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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل

 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل

 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ـه١٠/٠٨/١٤٤٠ ةقالعلا تاذ  فارطألا اهيلع رطيسي وأ اهكلتمي يتلا مهسألا ةيكلم مجحو ليصافت هاندأ لودجلا نيبيو ةقالع يوذ فارطأ ىلع ةقفصلا هذه لمتشت
   :)م١٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا(
 

 وذ فرطلا مسا
ةقالع  

ةقالع وذ ًافرط هرابتعا ببس  ةكرش يف مهسألا ددع 
ءارحصلا  

 ةكرش يف ةيكلملا ةصح
ءارحصلا  

 ةكرش يف مهسألا ددع
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 ةعومجم
١ لمازلا  

 يف نيلثمم اهيدلو ريبك مهاسم اهنوك
 ميكبس ةكرش نم لك ةرادإ سلاجم
ءارحصلا ةكرشو  
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٩٫٦٩٥٣ ٨٤٢٬٨٠٣٪  

 

٠٫٢٢٩٩٪  

 زيزعلادبع
٢ لمازلا هلل ادبع  

 نم لك يف لمازلا ةعومجمل ًالثمم
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةقفصلا مامتإ دعبو لبق ميكبس  ةكرش يف اًمهسأ نوكلمي نمم روهمجلا نم نيمهاسملاو ءارحصلا ةكرش كالُمو  نيمهاسملا رابك ليصافت هاندأ لودجلا نيبي
 :)م١٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٠/٠٨/١٤٤٠

 

 ماربإ لبق ميكبس ةكرش يف همهسأ ددع  مهاسملا مسا
 ةقفصلا

 ةكرش يف ةيكلملل ةيوئملا ةبسنلا
 ةقفصلا ماربإ لبق ميكبس

 ةكرش يف همهسأ ددع
 ةقفصلا ماربإ دعب ميكبس

 يف ةيكلملل ةيوئملا ةبسنلا
 ماربإ دعب ميكبس ةكرش
 ةقفصلا

 مهاسم( لمازلا ةعومجم
 )ءارحصلا ةكرش يف ريبك

٨٫٨٠ ٦٤٬٥٦٠٬٥٧٢ ٪٩٫٧ ٣٥٬٥٤٩٬٣٧٥٪ 

 دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا
 ةكرش يف ريبك مهاسم(
 )ءارحصلا

٧٫٢٠ ٥٢٬٧٧٥٬٧٥١ ٪٧٫٧٥ ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤٪ 

 ٪٨٤٫٠٠ ٦١٥٬٩٩٧٬٠٠٩ ٪٠ ٠ روهمجلا

 ٪١٠٠٫٠٠ ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ١٧٫٤٤ ٦٣٬٩٥٤٬٨٨٩ يلامجإلا

 
 ىلإ ةفاضإلاب ،ميمعتلا اذه نم ةيلاتلا ةحفصلا يف دراولا "ةمهم تاراعشإ" مسق ًاديدحتو ةيانعب هيف درو ام ضارعتساو ًالماك ميمعتلا اذه ةءارقب يصوُن
 .لاملا سأر ةدايز رارق ىلع تيوصتلا لبق كلذو ،ميمعتلا اذه نم )٧( مسقلا يف ةدراولا ةرطاخملا لماوع

 .)م٢٨/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٣/٠٨/١٤٤٠ خيراتب ميمعتلا اذه ررُح
  

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

3



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٤ 
 
 

 

 

 ةمهم تاراعشإ - )١( مسقلا
 

 ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ةيصوت ىلع تيوصتلا دنع كاردإو ةيارد ىلع ينبم رارق ذاختا نم اونكمتيل  اهيمهاسمل تامولعم ميدقتل ميمعتلا اذه ميكبس ةكرش تدعأ
 كلذو ،ءارحصلا ةكرش يمهاسم مهسأ لماك ءارشل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع كلذو ،ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك ىلع ذاوحتسالا ضرغل اهلام سأر ةدايزب
 ةكرش يمهاسم حلاصل ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ قيرط نع يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز لالخ نم
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ نم ميكبس ةكرش مهسأ ددع ديزيل ،نيقحتسملا ءارحصلا
 
 يأ أرطت مل هنأ )هيلع ءانب متي ٍءارجإ يأ وأ( ميمعتلا اذه رشن ينعي الو ،كلذ فالخ ديفي صن دري مل ام ميمعتلا اذه خيرات يف ةَّدعم ميمعتلا اذه يف ةدراولا تانايبلا نإ
 ىلع ميمعتلا اذه يوتحي .خيراتلا كلذ ذنم ميمعتلا اذه يف ةروكذملا ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم تاكرش نم ةكرش يأ لامعأ وأ تامولعم ىلع تارييغت
 ّدعُي ال .ةددحملا ةيلاملا تامولعملا نم اهريغو ،اهيف ةنيعم ةرطاخم لماوعو ةقفصلا طورش ىلإ ةفاضإلاب ،ةقفصلل عقوتملا ينمزلا لودجلاو ،ةقفصلا لوح تامولعم
 الو ،ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم تاكرش نم ةكرش يأل يلبقتسملا وأ يلاحلا يلاملا ءادألل ٌريدقت وأ ٌعقوت وأ ٌؤبنت ،هنم دصقُي وأ ،ميمعتلا اذه يف درو امم يأ
 وأ لداعتس ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرشل ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا ةيلاملا تارتفلا نع دحاولا مهسلا حابرأ نأ ينعت اهنأ ىلع ميمعتلا اذه يف ةدراو ٍتانايب يأ ريسفت نيعتي
 .هصخي اميف ٌلك ،ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرشل قباسلا يف ةروشنملا ةيلاملا مئاوقلا ةرورضلاب زواجتت
 
 فادهأل رابتعا نود تّدعُأ دقو ،ةماع ميمعتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ربتعتو .ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ميكبس ةكرش يراشتسم نم ًةيصوت ميمعتلا اذه ربتعي ال
 ةراشتسا ىلع لوصحلا ةيلوؤسم - هرارق ذاختا لبق - ميمعتلا اذهل ٍقلتم لك لمحتيو .هل ٍقلتم يأل ةصاخلا ةيرامثتسالا تاجايتحالا وأ يلاملا عضولا وأ ةيدرفلا رامثتسالا
 رابتعا وأ ريسفت زوجي الو ،هب ةصاخلا ةيلاملا تاجايتحالاو عاضوألاو فادهألل ميمعتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ةمءالم ىدم مييقتو ةقفصلا صوصخب ةلقتسم ةينهم
 لوصحلا  نسحتسملا نمف ،هذختت نأ يغبني يذلا ءارجإلا نأشب كش دوجو لاح يفو .ةاكزلاب قلعتت وأ ةيبيرض وأ ةيلام وأ ةينوناق ةروشم اهنأ ىلع ميمعتلا اذه تايوتحم
 .ةئيهلا ىدل صخرم لقتسم يلام راشتسم نم ةلقتسم ةيلام ةروشم ىلع
 
 نيلثممك مهنييعت مت نيذلاو دوشرلا ميهاربإ ذاتسألاو نودعسلا هللادبع سدنهملا ادع تارارقإ وأ تانايب ةيأب ءالدإلا وأ تامولعم يأ ميدقتل صخش يأ ضيوفت متي مل
 لاح يفو ،ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ةقالعلا تاذ ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنب ةقلعتملا ضارغألا عيمجل ةئيهلا مامأ ميكبس ةكرشل
 ةكرش لبق نم ضيوفتب تمدُق دق اهنأ رابتعا مدع وأ/و اهيلع دامتعالا مدع بجي هنإف ،تارارقإ وأ تانايب ةيأب ءالدإلا وأ تامولعم يأ ميدقتب هل حرصم ريغ صخش يأ مايق
  .ةقفصلاب نيقلعتملا نيرخآلا ميكبس ةكرش يراشتسم نم يأ وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ وأ ميكبس
 
 اذه نم ًاءزج ميمعتلا اذه يف روكذم عقوم يأ الو رخآ ينورتكلإ عقوم يأ وأ ءارحصلا ةكرشل ينورتكلإلا عقوملاو ميكبس ةكرشل ينورتكلإلا عقوملا تايوتحم ّدعُت ال
 .ةينورتكلإلا عقاوملا كلت ىوتحم نع ةيلوؤسم يأ اهوراشتسم الو ميكبس ةكرش لمحتت الو ،هل ًالمكم وأ ميمعتلا
 
 ةكرشل يرصحلا يلاملا راشتسملا رودب ،اهتمظنأل ةعضاخو ةكلمملا يف ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةكرش يهو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرش موقت
 ميدقتب قلعتي اميف ميكبس ةكرش ريغ ىرخأ ةهج يأ مامأ ةيلوؤسم يأ لمحتت الو ،ةقفصلا هذه صخي اميف رخآ فرط يأ حلاصل لمعت الو ،ةقفصلا مامتإ ضارغأل ميكبس
 يرجت وأ ةقفصلاب ةقلعتم ةراشتسا يأ ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرش مدقت نلو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا يس  يب سإ  شتإ ةكرش ءالمع ىلإ اهلفكت يتلا ةيامحلا
  .ميكبس ةكرش ادع فرط يأل ميمعتلا اذه يف هيلإ راشم بيترت وأ رمأ يأ
 
 تامولعملا نم ًاريبك اًءزج نأ الإ ،هخيرات ىتح ميمعتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ةقد نأشب ةلوقعملا تامالعتسالاو تاراسفتسالا عيمجب ميكبس ةكرش مايق نم مغرلابو
 اهيلع لوصحلا مت امهيف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك لمعت ناذللا - )١( مسقلا نم )١( ةرقفلا يف درو امك – عاطقلاو قوسلاب ةلص تاذ ميمعتلا اذه يف ةدراولا
 صوصخب ةيلوؤسم يأ ،ميمعتلا اذه يف مهؤامسأ ةدراولا ميكبس ةكرش يراشتسم نم يأ الو ،ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نم يأ لمحتي ال .ةيجراخ رداصم نم
 .)١٠( مسقلا يف ةدراولا تامولعملاو ةيلاملا تامولعملا -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امب ،ةعباتلا اهتاكرش نم يأ وأ ءارحصلا ةكرشب ةقلعتملا تامولعملا
 ريغ عاطقلاو قوسلا تامولعم نم يأ نأب داقتعالل ببس يأ ميمعتلا اذه يف مهؤامسأ دِرت نيذلا اهيراشتسم نم يأ الو ميكبس ةكرش ىدل دجوي ال هنأ نم مغرلابو
 يأ هيعبات نم يأ الو راشتسم يأ مدقي ملو نلو ،لقتسم لكشب تامولعملا هذه نم ققحتلاب اوموقي مل اهيراشتسم عيمجو ميكبس ةكرش نأ الإ ،يرهوج لكشب ةقيقد
  .ميمعتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا لامتكا وأ ةقد لوح ةيلوؤسم يأ لمحتي نلو ًاينمض وأ ًاحيرص ناك ءاوس نايب وأ رارقإ وأ نامض
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 عاطقلاو قوسلا لوح تامولعم .١
 

 )"قوسلاب ةقلعتملا تامولعملا" ةرابعب مسقلا اذه يف اهيلإ راشي( ميمعتلا اذه نم )٨( مسقلا يف ةدراولا عاطقلاو قوسلاب ةقلعتملا تامولعملا يوتحت 
 ىلع ةينبم )"ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ” وأ "قوسلا راشتسم" ةرابعب اهيلإ راشي( ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرشل تاليلحتو تامولعم ىلع
 .ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ تامييقت ىلعو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ةمدقم تامولعم نمو ،عيمجلل ةحاتم رداصم نم اهعمج مت تامولعم
 
 ليلحتلا قرط قيبطت يف ةلوقعملا ةيانعلاو ةراهملا ريياعم ،قوسلاب ةقلعتملا داوملا هذهل اهدادعإو اهليلحت يف ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش تسرام
 تامولعم ىلع ةّينبم تاليلحتلا هذه ضعب نوكت دق .ميمعتلا اذه دادعإ لاح ةرفوتملا تامولعملا ىلع ةينبم جئاتنلا لكو ،لاجملا اذه يف اهيلع فراعتملا
 نود تامولعملا هذه تمدختسا دق ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ نأ نكمملا نمو ، ةيراجت تاكارش وأ ةيموكح رداصمك ىرخأ رداصم نم اهيلع لوصحلا مت
 .اهتقد مدع وأ اهيف ةدراولا ءاطخألا ةيلوؤسم لّمحتت الو اهنم ققحتلا
 
 ةيعوطتلا ةعيبطللو ،اهيلع دامتعالا وأ ةيلوألا تانايبلا ىلع لوصحلا ةبوعصل كلذو ،ًامئاد اهنم قّثوتلا نّكمُي الو رييغتلل ةضرُع عاطقلاو قوسلا تامولعم
 .قوسلا مجحل حسم يأ يف ةلصأتملا كوكشلاو دويقلا نم اهريغو ،تانايبلا عمج ةيلمعل
 
 لكشب اهعقوت نكمي ال يتلا ثادحألا ببسب كلذو ةقيقد ريغ اهتعيبطب ةيلبقتسملا تاعلطتلا .جئاتنلا ريغت ىلإ ليلحتلا اهيلع ينُب يتلا لماوعلا ريغت يدؤي دق
 تكرام سإ شتإ يآ ةكرش لمحتت ال كلذلو ،قوسلا يف نيسرامملا نم مهريغ وأ ريغلا تافرصت وأ ةيدرفلا وأ ةيموكحلا تافرصتلا كلذ يف امب لوقعم
  .كلذ يف ببستلا وأ ةرشابم ةيلوؤسم وأ زواجت وأ أطخ وأ لامهإ اهؤشنم ناك ءاوس تناك امهم ةيلوؤسم يأ ةدودحملا
 
 .ةيلوؤسم يأ لّمحت لبقت الو ،ضرغ يأل ضرعلا ةيحالصل تانامض يأ ميدقتب ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش موقت  ال
 
 وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ نم يأ الو ميكبس ققحتت ملف ،كلذ عمو .ةقيقد ميمعتلا اذه يف ةدراولا تامولعملاو تانايبلا نأ ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ىري 
 .اهلامتكا وأ اهتيحالص وأ اهتقد نمضت ال ،يلاتلابو ،ةلقتسم ةروصب تانايبلاو تامولعملا هذه ةحص نم اهيراشتسم
 
 ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف ٍعون يأ نم صصح وأ ٍمهسأ يأ )مهبراقأ نم يأ وأ( هترادإ سلجم ءاضعأ وأ هيمهاسم نم يأ الو قوسلا راشتسم كلمي ال
 هثاحبأو هتادافإو هراعشو  همسا مادختسا ىلع ،ميمعتلا اذه خيرات ىتح اهبحسي ملو ،ةيباتكلا هتقفاوم قوسلا راشتسم حنم امك .امهل ةعباتلا تاكرشلا وأ
 .ميمعتلا اذه يف ةدراولا ةيقوسلا
 

 ةيلاملا تامولعملا .٢
 

 ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل )"ءارحصلا ةعومجم" ةرابعب اهيلإ راشي( ةعباتلا اهتاكرشو ءارحصلا ةكرشل ةققدملاو ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا قافرإ مت
 تاحاضيإلاو ٢٠١٨ وينوي ٣١ يف يهتنت يتلا ةيلحرملا ةرتفلل ةيلاملا مئاوقلاو ،اهب ةقحلملا تاحاضيإلاو  ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٥ ربمسيد
 ةئيهلا نع ةرداص يه امك ًامومع ةلوبقملا نيبساحملا ئدابم عم قفتي امب اهدادعإ مت يتلاو ،بيترتلا سفنب ميمعتلا اذه نم )١( قحلملا يف ،اهب ةقلعتملا
 ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا عم قفتي امبو ،٢٠١٥ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رمبسيد ٣١ يف نيتيهتنملا نيتيلاملا نيتنسلل )SOCPA( نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا
 ةيلاملا ةنسلل  )SOCPA( نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم ةدمتعمو يلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم نع ةرداص يه امك )IFRS( ةيلاملا
 .٢٠١٨ وينوي ٣١ يف يهتنت يتلا ةيلحرملا ةرتفلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا
 
 ةكلمملا ةلمع "يدوعسلا لايرلا" وأ "لايرلا" ىلإ ميمعتلا اذه يف ةراشإلاب دصقُي .يدوعسلا لايرلاب ةيلاملا امهتانايب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش رشنت
 .كلذ فالخ قايسلا ضتقي ملام ،لايرلل ةنوكملا ةيعرفلا ةدحولا ةللهلا ىلإ تاراشإلاب دصقُيو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 
 ،ًاليلق فلتخت دق ةفلتخم لوادج يف ةمدقملا ةئفلا سفنل ةنيبملا ماقرألا نإف ،يلاتلابو ،ليدعتلاو بيرقتلل ميمعتلا اذه يف ةدراولا ماقرألا ضعب تعضخ
 .اهقبست يتلا ماقرألل يباسحلا عمجلا لصاح نوكت ال دق لوادجلا ضعب يف ةدراولا عمجلا ماقرأ نأ امك
 
 اهنع حاصفإلا مت يتلا تامولعملا قباطتت ال نأ نكمملا نمو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألل لاثتمالا ضرغل ميمعتلا اذه دعُأ
 ريغ ىرخألا ةيئاضقلا تايالولا يف ةصاخلا حئاوللا وأ/و ةمظنألا عم قفتي امب ميمعتلا اذه دادعإ مت لاح هنع حاصفإلا مزلي ناك ام عم ميمعتلا اذه يف
 ةقفصلا هذهب ةقلعتم تادنتسم يأ وأ ميمعتلا اذه دادعإ نأب ةراشإلا ردجتو ،ةيدوعس ةكرشب ةصاخ ًةيلام ًاقاروأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ دعُت .ةكلمملا
 ةيئاضقلا تايالولا يف اهب لومعملا كلت نع فلتخت دق يتلاو ةكلمملا يف حاصفإلا قرطو تابلطتمل اقفو متيس وأ مت ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأبو
 .ىرخألا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٦ 
 
 

 

 

 خيراوتلا مادختسا .٣
 

  ام عم يرجهلا ميوقتلا ىلإ ةحيرص تاراشإ كانه تناك اذإ ءانثتساب ،)م( يداليملا ميوقتلا يف  خيراوتلا ىلإ ريشت ميمعتلا اذه يف اهيلإ راشملا خيراوتلا نإ
 .يداليملا ميوقتلا يف هقفاوي

 
 

 ةيلبقتسملا تادافإلاو تاعقوتلا نأشب يريذحت نايب .٤
 

 تادافإلا هذه زييمت نكميو ،ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش صخت "ةيلبقتسم تادافإ" ىلع اهيلإ راشم وأ ةدراو تامولعم نم هيف امب ميمعتلا اذه يوتحي دق
 وأ "مزتعي" وأ "يوني" وأ "عقوتُي" وأ "بقرتُي" وأ "دقتعُي" وأ "رمتسي" وأ "بجي" وأ "زوجي" وأ "دق" وأ "فوس" -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع- ةيلاتلا تاملكلاب
 تادافإلا هذه يف ةروكذملا كلت نع ةيلعفلا جئاتنلا فالتخا اهنع مجني دق كوكش وأ ةلمتحم رطاخم ىلع تادافإلا هذه يوطنتو ،اههباش ام وأ "رظتني"
 عضو ىلع اهتردقو وأ ةينعملا ةكرشلا ةرطيس قاطن نع ةجراخ لماوعب كوكشلاو رطاخملا هذه مظعم قلعتتو .يرهوج لكشب ةيلبقتسملا تاعقوتلاو
 ةيلبقتسملا تاعقوتلاو تادافإلا هذه ىلع دامتعالا مدع يغبني ،يلاتلابو ،قوسلا يف نيكراشملا كولس وأ ةيلبقتسملا قوسلا عاضوأ لثم ةقيقد تاريدقت
 تانايبلا ثيدحت مهنم يأ مزتعي الو ،ةيلبقتسملا تاعقوتلاو تادافإلا هذه صوصخب ةيلوؤسم يأ اهوراشتسم الو ميكبس ةكرش لمحتت الو .يسيئر  لكشب
 .ًاماظن مهنم بولطم وه ام ءانثتساب ةيلبقتسملا
 
 تازاجنإلا وأ ءادألا وأ ةيلعفلا جئاتنلا فالتخا ىلإ يدؤت دق ىرخأ لماوعو كوكشو ةمولعم ريغو ةمولعم رطاخم ىلع ةيلبقتسملا تادافإلا هذه يوطنت
 .ةيلبقتسملا تادافإلا هذهب ًانمض اهيلإ راشملا وأ ةحارص ةروكذملا كلت نع يرهوج لكشب ثادحألا وأ تايجيتارتسالا وأ ةيعانصلا جئاتنلا وأ صخش يأب ةصاخلا
 ،ةقدب اهريدقت وأ اهيلع ةرطيسلا ىلع ءارحصلا ةكرش وأ/و ميكبس ةكرش ةردق قاطن جراخ ةيلبقتسملا تادافإلاب ةقلعتملا كوكشلاو رطاخملا مظعم عقتو
 هذه نأ امك .يساسأ لكشب تانايبلا هذه ىلع دامتعالا مدع يغبني اذهلو ؛قوسلا يف نيرخآلا نيكراشملا كولسو لبقتسملا يف قوسلا عاضوأ لثم كلذو
 ةراشإلا متي مل ام ،تانايبلا كلت ةعجارمب ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف تاباسحلا وعجارم مقي مل .يلبقتسملا ءادألل ًانامض لكشت ال ةيلبقتسملا تادافإلا
 ةكرش ىدل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لمعلا تايجيتارتساب ةقلعتملا تاضارتفالا اهنم ةديدع تاضارتفا ىلع ةيلبقتسملا تادافإلا هذه دنتست .كلذ فالخ ىلإ
 لك نأ ىلإ هيونتلا ردجيو .لبقتسملا يف اهلمع امهنم لك اهيف لوازت يتلا ةئيبلاو )ةقفصلا مامتإ دعب ةدحتملا ةعومجملا ىدلو( ءارحصلا ةكرشو ميكبس
 ،امهنع ةباين نوفرصتي صاخشأ يأ وأ امهيلإ ةبوسنملا وأ ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش نع ةرداصلا ،ةيطخلا وأ اهنم ةيهفشلا ًءاوس ،ةيلبقتسملا تادافإلا
 .هالعأ ريذحتلاب اهلمجم يف ةحارص ةلخاد يه
 
 يف ةدراولا ةرطاخملا لماوع ةصاخبو ،لماكلاب ميمعتلا اذه ةءارقب كحصنن .)٧( مسقلا يف درو ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كوكشلاو رطاخملا هذه لمشت
 .اهب لمعت فوس يتلا تاعانصلا ىلعو لبقتسملا يف ةدحتُملا ةعومجملا ءادأ ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا لماوعلا ىلع فرعتلل ميمعتلا اذه نم )٧( مسقلا
 
 وأ قوسلاب ةقلعتم تامولعم وأ ةيعانص تامولعم يأ ةعجارم ىتح وأ ثيدحت ميكبس ةكرش مزتعت الف ،اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألا تابلطتم ةاعارم عمو
 نم اهريغو رطاخملا هذهل ةجيتنو .كلذ فالخ وأ ةيلبقتسم ثادحأ وأ ةديدج تامولعم ةجيتن كلذ ناك ءاوس ،ميمعتلا اذه يف ةدراولا ةيلبقتسملا تادافإلا
 وأ ميكبس ةكرش هعقوتت يذلا لكشلاب ثدحت ال دق ميمعتلا اذه يف اهلوانت مت يتلا ةيلبقتسملا فورظلاو ثادحألا نإف ،تاضارتفالاو كوكشلاو رطاخملا
 دامتعالا مدع عم تاحاضيإلا هذه ءوض يف ةيلبقتسملا تادافإلا عيمج يف رظنلا ميكبس ةكرش يف نيمهاسملا ىلع بجي هنإف هيلعو .ًاقالطإ ثدحت ال دق
 .يساسأ لكشب ةيلبقتسملا تادافإلا هذه ىلع
 

 يليمكتلا ميمعتلا .٥
 

 ًايليمكت ًاميمعت ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإو ةئيهلا ىلإ مدقت نأب ميكبس ةكرش دهعتت ،ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق تابلطتم ةاعارم عم
 ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلا هذه ىلع تيوصتلا لبقو ةئيهلا نم ميمعتلا هذه دامتعا دعب تقو يأ يف ميكبس ةكرش تملع اذإ
 :نأب
 
 .ميمعتلا اذه يف ةدراولا ةيرهوجلا لئاسملا يف ثدح دق مهم ريغت كانه )أ(

 
 .ميمعتلا اذه يف اهنيمضت بجي ناك ةمهم لئاسم يأ روهظ )ب(

 
 عيزوتلاو رشنلا دويق .٦
 

 .ةروظحم ةيئاضق ةيالو يأ يف يئزج وأ لماك لكشب ميمعتلا اذه ىوتحم عيزوت وأ رشن رظحُيو عنمُي
 
 ةكرش يمهاسم ىلإ هجوم دنتسملا اذه .ةكلمملا جراخ ةيئاضق ةيالو يأ يف ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ضرعب حمسي ءارجإ يأ ميكبس ةكرش ذختت نل
 ةيئاضق ةيالو يف نوميقي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم دحأ كنوك .ةروظحملا ةيئاضقلا تايالولا نيناوق بجومب ةضورفملا دويقلا ةاعارم عم ميكبس

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 دعُب نع تيوصتلا ةمدخ لالخ نم عامتجالا يف ةكراشملاوأ ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل كعسوب ام لذب كيلع يغبني ،ةروظحم
 .كنع ةباينلاب عامتجالا روضحل ليكو فيلكت وأ

 
 

 تاراسفتسالا .٧
 

 :صصخملا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع ةكرشلا ةلسارم كنكميف ،ىرخأ تاراسفتسا يأ كيدلو ميكبس ةكرش يمهاسم دحأ تنك اذإ
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 .ةيرامثتسالا وأ ةينوناقلا وأ ةيبيرضلا وأ ةيلاملا ةروشملا ميدقت ىتح وأ ةقفصلا هذه ايازم نأشب ةروشملا ميدقت اهرودقمب نوكي نلو

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٨ 
 
 

 

 

 ةكرشلا ليلد – )٢( مسقلا
 

 
 ميكبس ةكرش

 
 تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا
 
 قراشملا جرب ،نماثلا رودلا
 تارازولا يح ،ةرهاقلا ناديم
 ٩٤٧٨ .ب .ص
  ١١٤١٣ ضايرلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +٩٦٦ )١١( ٢٠٣ ٧٧٣٦ :فتاه
 +٩٦٦ )١١( ٢٠٣ ٧٧٣٨ :سكاف
 sipchemir@sipchem.com :ينورتكلإلا ديربلا
 www.sipchem.com :ينورتكلإلا عقوملا
 

 

 
 ةئيهلا مامأ نودمتعُملا ميكبس ةكرش ولثمم
 
 
 وضعو فلكملا يذيفنتلا سيئرلا – نودعسلا هللادبع سدنهملا
  )بدتنملا وضعلا( ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم
 
 بتكملا

 ١٣٠ ب ص
 ةيعانصلا ةقطنملا ةنيدم
 ٣١٩٥٢ ربخلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +٩٦٦ ٥٠ ٤٢٢ ٠٥١٣ :لاوجلا
 +٩٦٦ )١٣( ٨٠١ ٠١٠٠ :بتكملا
 aalsaadoon@sipchem.com :ينورتكلإلا ديربلا 

 ليغشتلل سيئرلا بئان  – دوشرلا ميهاربإ ذاتسألا
 
 

 بتكملا
 ١٣٠ ب ص
 ةيعانصلا ةقطنملا ةنيدم
 ٣١٩٥٢ ربخلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +٩٦٦ ٥٦ ٢٢٢ ٣٤٣٥ :لاوجلا
 +٩٦٦ )١٣( ٣٥٩٩٧١٠ :بتكملا
 ialrushoud@sipchem.com :ينورتكلإلا ديربلا

 
 
 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 
 
  ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ
 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإل سيئرلا رقملا

 جورملا – ايلعلا عراش ٧٢٦٧
 ١٢٢٨٣-٢٢٥٥ ضايرلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 
 +٩٦٦ )١١( ٩٢٠٠٠ ٥٩٢٠ :فتاه
 +٩٦٦ )١١( ٢٩٩ ٢٣٨٥ :سكاف
 saudiarabia@hsbc.com :ينورتكلإلا ديربلا
 www.hsbcsaudi.com :ينورتكلإلا عقوملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

8

12970108
Stamp


12970108
Stamp



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٩ 
 
 

 

 

 
 
 ميكبس ةكرشل ينوناقلا راشتسملا
 
 
 نوراشتسمو نوماحم ميشخ
 

 ٢٣٠٦٦٧ ب ص
 ايلعلا جاربأ ،ب جرب ،١٧ قباطلا
  ايلعلا يح
 ١١٣٢١ ضايرلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 
 +٩٦٦ )١١( ٤٦١ ٨٧٠٠ :فتاه
 +٩٦٦ )١١( ٤٦١ ٨٧٩٩ :سكاف
 info@khoshaim.com :ينورتكلإلا ديربلا
 www.khoshaim.com :ينورتكلإلا عقوملا

 

  
 تاقفاوملا هذه بحس متي ملو .ميمعتلا اذه يف - لاحلا بسح – مهتاراعشو مهئامسأو مهتادافإ  مادختسا ىلع ةباتك هالعأ نيروكذملا نيراشتسملا عيمج قفاو
 .ميمعتلا اذه رادصإ خيرات ىتح
 
 

 

 
 
 هاكرشو نازوفلا يج ما يب يك

 
 رويطلاب جرب ،لوألا رودلا
 افصلا ،دوعس كلملا قيرط
 ٤٨٠٣ ب.ص
 ٣١٩٥٢ ربخلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +٩٦٦ )١٣( ٨١٦ ٢٩٩٩ :فتاه
 +٩٦٦ )١٣( ٨١٦ ٢٨٨٨ :سكاف
 marketingsa@kpmg.com :ينورتكلإلا ديربلا
 www.kpmg.com/sa :ينورتكلإلا عقوملا
 
 ١١/٣/١٩٩٢ خيراتب رداص ٤٦/١١/٣٢٣ :صيخرتلا مقر

 

 
 
 )ريبخ( ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل ةبجاولا ةيلاملا ةيانعلا راشتسم
 
 
 غنويو تسنريإ
 

 ٢٧٢٣ ب.ص
 ١٤و ٧ رودلا
 يبتكملا ةيلصيفلا جرب
 دهف كلملا قيرط
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ١١٤٦١ ضايرلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +٩٦٦ )١١( ٢٧٣ ٤٧٤٠ :فتاه
 +٩٦٦ )١١( ٢٧٣ ٤٧٣٠ :سكاف
 Riyadh@sa.ey.com :ينورتكلإلا ديربلا
 www.ey.com/mena :ينورتكلإلا عقوملا
ليجستلا مقر : ٤٥ 
 

 
 )ريبخ( ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل قوسلا راشتسم
 
  
 ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ
 
 أ ةعطقلا ،لوألا رودلا ،كراب سيفوأ ىنبم
 تنرتنالل يبد ةنيدم
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 +٩٧١ )٤( ٣٦٣ ٥٨٣٠ :فتاه
 +٩٧١ )٤( ٣٦٣ ٥٨٠١ :سكاف
 Claudio.brandao@IHS.com :ينورتكلإلا ديربلا
  www.ihsmarkit.com :ينورتكلإلا عقوملا

 

 

 
 )ريبخ( ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل يجيتارتسالا راشتسملا

 
  )يج يس يب( بورج جنتلسنوك نطسوب
 
 يبد لارتنس نو ىنبم يف ٣ بتاكملا ،٧ رودلا

 ٣٢٢٥٧ ب.ص
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 +٩٧١ )٤( ٤٤٨ ٠٣٠٠ :فتاه 
 dfzreception@bcg.com :ينورتكلإلا ديربلا
  www.bcg.com :ينورتكلإلا عقوملا

 

  
 ،ميمعتلا اذهب هيف رهظت يتلا قايسلا يف مهنم لكل ةبوسنملا تادافإلا رشن ىلعو مهتاراعشو مهئامسأ مادختسا ىلع ةباتك هالعأ نيروكذملا ءاربخلا عيمج قفاو
 ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف اهعون ناك امهم ةحلصم وأ مهسأ يأ نوكلمي ال مهيعباتو مهنأ امك ،ميمعتلا اذه رودص خيرات ىتح تاقفاوملا هذه بحس متي ملو
 .ميمعتلا اذه رودص خيرات ىتح امهل ةعبات ةكرش يأ وأ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 صخلملا – )٣( مسقلا
 
 اذه نم ىرخأ عضاوم يف ةرفوتملا ًاليصفت رثكألا تامولعملا ،عم نارتقالابو ،نم ءزجك اهتءارق يغبني ثيح ةلمتكم صخلملا اذه تحت ةدراولا تامولعملا رابتعا بجي ال
 حصنن ثيح ،لماكلاب ميمعتلا اذهل ةينأتم ةسارد ىلع ةقفصلا نأشب رارق يأ ذاختا دنتسي نأ بجي .اهيلع ًءانب مسقلا اذه تحت ةدراولا تامولعملا صيخلت مت يتلاو ميمعتلا
 ةدراولا اهسيسأت دقعو ءارحصلا ةكرشل ساسألا ماظنلاو ةيلاملا مئاوقلا كلذ يف امب ،يئاهنلا مهرارق ذاختا لبق ةيانعب ًالماك  ميمعتلا اذه ةءارقب ميكبس ةكرش يمهاسم
 تادرفملا لمحت .ميمعتلا اذه نم )٧( مسقلا يف ةدراولا ةرطاخملا لماوع ةسارد  ةصاخ ةفصب ميكبس ةكرش يمهاسمل يغبني .ميمعتلا اذه نم )٣( قحلملا يف
  .ميمعتلا اذه نم )٦( مسقلا يف اهل ةددحملا يناعملا صخلملا اذه يف ةمدختسملا تاحلطصملاو
 
 ةمدقملا .١
 

 ىودج ةسارد صوصخب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب يئدبملا مهافتلا نع )م٠٤/٠٦/٢٠١٣ قفاوملا( ـه٢٥/٠٧/١٤٣٤ خيراتب ميكبس ةكرش تنلعأ ١٫١
 نيتكرشلا لبق نم اهعابتا عمزملا ةيلآلا ددحت ءارحصلا ةكرش عم ةمزلم ريغ ةيراطإ ةيقافتا عيقوتب كلذ ىلع ًءانب تماقو ،حرتقملا يراجتلا داحتالا
 .)م٣٠/٠٧/٢٠١٣ قفاوملا( ـه٢٢/٠٩/١٤٣٤ خيراتب حرتقملا يراجتلا داحتالا لوح ضوافتلاو ثحابتلا ضرغب ةمداقلا ةلحرملا لالخ

 
 خيراتب نيتكرشلا نيب تاضوافملا لامكإو ءاصقتسإلاو ققحتلا تاسارد ءدبل ةمزلم ريغ مهافت ةركذم عيقوتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تماق ١٫٢

 .)م٠٤/١٢/٢٠١٣ قفاوملا( ـه٠١/٠٢/١٤٣٥

 
 داحتالا قيقحت ةبوعصل كلذو ءارحصلا ةكرش نيبو اهنيب تاضوافملا فقوت نع ميكبس ةكرش تنلعأ )م٠٨/٠٦/٢٠١٤ قفاوملا( ـه١٠/٠٨/١٤٣٥ يف ١٫٣

 قيقحت نم نكمتو نيتكرشلا ءاقب نمضي لكشب ةصتخملا تاهجلا نم ًايماظن ةحاتمو نيتكرشلل ةلوبقم ةلكيهل ًاقفو نيحلا كلاذ يف حرتقملا يراجتلا
 .نيتكرشلل يليغشتلا لماكتلا

 
 فانئتسا امهتين نع امهيف اتنلعأ نيلصفنم نينايب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تردصأ  ،)م١٣/٠٣/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٥/٠٦/١٤٣٩ يف ١٫٤

 .امهنيب لمتحملا يراجتلا داحتالا صوصخب تاشقانملا

 
 ،ةقفصلاب ةقلعتم ةمزلم ريغ مهافت ةركذم امهماربإ نع )م٠٣/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٣/٠١/١٤٤٠ يف ًاعم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تنلعأ ١٫٥

 .مهسألا ةلدابم لماعم ىلع قافتالا تنمضت يتلاو

 
 ماكحألا نأشب قافتا ىلإ ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش اتلصوت ،)م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠ قفاوملا ةدكؤملا ةينلا نالعإ رشن خيرات يف ١٫٦

 ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع قيرط نع كلذو ءارحصلا ةكرش عم يراجتلا داحتالاب ميكبس ةكرش اهبجومب موقتس يتلا
 ضرع ميدقتب ماكحألا كلت بجومب ميكبس ةكرش موقتس امك ،تاكرشلا ماظنو ةئيهلا حئاولو دعاوقو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦ ةداملل
 خيراتب نيتكرشلا نيب ةمزلملا ذيفنتلا ةيقافتا ماربإ متو ،مهب ةصاخلا ءارحصلا ةكرش مهسأ ىلع ذاوحتسالل ءارحصلا ةكرش يمهاسم عيمج ىلإ

 .ةقفصلا طورشو ماكحأ مّظنت يتلاو )م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠

 
 ةيفاك تامولعمب ميكبس ةكرش يمهاسم ديوزت )ب(و ؛اهبابسأو ةقفصلل ةيساسألا تامولعملا حيضوت )أ( يف ميمعتلا اذه ءارو نم ضرغلا نمكي ١٫٧

 ًءاوس ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف اهدض وأ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع ضفرلا وأ ةقفاوملاب تيوصتلا نم مهنيكمتل
 .دعُب نع تيوصتلا ةمدخ ربع وأ ةلاكولاب وأ ةلاصألاب

 
  ةدحتُملا ةعومجملاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نع ةرصتخم ةذبن .٢
 

 ردصملل يلاحلا عضولا

 هفصوو ردصملا مسا
 نع تامولعمو
 هسيسأت

 لجسلا يف ةلجسم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرشك )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ يف )ميكبس( تايواميكورتبلل ةيلماعلا ةيدوعسلا ةكرشلا تسسأت
 مث ،يدوعس لاير ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ هتميق غلبي يلوأ لام سأرب ،)م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقرب يراجتلا
 ـه٠٨/٠٣/١٤٢٦ يف ىرخأ ةرم هتدايز تمت مث ،يدوعس لاير ٦٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ىلإ لصيل )٠١/٠٦/٢٠٠٣ قفاوملا( ـه٠١/٠٤/١٤٢٤ يف ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز تمت
 قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٢٨ يف لوادت يف ةجردم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ميكبس ةكرش تحبصأ .يدوعس لاير ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ىلإ لصيل )م١٧/٠٤/٢٠٠٥ قفاوملا(
 رادصإ )م١٢/٠٥/٢٠٠٧ قفاوملا( ـه٢٥/٠٤/١٤٢٨ خيرات يف كلذ الت .اهلام سأر نم ٪٣٠ ةبسنل نيسسؤملا نيمهاسملا لبق نم ماعلا حرطلا دعب )م٠٩/٠٩/٢٠٠٦
 قوقح مهسأ رادصإب ميكبس ةكرش تماق ،)م٢٩/٠١/٢٠٠٨ قفاوملا( ـه٢٠/٠١/١٤٢٩ يفو .يدوعس لاير ٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ىلإ لصيل لاملا سأر نم تداز ةحنم  مهسأ
 يذلا رمألا ،ىرخأ ةحنم مهسأ رادصإ )م١٥/٠٣/٢٠١١ قفاوملا( ـه١٠/٠٤/١٤٣٢ يف مت ،ًاريخأ .يدوعس لاير ٣٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٣٠ ىلإ لصيل لاملا سأر ةدايز ىلإ تدأ ةيولوأ
 ١٠ دحاولا مهسلل ةيمسالا ةميقلا غلبت ،ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ نم ًانوكم يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ ةيلاحلا هتميق غلبيل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلإ ىدأ
 .لماكلاب ةميقلا ةعوفدم اهعيمجو ،ةيدوعس تالاير

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 ردصملا تاطاشن

 رايغلا عطق اهيف امب ةيندعملا تاعانصلاو ،ةطيسولاو ةيساسألا ةيواميكلاو ةيواميكورتبلا تاعانصلا كلذ يف امب ،ةيعانصلا عيراشملا يف رامثتسالا )أ(
 .ةددجتملا ةقاطلاب ةقلعتملا تاعانصلاو ،ةيكيتسالبلاو ةيليوحتلا تاعانصلاو ،ةيندعملا بلاوقلاو

 .عفانملاو ماخلا داوملا نم اهتاجايتحاب ميكبس ةكرش ديوزتل ةمزاللا عيراشملا ذيفنتو كالتما )ب(
 .اهجراخو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ميكبس ةكرش تاجتنم قيوست )ج(
 .ميكبس ةكرش تاطاشنب ةطبترملا ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت )د(
 اهلامعتسا ىلإ ميكبس ةكرش جاتحت يتلا هوجولا نم كلذ ريغلو اهضرعل ةمزاللا ضراعملاو ةمزاللا تاعدوتسملاو ينابملا ءاشنإو ،اهعاونأب تاراقعلا كلمت )ه(

 .ءارشلاو عيبلاو نيزختلاو عينصتلا يف
 .ريوطتلاو ثحبلا زكارمو تاربتخملا ةرادإو ءاشنإ )و(

 رابكلا نومهاسملا
 مهمهسأ ددعو
 لبق مهتيكلم بسنو
 هدعبو رادصإلا

 )٣( مسقلا نم ٣٫١ ةرقفلا ةعجارم ءاجرلا

 يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ ردصملا  لام سأر

  مهسأ ددع يلامجإ
 ردصملا

 مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 لكل ةيمسالا ةميقلا
  مهسأ نم مهس
 ردصملا

 يدوعس لاير ١٠

 اهيلع ذاوحتسالا دارملا ةكرشلل يلاحلا عضولا

 ذاوحتسالا فصو
 دارملا ةكرشلا ةيوهو
 اهيلع ذاوحتسالا
 ةمهملا ليصافتلاو
 كلذب ةقلعتملا

 ىلع لوصحلل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلاملا قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل اهلام سأر ةدايزب ميكبس ةكرش موقتس
 مامتإل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعب كلذو ،نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ضوعك ميكبس ةكرش يف ةديدج مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ
 لاملا سأر نم ٪١٠٠ اهردق ةدايز ةبسنب يأ مهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ اهمهسأ ددع كلذب عفتريل ديدج مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإب ميكبس ةكرش  موقتسو .ةقفصلا
 لام سأر نأ يأ ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ دعب ميكبس ةكرش لام سأر نم ٪٥٠ نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةيكلم حبصتل مهسألا رادصإ لبق
 مامتإ دعب ٪١٠٠ ةبسنب ةكولمم ميكبس ةكرشل ةعبات ةكرش ءارحصلا ةكرش نوكتسو ةقفصلا مامتا دعب يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ غلبيس ميكبس ةكرش
 يمهاسم ةقفاومو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف ميكبس ةكرش يمهاسم ةقفاومب ةطورشم ةحرتقملا لاملا سأر ةدايز نإ  .ةقفصلا
 .ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف ءارحصلا ةكرش

 دارملا ةكرشلا فصو
 اهيلع ذاوحتسالا
 تامولعملاو
 اهب ةصاخلا ةيسيسأتلا

 ةمهاسم ةكرشك ءارحصلا ةكرش تسسأت .١٠١٠١٩٩٧١٠ مقر تحت يراجتلا لجسلا يف ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يه تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش
 ءارحصلا ةكرش لام سأر ناكو ،)م٠٨/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه٢٠/٠٥/١٤٢٥ خيراتب لوادت يف اهمهسأ تجردُأ دقو .)م٠٧/٠٢/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه٢٦/١٢/١٤٢٤ يف ةيدوعس
 .مهسلل لاير ٥٠ ةيمسا ةميقب يداع مهس ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ىلع ةعزوم يدوعس لاير ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةرشابم يلوألا ماعلا باتتكالا دعب
 
 ىلع ًةعزوم يدوعس لاير ١٬٨٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ حبصيل يدوعس لاير ٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ غلبمب اهلام سأر ءارحصلا ةكرش تداز ،)م١٧/٠٧/٢٠٠٧ قفاوملا( ـه٠٣/٠٧/١٤٢٨ يف

 نم ةرّدصُملا مهسألا ددع عفترا ،كلذل ةجيتنو .كاذنآ نيمهاسملل ةكولمم مهسأ ةعبرأ لك لباقم دحاو يفاضإ مهس رادصإ لالخ نم مهس ١٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠
 .دحاولا مهسلل يدوعس لاير ١٠ تغلب ةيمسا ةميقب مهس ١٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ىلإ مهس ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 
 مهس ١٠٥٬٠٣٠٬٠٠٠ رادصإ لالخ نم يدوعس لاير ١٬٠٥٠٬٣٠٠٬٠٠٠ تغلب ةدايزب اهلام سأر عفرب ءارحصلا ةكرش تماق )م١٧/٠٩/٢٠٠٩ قفاوملا( ـه٢٧/٠٩/١٤٣٠ يفو
 مهس ١٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠ نم ةرَّدصُملا مهسألا ددع عفترا ،كلذل ةجيتنو .رادصإ ةوالع يأ نودبو دحاولا مهسلل لاير ١٠ ةيمسا ةميقب دحاولا مهسلل لاير ١٠ رعسب ديدج
 سأر ةدايزب )م٢٤/١٢/٢٠١١ قفاوملا( ـه٢٩/١/١٤٣٣ يف ءارحصلا ةكرش تماق ،ًاريخأ .دحاولا مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب مهس ٢٩٢٬٥٣٠٬٠٠٠ ىلإ
 .رادصإ ةوالع نودب يأ ،دحاولا مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ديدج مهس ١٤٦٬٢٧٠٬٠٠٠ رادصإ لالخ نم يدوعس لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ ىلإ لصيل اهلام
 .دحاولا مهسلل لاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب مهس ٤٣٨٬٧٩٥٬٠٠٠ ىلإ مهس ٢٩٢٬٥٣٠٬٠٠٠ نم ةرّدصُملا مهسألا ددع عفترا ،كلذل ةجيتنو

 دارملا ةكرشلا طاشن
 اهيلع ذاوحتسالا

 نم اهريغو نيليثإ يلوبلاو نيليثإلاو نيليبورب يلوبلاو نيليبوربلا جاتنإو ،ةيئايميكورتبلاو ةيوايميكلا تاعانصلا ةصاخو ةيعانصلا عيراشملا يف رامثتسالا )أ(
 .ةينوبركورديهلاو ةيواميكورتبلا تاعانصلا

 .عفانملاو ماخلا داوملا نم اهتاجايتحاب ءارحصلا ةكرش ديوزتل ةمزاللا عيراشملا ذيفنتو كالتما )ب(
 .اهجراخو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد اهتاجتنم قيوست )ج(
 .ءارحصلا ةكرش تاطاشنب ةطبترملا ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت )د(
 هوجولا نم كلذ ريغلو اهضرعل ةمزاللا ضراعملاو اهنيزختو ءارحصلا ةكرش تاجتنم ظفحل ةمزاللا تاعدوتسملاو ينابملا ءاشنإو ،اهعاونأب تاراقعلا كلمت )ه(

 .ءارشلاو عيبلاو نيزختلاو عينصتلا يف اهلامعتسا ىلإ ءارحصلا ةكرش جاتحت يتلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٤ 
 
 

 

 

 يمهاسم رابك
 دارملا ةكرشلا
 عم اهيلع ذاوحتسالا
 مهتيكلم ةبسن نايب
 لبق مهمهسأ ددعو
 لام سأر ةدايز
 هدعبو ردصملا

 )٣( مسقلا نم ٣٫٢ ةرقفلا ةعجارم ءاجرلا

 ةكرشلا  لام سأر
 ذاوحتسالا دارملا
 اهيلع

 يدوعس لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠

  مهسأ ددع يلامجإ
 دارملا ةكرشلا
 اهيلع ذاوحتسالا

 مهس ٤٣٨٬٧٩٥٬٠٠٠

 لكل ةيمسالا ةميقلا
  مهسأ نم مهس
 دارملا ةكرشلا
 اهيلع ذاوحتسالا

 يدوعس لاير ١٠

 ةقفصلا ماربإ دعب ردصملا  عضو

  مهسأ ددع يلامجإ
 ةديدجلا ردصملا

 مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ةدايزلل ةيوئملا ةبسنلا
  لام سأر يف ةلصاحلا
 ردصملا

١٠٠٪ 

 ةيكلم ةبسن
 ةكرشلا  يمهاسم
 ذاوحتسالا دارملا
  لام سأر نم اهيلع
 ردصملا

٥٠٪ 

  مهسأ ددع يلامجإ
 ماربإ دعب ردصملا
 ةقفصلا

 مهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢

 ردصملا  مهسأ ةئف
 ةديدجلا

 ةيداع مهسأ

 لكل ةيمسالا ةميقلا
 مهسأ نم مهس
 ةديدجلا ردصملا

 يدوعس لاير ١٠

 ةميقلا يلامجإ
 مهسأل  ةيمسألا
 ةديدجلا ردصملا

 يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠

 ردصملا  لام سأر
 ةدايز دعب ًةرشابم
 لاملا سأر

 يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠

  مهسأ مادختسا
 ةديدجلا ردصملا

 ةرَّدصُملا ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج لباقم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ متيس

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٥ 
 
 

 

 

  ةكرشلا  مهسأ ددع
 ذاوحتسالا ررقملا
 لبق نم اهيلع
 ردصملا

 مهس ٤٣٨٬٧٩٥٬٠٠٠

 ةلدابم لماعم
 مهسألا

 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاولا مهسلا لباقم ميكبس ةكرش مهسأ نم ديدج مهس ٠٫٨٣٥٦

 مهسأل ةيكلملا ةبسن
 دارملا ةكرشلا
 اهيلع ذاوحتسالا
 لبق نم ةكولمملا
 مامتإ لبق ردصملا
 ةقفصلا

٠٪ 

 مهسأل ةيكلملا ةبسن
 دارملا ةكرشلا
 يتلا اهيلع ذاوحتسالا
 نم ةكولمم نوكتس
  دعب ردصملا  لبق
 ةقفصلا مامتإ

١٠٠٪ 

 يف تيوصتلا قوقح
 ردصملا  مهسأ
 ةديدجلا

 قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك يطعيو .ةزاتمم ًامهسأ اهنم سيل هنأب اًملع ،مهسألا نم ةدحاو ةئف ميكبس ىدل
 اهيف تيوصتلاو ةماعلا ةيعمجلا عامتجا روضح مهاسم لكل

  مهسأ قوقح
 يف ةديدجلا ردصملا
 حابرألا تاعيزوت

 )٣( مسقلا نم ٤٫٩ ةرقفلا ةعجارم ءاجرلا

 ةبسن ضافخنا
 ةقفصلا رثُأو ةيكلملا
  يمهاسم ىلع
 مامتإ دعب ردصملا
 ةقفصلا

 ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ ددع ريغتي نل .نييلاحلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم مهاسم لكل ةكولمملا ةيوئملا ةبسنلا يف ًاضافخنا لاملا سأر ةدايز ببستس
 ميكبس ةكرش  يمهاسم نم لك ةيكلم ةصح ضفخنت فوس يلاتلابو ،مهسألا هذه اهلثمت يتلا ةيكلملا ةبسن ضفخنتس ،نكلو ،نييلاحلا ميكبس ةكرش يمهاسمل
 نييلاحلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم لكل ةيتيوصتلا ةوقلا يف لثامم ضافخنا هنع جتني امم ٪٥٠ يلاوحب يبسانت ساسأ ىلع نييلاحلا

 
 
 ةقالعلا تاذ فارطألاو رابكلا نومهاسملا .٣
 

 ـه١٠/٠٨/١٤٤٠ خيراتب )ميكبس ةكرش لام سأر نم رثكأ وأ ٪٥ هتبسن ام نوكلاملا نومهاسملا يأ( ميكبس ةكرش يف رابكلا نيمهاسملا ليصافت هاندأ لودجلا نيبي ٣٫١
 .ةقفصلا مامتإ دعبو )م١٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا(
 

 ةكرش يف ريبكلا مهاسملا مسا
 ميكبس

 ميكبس ةكرش يف همهسأ ددع
  ةقفصلا مامتإ لبق

 ةكرش يف هتيكلمل ةيوئملا ةبسنلا
  ةقفصلا مامتإ لبق ميكبس

 ميكبس ةكرش يف همهسأ ددع
 ةقفصلا مامتإ دعب

 ةكرش يف ةيكلملل ةيوئملا ةبسنلا
 ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس

 ٪٨٫٨ ٦٤٬٥٦٠٬٥٧٢ ٪٩٫٧٠ ٣٥٬٥٤٩٬٣٧٥ لمازلا ةعومجم

 ٪٤٫٠٤ ٢٩٬٦٣١٬٢١٩ ٪٨٫٠٨ ٢٩٬٦٣١٬٢١٩  )دحاو مهاسم( سوراكيإ ةكرش

 ٪٧٫٢ ٥٢٬٧٧٥٬٧٥١ ٪٧٫٧٥ ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤ دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا

 ٪٢٠٫٠٤ ١٤٦٬٩٦٧٬٥٤٢ ٪٢٥٫٥٢ ٩٣٬٥٨٦٬١٠٨ يلامجإلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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١٦ 
 
 

 

 

 
 خيراتب  )ءارحصلا ةكرش لام سأر نم رثكأ وأ ٪٥ هتبسن ام نوكلاملا نومهاسملا يأ( ءارحصلا ةكرش يف رابكلا نيمهاسملا ليصافت هاندأ لودجلا نيبي ٣٫٢

 دعب ءارحصلا  ةكرش يف مهتيكلمو )ميمعتلا اذه رشن لبق تامولعملا هذه ىلع هيف لوصحلا نكمي خيرات رخآ وهو( )م١٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٠/٠٨/١٤٤٠
 .ةقفصلا مامتإ
 

 ةكرش يف ريبكلا مهاسملا مسا
 ءارحصلا

 ءارحصلا ةكرش يف همهسأ ددع
 لاملا سأر ةدايز لبق

 ةكرش يف هتيكلمل ةيوئملا ةبسنلا
 لاملا سأر ةدايز لبق ءارحصلا

 ءارحصلا ةكرش يف همهسأ ددع
 لاملا سأر ةدايز دعب

 ةكرش يف ةيكلملل ةيوئملا ةبسنلا
 لاملا سأر ةدايز دعب ميكبس

 ٪٠ ٠ ٪٧٫٩١ ٣٤٬٧١٩٬٠٠١ لمازلا ةعومجم

 ٪٠ ٠ ٪٦٫٦٥ ٢٩٬١٦٤٬٩٥٦  دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا

 ٪٠ ٠ ٪١٤٫٥٦ ٦٣٬٨٨٣٬٩٥٧ يلامجإلا

 
 
 

 ووذ ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ اهيلع رطيسي وأ اهكلتمي يتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش يف مهسألا ةيكلم مجحو ليصافت هاندأ لودجلا نيبي ٣٫٣
  :ةضراعتملا حلاصملا ووذ ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأو ةضراعتملا حلاصملا
 

 وضع مسا
 ةرادإ سلجم
 ةكرش
 يذ ميكبس
 حلاصملا
 ةضراعتملا

 ةكرش يف ةيكلملا ةصح ءارحصلا ةكرش مهسأ ددع ةحلصملا ضراعت ببس
 ءارحصلا

 ةكرش يف ةيكلملا ةصح ميكبس ةكرش مهسأ ددع
 ميكبس

 لكشب رشابم ريغ لكشب رشابم لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب رشابم لكشب
 رشابم

 لكشب رشابم لكشب
 ريغ
 رشابم

 زيزعلادبع
 هللادبع
 ١لمازلا

سلجم )سيئر( وضع  
 ريبك مهاسمو ةرادإ
 ميكبس ةكرش يف
 لكشب ءارحصلا ةكرشو
 هتفصب رشابم ريغ
 لمازلا ةعومجمل ًالثمم
 لكشب مهسأ كلميو(
 نم لك يف رشابم
 ةكرشو ميكبس ةكرش
 )ءارحصلا

٩٫٩٢٥١ ٪٠٫٠٥٠٩ ٣٦٬٣٩٢٬١٧٨ ١٨٦٬٦٠٠ ٪٨٫٣٧٩٤ ٪٠٫٣٧٦٤ ١٬٦٥١٬٥٠٠٪ 

 نمحرلادبع
 هللادبع
 ٢لمازلا

سلجم وضع  ةرادإ 
 يف ريبك مهاسمو
 ةكرشو ميكبس ةكرش
 ريغ لكشب ءارحصلا
 قيرط نع رشابم
 لمازلا ةعومجم
 لكشب مهسأ كلميو(
 نم لك يف رشابم
 ةكرشو ميكبس ةكرش
 )ءارحصلا

٠٫٠٢٢٩٪ ٪
 

١٬١٤٠٬٤٥١

 

٩٫٩٢٥١ ٪٠٫٢٥٩٩ ٣٦٬٣٩٢٬١٧٨٪ 

 نمحرلادبع
 دمحأ
 يرفعجلا

سلجم وضع  يف ةرادإ 
 ميكبس ةكرش
 ةكرش يف مهاسمو
 ءارحصلا

١٠٠٬٠٠٠ 
 

 ٪٠٫٠٢٢٨ دجوي ال
 

 ٪ دجوي ال  دجوي ال
 

 دجوي ال
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .رامثتسالل لمازلا ةعومجمو لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :١ ةظحالم
 .رامثتسالل لمازلا ةعومجمو لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٢ ةظحالم
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا لبق نم ةكولمملا مهسألا قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم  :٣ ةظحالم

 

 وضع مسا
 ةرادإ سلجم
 ةكرش
 يذ ءارحصلا
 حلاصملا
 ةضراعتملا

 ةكرش يف ةيكلملا ةصح ءارحصلا ةكرش مهسأ ددع ةحلصملا ضراعت ببس
 ءارحصلا

 ةكرش يف ةيكلملا ةصح ميكبس ةكرش مهسأ ددع
 ميكبس

 ريغ لكشب رشابم لكشب
 رشابم

 لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب رشابم لكشب
 رشابم

 لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب
 رشابم

 زيزعلادبع
 هللادبع
 ١لمازلا

 مهاسمو ةرادإ سلجم )سيئر( وضع
 ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش يف ريبك
 ًالثمم هتفصب رشابم ريغ لكشب
 لكشب مهسأ كلميو( لمازلا ةعومجمل
 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف رشابم
 )ءارحصلا

٩٫٩٢٥١ ٪٠٫٠٥٠٩ ٣٦٬٣٩٢٬١٧٨ ١٨٦٬٦٠٠ ٪٨٫٣٧٩٤ ٪٠٫٣٧٦٤ ٣٦٬٧٦٨٬٣١٨ ١٬٦٥١٬٥٠٠٪ 

 دبع ةماسأ
 ٢لمازلا زيزعلا

 ءارحصلا ةكرش يف ةرادإ سلجم وضع
 ةكرش يف ةرادإلا سلجم سيئر نباو
 ءارحصلا

 ٪٩٫٩٧٦٠ دجوي ال ٣٦٬٥٧٨٬٧٧٨ دجوي ال ٪٨٫٧٥٥٨ ٪٠٫٠٠٠٥ ٣٨٬٤١٩٬٨١٨ ٢٬٠٠٠

 رمع ديعس
 ٣يئاسيعلا

 ءارحصلا ةكرش يف ةرادإ سلجم وضع
 ةكرش يف رشابم ريغو رشابم مهاسمو
 ءارحصلا ةكرشو ميكبس

٠٫٤٧٢٨ ٪٠٫٢٤ ١٬٧٣٣٬٥١٠ ٨٨٩٬٦٠٢ ٪٠٫١٥٩٥ ٪١٫٧٣٩٩ ٧٠٠٬٠٠٠ ٧٬٦٣٤٬٧٦٥٪ 

 ربج
 نمحرلادبع
 ٤ربجلا

 يف ريبك مهاسمو ةرادإ سلجم وضع
 لكشب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش
 ةسسؤملل ًالثمم هتفصب رشابم ريغ
 دعاقتلل ةماعلا

 ٪٧٫٧٤٦٩ دجوي ال ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤ دجوي ال ٪٦٫٦٤٦٦ دجوي ال ٢٩٬١٦٤٬٩٥٦  دجوي ال

 ٪١٨٫١٩ ٪٠٫٢٩٣٥  ٦٦٬٧١٧٬٨٠٢  ١٬٠٧٦٬٢٠٢ ٪١٥٫٥ ٪٢٫١١٦٨ ٦٨٬٢٨٤٬٧٧٤  ٩٬٢٨٨٬٢٦٥ يلامجإلا

 
 يتلا مهسألاو رامثتسالل لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرش مهسألو ،رامثتسالل لمازلا ةعومجم لمازلا ةعومجم قيرط نع ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم  :١ ةظحالم

 .لمازلا زيزعلادبع ةماسأ هنبا اهيلع ذوحتسي
 رشابم لكشب ءارحصلا ةرادإ سلجم سيئر لمازلا زيزعلا دبع سدنهملا هدلاو اهيلع ذوحتسي يتلا مهسألا لالخ نم ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرش يف مهسألل ةرشابم ريغ ةيكلم  :٢ ةظحالم

 .رشابم ريغ وأ
 .تارامثتسالل يئاسيعلا مساق رمع ةكرش و ةدودحملا قيوستلل هاكرشو يئاسيعلا مساق رمع ةكرش قيرط نع ميكبس ةكرش مهسأو ءارحصلا ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم   :٣ةظحالم
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا لبق نم ةكولمملا مهسألا قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم   :٤ ةظحالم

 دمحم ضياع
 ٣ينرقلا

 ةرادإ سلجم وضع
 يف ريبك مهاسمو
 ةكرشو ميكبس ةكرش
 ريغ لكشب ءارحصلا
 ًالثمم هتفصب رشابم
 ةماعلا ةسسؤملل
 دعاقتلل

 دجوي ال
 

 دجوي ال 
 

 دجوي ال ٪٦٫٦٤٦٦
 

 دجوي ال ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤
 

٧٫٧٤٦٩٪ 

 ٪١٧٫٦٧ ٪ ٦٤٬٧٩٧٬٦٩٢  ٪١٥٫٠٢ ٪ ٦٥٬٩٣٣٬٢٧٤   يلامجإلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تاذ فارطأ عم ًةقفص ةقفصلا هذه دعُتو ،ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق ضارغأل ةقالع تاذ فارطأ ىلع ةقفصلا هذه لمتشت ٣٫٤

 رطيسي وأ اهكلتمي يتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش يف مهسألا ةيكلم مجحو ليصافت هاندأ لودجلا نيبي .ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال ضارغأل ةقالع
 :ةقالعلا ووذ فارطألا اهيلع

 

 فرطلا مسا
 ةقالع وذ

 هرابتعا ببس
 وذ ًافرط
 ةقالع

 يف ةيكلملا ةصح ءارحصلا ةكرش يف مهسألا ددع
 ءارحصلا ةكرش

 يف ةيكلملا ةصح ميكبس ةكرش يف مهسألا ددع
 ميكبس ةكرش

 لكشب رشابم ريغ لكشب رشابم لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب
 رشابم

 لكشب رشابم ريغ لكشب رشابم لكشب
 رشابم

 ريغ لكشب
 رشابم

 مهاسم هنوك ١لمازلا ةعومجم
 هيدلو ريبك
 يف نيلثمم
 لك ةرادإ سلاجم
 ميكبس ةكرش نم
 ءارحصلا ةكرشو

٣٤٬٧١٩٬٠٠١ 
 

٧٫٩١٢٤ ٢٬٠٤٧٬٣١٧٪ 
 

٣٥٬٥٤٩٬٣٧٥ ٪٠٫٤٦٦٦ 
 

٩٫٦٩٥٣ ٨٤٢٬٨٠٣٪ 
 

٠٫٢٢٩٩٪ 

 زيزعلادبع
 ٢لمازلا هللادبع

 ةعومجمل ًالثمم
 لك يف لمازلا
 ةرادإ سلجم نم
 ميكبس ةكرش
 ةرادإ سلجمو
 ءارحصلا ةكرش

٩٫٩٢٥١ ٪٠٫٠٥٠٩ ٣٦٬٣٩٢٬١٧٨ ١٨٦٬٦٠٠ ٪٨٫٣٧٩٤ ٪٠٫٣٧٦٤ ٣٦٬٧٦٨٬٣١٨ ١٬٦٥١٬٥٠٠٪ 

 ةسسؤملا
 دعاقتلل ةماعلا
 
 

 مهاسم هنوك
 هيدلو ريبك
 يف نيلثمم
 لك ةرادإ سلجم
 ميكبس ةكرش نم
 ءارحصلا ةكرشو

 ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤ دجوي ال ٪٦٫٦٤٦٦ دجوي ال ٢٩٬١٦٤٬٩٥٦
 

 دجوي ال ٪٧٫٧٤٧٠ دجوي ال

 دمحم ضياع
 ٣ينرقلا

 ةسسؤملا لثمم
 دعاقتلل ةماعلا
 ةرادإ سلجم يف
 ميكبس ةكرش

 دجوي ال
 

 ٪٧٫٧٤٧٠ دجوي ال ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤ دجوي ال ٪٦٫٦٤٦٦ دجوي ال ٢٩٬١٦٤٬٩٥٦

 نمحرلا دبع ربج
 ٤ربجلا

 ةسسؤملا لثمم
 دعاقتلل ةماعلا
 ةرادإ سلجم يف
 ءارحصلا ةكرش

 ٪٧٫٧٤٧٠ دجوي ال ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤ دجوي ال ٪٦٫٦٤٦٦ دجوي ال ٢٩٬١٦٤٬٩٥٦ دجوي ال

 ٪١٧٫٦٧ ٪١٧٫٤٩  ٦٤٬٧٩٧٬٦٩٢  ٦٤٬١٤١٬٤٨٩ ٪١٥٫٠٢ ٪١٤٫٩٤  ٦٥٬٩٣٣٬٢٧٤  ٦٥٬٥٣٥٬٤٥٧ يلامجإلا

 
 .رامثتسالل لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :١ ةظحالم
 .رامثتسالل لمازلا ةعومجمو لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٢ ةظحالم
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا قيرط نع ءارحصلا ةكرش مهسأو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٣ ةظحالم
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا قيرط نع ءارحصلا ةكرش مهسأو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٤ ةظحالم
 
 
 
 
 
 

 
 ةقفصلا صخلم .٤
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةقفصلل زجوم فصو ٤٫١
 
 ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم اهلام سأر ميكبس ةكرش ةدايز قيرط نع ةقفصلا مامتإ  متيس ،ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا يف ةدراولا ةقفصلا طورش ءافيتسا دعب
 ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ميكبس ةكرش ردصت ثيحب ةيلام قاروأ  ةلدابم ضرع قيرط نع  ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك ىلع ذاوحتسالا ضرغل ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ
 متيسو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ"( ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل مهس لكل يدوعس لاير ١٠ ةيمسا ةميقب ًاديدج
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش حبصتو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ
 ليدعت يأب ًانهر( يلاتلا ساسألا قفو نيينعملا ءارحصلا ةكرش  يمهاسم ىلإ )لوادت يف اهجاردإ متيس يتلا( ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ متيسو 
 :)ميمعتلا اذه يف ةدراولا تالاحلا يف لمتحم
 

 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاولا مهسلا لباقم ميكبس ةكرش مهسأ نم ديدج مهس ٠٫٨٣٥٦
 
 حيحص ددع لقأ ىلإ جتانلا مقرلا بيرقت متيسف ،مهسألل روسك يأ )٣( مسقلا نم ٤ ةرقفلا هذه يف دراولا مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإ
 دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو .ةدئاسلا قوسلا راعسأب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ نوضغ يف لوادت يف اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو
 نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )ةطاسولا موسرو ةيرادإلا موسرلا – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – لمشت دق يتلاو ،تافورصملا مصخ
 مهسأ نم ًامهس ١٠٠ لمحي ءارحصلا ةكرش يمهاسم دحأ ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف .يبسانت ساسأ ىلع مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل

 .)ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٨٣٫٥٦ سيلو( ةقفصلا مامتإ دنع ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٨٣ ىلع لصحي فوسف ،ءارحصلا ةكرش
 متيو نيرخآلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم مهسأ نم ةجتانلا مهسألا روسك عم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيفاضإلا مهسألا روسك عيمجت كلذ دعب متيسو
 مهتبسن لداعت )عيبلا ءارجإل ةدبكتم تاقفن يأ مصخ دعب( عيبلا اذه تادئاع نم ةيدقن ةعفد ىلع ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيسو ،قوسلا يف اهعيب
 .)قباسلا لاثملا يف دحاولا مهسلل ٪٠٫٥٦ يأ( مهسألا روسك يف
 
 ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم بناج نم ةلصفنم ةروصب )مهسألا ةلدابم لماعم اهيف امب( ةقفصلا طورشو ماكحأ تدمتعُا دقل
 نع نيينعملا ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأ عانتما عم )م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠ يف ةدقعنملا ةينعملا امهتاعامتجا يف
 .تيوصتلا
 

 ةقفصلا رثأ ٤٫٢
 

 ميكبس ةكرش مهسأ ىلع نوينعملا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش يمهاسم نم لك ةقفاوم لاح يف
 ءارحصلا يتكرش نم لكل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات يلي لوادت موي سداس نع ديزت الو لوادت موي ثلاث نع لقت ال ةدم لالخ ةديدجلا
 ًايئزج وأ ًايلك ةنوهرم ءارحصلا ةكرش مهسأ نم يأ تناك لاح يفو .هالعأ )٤٫١( ةرقفلا يف هيلع صوصنملا مهسألا ةلدابم لماعم ىلإ ًادانتسا ميكبسو
 اذه اهيلع لصحيس يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأل ديدج نهرب لوادت ىدل لجَسُملا نهرلا لدبتسُي فوسف ،ءارحصلا ةكرش يمهاسم دحأ نم
 .مهاسملا اذه بناج نم يفاضإ ءارجإ يأ ذاختا نود ،)مهسألا ةلدابم لماعمل اًقفو نهرلا لدبتسُيس( ةقفصلا ماكحأو طورشل ًاقفو مهاسملا
 

 مهسألا ةلدابم لماعمل تاببسملا  ٤٫٣
 

 ةماع ةحمل )أ(
 

 تماق ،ةقفصلاب قلعتي اميف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب نواعتلا ةيادب دهش يذلا ،)م١٣/٠٣/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٥/٠٦/١٤٣٩ خيرات نم ًارابتعا
 -كلذ ىلإ ةفاضإ- ناتكرشلا تنّيع دقو ،امهنم ٍلك يف نييذيفنتلا نيلوؤسملا مضت ةقفصلاب ٌةّينعم ًامهنم لكل ةصاخ ٍقرف ليكشتب ناتكرشلا
 ةلدابم لماعم نأشب قافتا ىلإ لصوتلا لبق .ةقفصلا ةرتف لاوط نيتكرشلا الكل مزاللا معدلا ريفوت فدهب نيصصختملاو نيلقتسملا امهيراشتسم
 لامعألا ططخو ةيراجتلا تايلمعلل ةيلام تاليلحت -نيينعملا امهيراشتسم عم نواعتلاب وأ نيتدرفنم- ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش اترجأ ،مهسألا
 تايلمعو لامعأ ىلع ينوناقلاو يلاملاو ينفلاو يراجتلا ىوتسملا ىلع ةلماشلا ةمزاللا ةيانعلا تاءارجإ ذاختاب مايقلا نع ًالضف ،ةيلاحلا تاعقوتلاو
 امهتاكرش ىلإ ةفاضإ ةكرش لكل ةيسيئرلا ةينوناقلا تادنتسملاو لمعلا ططخ ةعجارم كلذ لمش دقو .لدابتم ساسأ ىلعو ضعبلا امهضعب
 تاءارجإ تلوانت امك ،ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم ىدل جاتنإلا قفارم فلتخمل شيتفت لامعأو ةيناديم تارايزب مايقلا بناج ىلإ ،ةعباتلا
 .ريوطتلا ديق تآشنملا يف لامعألا مّدقتو ،ةمئاقلا  تآشنملا ةيلاملا تاليلحتلاو ةمزاللا ةيانعلا
 
 ةكرشو ميكبس ةكرش اتلخد ،))٩( مسقلا نم )٧٫٢( ةرقفلا يف حّضوم وه امك( ةيلاملا تاليلحتلاو ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإ جئاتن ىلإ ًادانتسا
 لماعم نأشب قافتا ىلإ تالوادملا نم تالوج ةدع دعب اتلصوت دقو .ةقفصلل ةيسيئرلا ماكحألاو طورشلا لوح ةفثكم تاشقانم يف ءارحصلا
 لمتحم ليدعت يأب ًانهر ،ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ غلابلا مهسألا ةلدابم
 .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا يف هيلإ ةراشإلا مت امك
 
 حابرأ يأ عيزوتب اموقي ال نأ ىلع ذيفنتلا ةيقافتا بجومب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تقفتا ،مهسألا ةلدابم لماعم ىلع امهقافتا دنع
 :ةيلاتلا طورشلل اقفو الإ ،ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو ةقفصلا مامتإ خيراتو ذيفنتلا ةيقافتا خيرات نيب

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٣١ يف يهتنملا يلاملا ماعلا نم ةريخألا رهشأ ةتسلل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك نم ةعزوملا حابرألا عومجم زواجتي الأ )١(

 فرطلا نم ةيطخ ةقفاوم ىلع نيفرطلا نم يأ لصح اذإ الإ( )"ةيلحرملا حابرألا"( يدوعس لاير ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ غلبم م٢٠١٨ ربمسيد
 .)حابرألا هذه ةدايز ىلع رخآلا

 .حابرأ ةيأ عيزوت رارقإ لبق ةيلاملاو ةيماظنلا تاطايتحالا عيمجب ءافولا متي نأ )٢(
 

 تقو  ىلإ امهنم لكل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ليجأت امهنم لك ناكمإب هنأ  ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تقفتا  )٣(
 قفاوملا( ـه٢٧/٠٩/١٤٤٠ خيرات دعب امهنم الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ليجأت متي ال نأ ةطيرش ،ةيلاتلا تالاحلا نم يأ ثودح
 :)م٠١/٠٦/٢٠١٩

 
 ةكرش يمهاسمو نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ًالكل ةيماظنلا قرطلاب ةيلحرملا حابرألا عيزوت دامتعا لاح يف .أ

 .لاحلا بسحب نيينعملا  ءارحصلا

 
 نيتكرشلا الكل ةماعلا ةيعمجلا نم رارق رادصإ ةيناكمإ نع )ةين نسحب( ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك ىضر  .ب

 .ةقفصلا مامتإ خيرات لبق كلذو ،ةيلحرملا حابرألا نع نالعإلا نيتكرشلا الك ةيناكمإ نع ًاضيأو ةيلحرملا حابرألا دامتعال

 
 ريغ ةماعلا ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك موقت نأ ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تقفتا )٤(

 .امهنم لك داقعنا خيرات لبق اهعيزوت دامتعا متي مل لاح يف ةيلحرملا حابرألا عيزوت دامتعاب ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا

 
 برقأ يف امهيمهاسمل ةيلحرملا حابرألا دامتعا حارتقاب امهنم لك ةردق بسح نيتكرشلا الك ىعست ،ةقالعلا تاذ ةمظنألل ًاقفو )٥(

 .ذفنتلا ةيقافتا خيرات دعب نكمم تقو

 
 مهافتلاب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك موقتس ،يئاهنلا خيراتلا لبق وأ م٣٠/٠٦/٢٠١٩ خيرات لبق ةقفصلا متت مل لاح يف )٦(

 لماعمب رابتعالا ذخأ عم ،م٢٠١٩ ةيلاملا ةنسلا لالخ نيتكرشلا نم لك يمهاسمل ىرخأ ةيلحرم حابرأ عيزوت صخي اميف ةين نسحب
 دحأ ةلاحلا هذه لكشتف ىرخألا ةكرشلا عم كلذ ىلع قافتالا لبق حابرأ عيزوتب نيتكرشلا نم يأ تماق لاح يفو ،مهسألا ةلدابم
 .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف اهصن مت يتلاو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت اهيف حمسي يتلا تالاحلا

 
 ةنجل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش اتأشنأ اهبجومب يتلاو ،مهافتلا ةركذم ماكحأل مهسألا ةلدابم لماعم لوح تيرجُأ يتلا تالوادملا تعضخ
 ،ةيذيفنتلا ةرادإلا نمو ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم نمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم نم نيلقتسم ًءاضعأ مضي ةقفصلاب صاخ قيرفو ةيهيجوت
 ضراعت دجوي ال هنأ نم - مهافتلا ةركذم ىضتقمب - ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تققحت دقو .ةقفصلا ىلع فارشإلا ةيلوؤسم نولوتي نيذلاو
 .ةقفصلاب قلعتي اميف ةقفصلا قيرفو ةينعملا ةيهيجوتلا ةنجللا ءاضعأل حلاصملا يف
 

 مييقتلاب ةقلعتملا تاليلحتلا )ب(
 

 ةقلعتملا تاعقوتلاو لامعألا ططخ اهنيب نم رومأ ىلع ءانب مييقتلاب ةقلعتملا ةلماشلا تاليلحتلا ًاضيأ ميكبس ةكرش تعار ،ةقفصلاب قلعتي اميف
 رثكأ تامولعملو .تاليلحتلا هذه ءارجإ تقو فورظلا نم اهريغو ةدئاسلا قوسلا عاضوأو ةيداصتقالا فورظلا رابتعالا يف ذخألا عم اهلامعأب
 .ميمعتلا اذه نم )٩( مسقلا نم )٧٫٢( ةرقفلا ىلإ عوجرلا ىجري ،مييقتلاب ةقلعتملا تاليلحتلا لوح
 

 ةقفصلا بابسأ ٤٫٤
 

 يتلا ةلمتحملا ةيسيئرلا دئاوفلا نإف ليلحتلا كلذ ىلإ ًادانتسا ،ةقفصلا نم ةلمتحملا دئاوفلل ٍليلحت ىلع لمعلاب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق
  :يلاتلاك يه ةقفصلا نع أشنتس

 
  ةيلوألا داوملا تادادمإ عيونتو ،اهتميق ريوطتو تاجتنملا ةعومجم زيزعت )أ(

 
 .ةينوبركورديهلا تاجتنملا ةلسلس يف عسوأ تاجتنم ةعومجم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نائشنُتس ،ةلماكتملا ةيراجتلا امهلامعأ جمد دعب
 ىلع يباجيإ ريثأت اهل يتلاو ،تاعاطقلا هذهب ةصاخلا تادادمإلا ىلع ةيباجيإ لماوعب ةنورقم بلطلل ةدّيج تاعقوت تاعاطقلا هذه رهظُت
 نم ةميقلا ىلع ذاوحتسالل ةصصختملا تاجتنملاو ةفدهتسملا قاوسألا نم برقلاو ماخلا داوملا نم ةدافتسالا يف رودو ةدحتُملا ةعومجملا
 .تاعاطقلا هذه
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢١ 
 
 

 

 

 
 يتلاو ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرشل ةيملاعلاو ةيلحملا تاكارشلا ةعومجم نيب لماكتلا نم ةدحتُملا ةعومجملا ديفتستس ،كلذ ىلع ةوالع
 .ةمدقتم تاينقتو ةديدج قاوسأ ىلإ لوصولا ىلإ ةفاضإلاب يدوعسلا قوسلا يف لضفأ لكشب تاجتنملا قيوست يف اهنم ةدافتسالا نكمي
 

 يلودلا ىوتسملا ىلع وأ ةكلمملا يف ًءاوس ،روطتملا تايواميكورتبلا عاطق ةنورمو مجح ةدايز )ب(
 

 ،ةكرتشملا قوسلا ةصح ىلع ءًانب يملاعلاو يلحملا ديعصلا ىلع ةيوق ةمصب ًاعم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل نوكيس ،لامعألا جمد دعب 
 نكمتت نأ عّقوتُملا نم .قوسلا يف ىوقأ مجحو زكرم ىلإ ةدحتملا ةعومجملا لوصو لهسي امم  ،ةقفصلا مامتإ دعب ىلعألا ةيجاتنإلا امهتقاطو
 يأ ليهستو  ةيتسجوللا فيلاكتلا ضفخ يف نيتكرشلا لامعأ جمد دعاسيس ثيح( ًايبسن ىلعأ راعسأب  اهتاجتنم عيب نم ةدحتُملا ةعومجملا
 ىلإ يدؤي امم ،)ًايبسن ىلعأ رعسب تناك نإو ةدحتملا ةعومجملا تاجتنم ءارش يف ءالمعلا ةبغر نم ديزي دق امم تاجتنملا ليصوت يف تابوعص
 فيكتلا ىلع ةردقلا ةدايز ىلإ نايدؤي فوس ةعونتملا تاجتنملاو مخضتملا مجحلا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .اهقيقحت نكمملا حبرلا شماوه مخضت
 لماوعل ًاقفو ةراتخُم تاجتنم جاتنإ ةدايزل ربكأ ةنورمب ةدحتُملا ةعومجملا عّتمت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشي كلذو ،ةيجراخلا لماوعلا عم
 .ةيجراخلا قوسلا لماوع نم بّلقتلا راثآ ليلقت ىلإ يدؤتس يتلاو ،قوسلا
 

 يراجتلا ديعصلا ىلع دئاوف ميدقتل ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرشل ةلماكتملا تايناكمإلاو ةيسفانتلا ايازملا ىلع دامتعالا )ج(
  يفيظولاو يليغشتلاو

 
 نسحُم تاجتنم زكرم نم ةقثبنم ةلماكتم تايناكمإو ةيسفانت ايازم عنص لالخ نم ةدحتُملا ةعومجملل ةميق ةقفصلا هذه قلخت نأ عقوتملا نم
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ لمشيو .ةيفيظوو ةيليغشتو ةيراجت تاردقو
 
 ةعومجملا اهريدت يتلا لوصألا نم ةدافتسالا ىلإ يدؤي اهتنايصو اهنيسحتو تايلمعلا طيطخت يف تاسرامملا لضفأ مساقت )١(

 ءارحصلا ةكرشب صاخلا جاهنم جمانرب لالخ نم اهميدقت متي يتلا جماربلا ،كلذ ىلع ةلثمألا نمو .تاداريإلا معدو ةدحتُملا
 نيسحتو ةيلخادلا رايغلا عطق ةعانص نم ةدافتسالل ميكبس ةكرش نم ةمدقم جمارب ىلإ ةفاضإلاب ،عنصملا ةرادج نيسحتل
 .ةمالسلا لاجم يف زيمتلا وحن عفدلاو ةيلخادلا دراوملا مادختسا

 
 عضو معدي امم ،ءارحصلاو ميكبس يتكرشل ةيقيوستلا تاكرشلا مض لالخ نم قوسلاب ةفرعملاو ةيقيوستلا تاردقلا زيزعت )٢(

 .ةيلودلاو ةيلحملا قاوسألا يف ةدحتُملا ةعومجملا تاجتنم ةعومجم
 

 لالخ نم ريوطتلاو ثحبلاو لامعألا ريوطتو يجيتارتسالا طيطختلاو ةيلاملا نوؤشلا كلذ يف امب ،ةدناسملا تامدخلا مساقت )٣(
 .)رانم( ريوطتلاو ثاحبألل ميكبس زكرم

 
  ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل ليبجلا يف ةمئاقلا ةيعانصلا لوصألا ةيلاعفو  ةءافكلا زيزعت )د(

 
 تايرتشملا يف ةدحتُملا ةعومجملا فيلاكت ضفخ لثم ةكرتشم تاردابم لالخ نم ةيجاتنإلاو ةءافكلا ةدايز ىلإ ةقفصلا يدؤت نأ عقوتملا نم
 :يتآلا -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع- تاردابملا هذه نمضتت .ةكرتشملا تامدخلاو ةينقتلا تامدخلاو ةنايصلاو ةيتسجوللا تامدخلاو
 
 :ليبجلا يف ةعقاولا لوصألا عضو زيزعت )١(

 
 ىنُبلا ديحوتو طبرل ةديرف ةصرف مدقت ةقفصلا نإف ،يعانصلا ليبجلا عمجم نم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش عناصم برقل ًارظن
  ربع ماخلا داوملا تاقفدتل ىلثُملا ةيلخادلا ةنزاوملا لالخ نم ةءافكلاو ةيلاعفلاو ءادألا نيسحت يلاتلابو نيتكرشلل ةيتحتلا
 .نيعقوملا الك يف ةيعانصلا تابيكرتلا ةموظنم

 
 :ةيتسجوللا تامدخلاو تايرتشملا )٢(

 
 :يلي امل ةجيتن نيعئابلاو نيدروملا عم ةمئاقلا دوقعلا يف ضوافتلا ةداعإ قيرط نع فيلاكتلا ضفخ عقوتملا نم
 

 ةدايز ىلإ يدؤي امم ،تامدخلاو داوملا يف ةدحتُملا ةعومجملل ةلثامملا تايرتشملا تائف يف تاقفنلا قاطن ةدايز .أ
 .ةيئارشلا ةردقلا

 .ةلئاسلاو ةبلصلا تاجتنملا نم ةدحتُملا ةعومجملا تانحش مجح ةدايزو .ب
 :ةكرتشملا تامدخلا )٣(

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٢ 
 
 

 

 

 ءارحصلا ةكرش اهريدت يتلا تاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ةدناسملا تامدخلا جمد يدؤي نأ عقوتملا نم
 ةيلاملاو تايرتشملاو تامولعملا ةينقتو ةيرشبلا دراوملا يف ةءافكلا ةدايز ىلإ ًايلاح دوجوملا ةكرتشملا تامدخلا لكيه يف
 :يلي امل ةجيتن ربكأ ةءافك قيقحت عقوتملا نمو .نيزختلاو ةينقتلا تامدخلاو ةنايصلاو
 

 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك مويلا اهمدختست يتلا ةمظنألا نم ةءافك رثكأ ةمظنأ ىلإ ةدحتُملا ةعومجملا لاقتنا .أ
 .ةدح ىلع ءارحصلا

 

 .ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرش لامعأ جمد دعب كلذو ةدحتُملا ةعومجملا قاطن ةدايز .ب
 

 لضفأ ةينقتو ةيجاتنإ تاربخ اهيدل نوكيو ،لهسأ لكشب لاملا قاوسأل لوصولا نم اهنكمت لضفأ ةيلام دراوم تاذ ةصنم ءاشنإ )ه(
 ةيساسألا ريغو اهنم ةيساسألا ،ةيلودلاو ةيلحملا ومنلا صرف نم ةدافتسالل كلذو

 
 ةرادإلا هذه موقتو ،تايواميكورتبلا عاطق يف ةديدج صرف نع ثحبلاب صتخت لامعألا ريوطتل ةرادإ ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك كلتمت
 رخآ ىلإ نيح نمو ،يليغشتلاو يلاملا ومنلا معدو ةطشنألا يف عسوتلا لجأ نم ةيرامثتسا تاردابم ةساردب داتعملا لامعألا ريس ىرجم يف
 ةيوضعلا ريغ تايواميكلل ريخلا ةكرش يف ءارحصلا ةكرش رامثتسا – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – ريوطتلا ديق عيراشم حبصتل صرفلا هذه دسجتت
 ةروصب رارمتسالا نإف ،كلذ عمو .ةدحتُملا ةعومجملل طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع رمتسم ومن اهنع جتني نأ عقوتملا نم يتلاو ،"ميكونإ"
 يتلا ةيسيئرلا تاهاجتالا ءوض يف اًيدحت نوكي دق ليوطلا ىدملا ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل يخيراتلا ومنلا لدعم سفن ىلع ةيدرف
  .هاندأ )٨( مسقلا نم ١ ةرقفلا يف حضوم وه امك ةكلمملا يف تايواميكورتبلا ةعانص ىلع رثؤت
 
 ،ربكأ قاطنو مجح ىلإ ةفاضإلاب يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ىلعأ ةناكمب عتمتت نأ ةدحتُملا ةعومجملل عقوتملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 نمو ،ومنلل صرف قلخ ىلع ةردق رثكأ ةدحتُملا ةعومجملا نوكتس ،كلذل ةجيتنو .اهتاجتنم ةعومجم عستت نأو ،يدقنلا اهعضو نسحتي نأو
 ةدايزلاو ةجمدنملا لامعألا مجح رفوي نأ عقوتملا نم ،كلذ ىلع ةوالعو .ربكأ ةروصب نيضرقملاو نيصِّخرملاو لامعألا ءاكرش بذجت نأ عقوتملا
 ةعومجملا دلوتس ،كلذ ىلع ًءانبو .ماخلا داوملا نم ةيفاضإ تاصصخم ىلع لوصحلل ىوقأ ًافقوم ةيليوحتلا تاعانصلا يف رامثتسالاب ةلمتحملا
 .ءاوس دح ىلع ةيلودلاو ةيلحملا ةيساسألا ريغو ةيساسألا ومنلا صرف لالخ نم ىلعأ ةميق اهيمهاسمل ةدحتُملا
 

 ةقفصلا عفانم صخلم )و(
 

 عقوتُي ،ةلماعلا ىوقلاو ةيرشبلا دراوملا ىلإ ةيقيوستلاو ةينفلا تاردقلا نم حوارتت يتلاو ،لامعألا جمد دعب ةززعملا تايناكمإلا لالخ نم
 .نيمهاسملل ةفاضم ةميق قيقحتو ،لماكتلا عفانمل صرف ةدع ريفوت ةدحتمُلا ةعومجملل
 
 لبق حابرألا ىلع ةرركتم ةدايزك اًيونس يدوعس لاير ٢٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ – ١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ نيب ام غلبت عفانم ةدحتمُلا ةعومجملا ققحت نأ عقوتملا نم
 نم ًءادتبإ يئزج لكشب ةيونسلا ةرركتملا عفانملا هذه ققحتت نأ عقوتملا نمو ،ءافطإلاو كالهتسالا فيلاكتو بئارضلاو ةيلاملا باعتألا مصخ
 تارامثتسا خض بجي عفانملا هذه قيقحتلو ،ةقفصلا مامتإ خيرات نم ةثلاثلا ةنسلا ةياهن يف عفانملل ةعقوتملا ةميقلا لماك كاردإو ،ىلوألا ةنسلا
 .ةيونسلا ةرركتملا عفانملل ةعقوتملا ةميقلا فعض ٠٫٧٥ – ٠٫٥ غلبت ةرركم ريغ فيلاكت دبكتو
 
 ،ةيتسجوللا تايلمعلاو تانحشلا ديحوتو ةكرتشملا تايرتشملا مجح ةدايز كلذ يف امب ،بناوج ةدع نم قثبنت ةدحتملا ةعومجملل ةقفصلا عفانم
 .ليبجلا يف ةيعانصلا تآشنملا نيب تاجتنملل ةيلخادلا ةيوستلاو ،ءالمعلل ةيفاضإ تاجتنم عيبو
 
 لبق نم ةعبتملا ةيبساحملا ةقيرطلا ببسب ءافطإلاو كالهتسالا فيلاكتو بئارضلاو ةيلاملا باعتألا مصخ لبق حابرألا سايقم مادختسا مت دقل
 ءارحصلا ةكرش تاداريإ عم ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا تاداريإ لماك ديحوتب ءارحصلا ةكرش موقت ال ،م٢٠١٧ ةيلاملا ةنسلا يف امكف .ءارحصلا ةكرش
 لخدلا ةمئاق يف ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا كلت حابرأ نم ءارحصلا ةكرش ةصح يف فارتعالا متي ،كلذ نع ًاضوعو .ةيبساحملا اهتاسايسل ًاقفو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا يهو( ةعبتملا ةيبساحملا ريياعملل ًاقفو ةيكلملا قوقح ةقيرطب
 بسنألا سايقملا وه هالعأ حضوملا سايقملا دعي ،يلاتلابو .)نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخألا تارادصإلاو ريياعملاو
 ،حابرألل تاعقوت نوكت نأ اهنم دصقي الو تاداريإلا زيزعتب قلعتت ةرقفلا هذه يف ةدراولا تانايبلا نأ ًاملع .اهمامتإ دعب ةقفصلا عفانم يف رظنلل
 ميكبس ةكرش يلخت امك .ةقباسلا ةيلاملا ةرتفلا يف تققحت يتلا كلت نم ربكأ نوكتس مهسألا حابرأ نأ ىلع ةروكذملا تانايبلا ريسفت مدع بجيو
 ريغ اهنأ رابتعاب ةرقفلا هذه يف ةدراولا تامولعملا مادختسا نع – رشابم ريغ وأ ةرشابم لكشب ًءاوس – أشني ررض وأ ةراسخ يأ نع اهتيلوؤسم
 .كلذ

 
 

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلا ٤٫٥
 

 ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ميكبس ةكرش يمهاسم ةقفاوم :اهنم طورش ةدع ىلع -لاملا سأر ةدايز كلذ يف امب- ةقفصلا مامتإ فقوتي
 ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةقفاومو ،ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع
 .ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع
 
 :يلاتلاك كلذ ةيلآو ءارحصلا ةكرش يمهاسمو ميكبس ةكرش يمهاسم لبِق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةبولطملا تيوصتلا ةبسن نوكتس

 
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةقفاوم )أ(

 
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،ءارحصلا ةكرشل ساسألا ماظنلاو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئالو تاكرشلا ماظنل ًاقفو
 ةكرشل ينوناقلا باصنلا ةلمتكم ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا لَبِق نم رارق ريرمت قيرط نع كلذو ،ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق ىلع
 لكل ةمزلُم ةقفاوملا هذه ربتعُتو .ةيعمجلا هذه يف ةلثمُملا ءارحصلا ةكرش مهسأ نم لقألا ىلع )٪٧٥( ةئاملاب نيعبسو ةسمخ ةبسنب ءارحصلا
 ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق ىلع ةقفاوملاب عامتجالا يف اوتوص ًءاوسو ،اورضحي مل مأ عامتجالا اورضح ًءاوس ءارحصلا ةكرش يمهاسم
 ةوعدلا متيس ،ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا عيمجلل يناثلا عامتجالا دقعل بولطملا باصنلا ققحتي مل لاح يفو .اهضفرب مأ ةقفصلاب
 ،ءارحصلا ةكرشل ساسألا ماظنلاو تاكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا ةقيرطلاب ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل ثلاث عامتجال
 ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا دقع ىلع ةئيهلا ةقفاوم دعب كلذو ،هيف ةلثمملا مهسألا نع رظنلا ضغب ًادقعنم ثلاثلا عامتجالا نوكيسو
 .ءارحصلا
 
 ًالمتكم ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ينوناقلا باصنلا دعُي ،ءارحصلا ةكرشل ساسألا ماظنلاو تاكرشلا ماظنل اًقفوو
 ،ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ءارحصلا ةكرش مهسأ نم لقألا ىلع ٪٥٠ نولثمي ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ددع روضحب
 ةيعمجلل يناثلا عامتجالل ينوناقلا باصنلا نإف ،باصنلا اذه ققحتي مل لاح يفو .دعُب نع تيوصتلا ةمدخ لالخ نم وأ ةلاكولاب وأ ةلاصألاب ًءاوس
 ةيعمجلل يناثلا عامتجالل ءارحصلا ةكرش مهسأ نم لقألا ىلع ٪٢٥ نولثمي ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ددع روضحب نوكيس ةيداعلا ريغ ةماعلا
 دقعل بولطملا باصنلا ققحتي مل لاح يفو .دعُب نع تيوصتلا ةمدخ لالخ نم وأ ةلاكولاب وأ ةلاصألاب ًءاوس ،ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 ةقيرطلاب ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل ثلاث عامتجال ةوعدلا متيس ،ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا عيمجلل يناثلا عامتجالا
 ،هيف ةلثمملا مهسألا نع رظنلا ضغب ًادقعنم ثلاثلا عامتجالا نوكيسو ،ءارحصلا ةكرشل ساسألا ماظنلاو تاكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا
 .ءارحصلا ةكرشل هذه ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا دقع ىلع ةئيهلا ةقفاوم دعب كلذو
 

 ميكبس ةكرش يمهاسم ةقفاوم )ب(
 
 ىلع ميكبس ةكرش يمهاسم ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،ميكبس ةكرشل ساسألا ماظنلاو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئالو تاكرشلا ماظنل ًاقفو
 قيرط نع كلذو ،- ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا لمشت يتلاو - ةقفصلاب ةقلعتملا ميكبس ةكرش تارارق
 ةلثمُملا ميكبس ةكرش مهسأ نم لقألا ىلع ٪٧٥ ةبسنب ميكبس ةكرشل ينوناقلا باصنلا ةلمتكم ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا لَبِق نم رارق ريرمت
 عامتجالا يف اوتوص ًءاوسو ،اورضحي مل مأ عامتجالا اورضح ًءاوس ميكبس ةكرش يمهاسم لكل ةمزلُم ةقفاوملا هذه ربتعُتو .ةيعمجلا هذه يف
 .اهضفرب مأ ةقفصلاب ةقلعتملا ميكبس ةكرش تارارق ىلع ةقفاوملاب

 
 روضحب ًالمتكم ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ينوناقلا باصنلا دعُي ،ميكبس ةكرشل ساسألا ماظنلاو تاكرشلا ماظنل اًقفوو
 ًءاوس ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ميكبس ةكرش مهسأ نم لقألا ىلع ٪٥٠ نولثمي ميكبس ةكرش يمهاسم نم ددع
 ةماعلا ةيعمجلل يناثلا عامتجالل ينوناقلا باصنلا نإف ،باصنلا اذه ققحتي مل لاح يفو .دعُب نع تيوصتلا ةمدخ لالخ نم وأ ةلاكولاب وأ ةلاصألاب
 ةماعلا ةيعمجلل يناثلا عامتجالل ميكبس ةكرش مهسأ نم لقألا ىلع ٪٢٥ نولثمي ميكبس ةكرش يمهاسم نم ددع روضحب نوكيس ةيداعلا ريغ
 عامتجالا دقعل بولطملا باصنلا ققحتي مل لاح يفو .دعُب نع تيوصتلا ةمدخ لالخ نم وأ ةلاكولاب وأ ةلاصألاب ًءاوس ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ
 صوصنملا ةقيرطلاب ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل ثلاث عامتجال ةوعدلا متيس ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل يناثلا
 دعب كلذو ،هيف ةلثمملا مهسألا نع رظنلا ضغب ًادقعنم ثلاثلا عامتجالا نوكيسو ،ميكبس ةكرشل ساسألا ماظنلاو تاكرشلا ماظن يف اهيلع
 .ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا دقع ىلع ةئيهلا ةقفاوم

 
 ةقالعلا يوذ فارطألا نم نيمهاسملاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملا )ج(

 
 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانب
 نيمهاسملا نم يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ءارحصلا
 باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب
 نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص
 تيوصتلا ،امهادحإ وأ نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ نوكلمي نيذلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم
 نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل نوكيس
 .ةدكؤملا ةينلا

 
 ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإو لاملا سأر ةدايزل ةبولطملا ةسيئرلا تاءارجإلا صخلم  ٤٫٦

 
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةقفصلا مامتإل ةبولطملا )طورشلا( ةيسيئرلا تاوطخلا لمتشت
 
 .ةسفانملل ةماعلا ةئيهلا بناج نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا )أ(

 
 ،ةعباتلا امهتاكرش نم يأ وأ ءارحصلا ةكرش نيبو مهنيب ةمربملا دوقعلل ًاقفو مهتقفاوم ىلع لوصحلا بولطملا ةثلاثلا فارطألا نم تاقفاوملا )ب(

 :يتآلاك يهو
 

 قفاوملا( ـه٠٥/٠١/١٤٣٣ خيراتب تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا )١(
 .كيرولكورديهلا ضمحو نيرولكلاو ةيواكلا ادوصلا جاتنإل )م٣٠/١١/٢٠١١

 
 قفاوملا( ـه٠٥/٠١/١٤٣٣ خيراتب تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا )٢(

 .نيليثيإلا ديرولك يناث جاتنإل )م٣٠/١١/٢٠١١
 

 .)م٣٠/١١/٢٠١٧ قفاوملا( ـه١٢/٠٣/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو رامثتسالل يدوعسلا كنبلا نيب ليومتلا ةيقافتا )٣(
 

 .)م١٧/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٠٢/٠٩/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا نيب ليومتلا ةيقافتاو باطخ )٤(
 

 ـه١٠/٠١/١٤٣٥ خيراتب ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا )٥(
 .)م١٣/١١/٢٠١٣ قفاوملا(

 
 قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٣٥  خيراتب ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا )٦(

 .)م٢٩/٠١/٢٠١٤
 

 ـه١٣/٠٣/١٤٣٣ خيراتب ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا )٧(
 .)م٠٥/٠٢/٢٠١٢ قفاوملا(

 
 .)م٣٠/٠٤/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٤/٠٨/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو يحجارلا كنب نيب يدوعس لاير ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب تاليهست ةيقافتا )٨(

 
 .)م٢٢/١١/٢٠١٧ قفاوملا( ـه٠٤/٠٣/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو ضايرلا كنب نيب يدوعس لاير ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب تاليهست ةيقافتا )٩(

 
  ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تارارق ىلع ميكبس ةكرش يمهاسم ةقفاوم ىلع لوصحلل ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقع )ج(

 ةقفصلاب ةقلعتملا ميكبس ةكرش تارارق ىلع ةقفاوملا متتو .ءارحصلا ةكرش مهسأ ىلع لماكلاب ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايزب ةصاخلا
 تيوصتلا لالخ نم ءاوس( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ٪٧٥ نع لقت ال ةبسنب
  .)هتاذ عامتجالا يف تيوصتلا قيرط نع وأ ينورتكلإلا

 
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تارارق ىلع ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةقفاوم ىلع لوصحلل ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقع )د(

 ةكرش يمهاسم ٪٧٥ نع لقت ال ةبسنب ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق ىلع ةقفاوملا متتسو .ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع
 عامتجالا يف تيوصتلا قيرط نع وأ ينورتكلإلا تيوصتلا لالخ نم ءاوس( ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيلثمملا ءارحصلا
 .)هتاذ

 
 .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف تدرو امك اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ مدع )ه(

 :هالعأ اهيلإ راشملا طورشلا عيمج ءافيتسا دعبو
 
 ةماعلا ةئيهلاو لوادتو ةئيهلاو ةراجتلا ةرازو لثم( ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا نم ةقفاوم ىلع لوصحلل بلطب ميكبس ةكرش مدقتت فوس )أ(

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو ،ةقفصلاب ةقلعتملا رومألا ىلع )ةسفانملل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

24



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٥ 
 
 

 

 

 
 .يساسألا اهماظن ليدعت ىلع ةراجتلا ةرازو ةقفاومل ميكبس ةكرش بلط )١(

 
 .ميكبس ةكرشل يراجتلا لجسلا ةداهش ثيدحت ىلع ةراجتلا ةرازو ةقفاومل ميكبس ةكرش بلط )٢(

 
 .يساسألا اهماظن ليدعت ىلع ةراجتلا ةرازو ةقفاومل ءارحصلا ةكرش بلط )٣(

 
  .ءارحصلا ةكرشل يراجتلا لجسلا ةداهش ثيدحت ىلع ةراجتلا ةرازو ةقفاومل ءارحصلا ةكرش بلط )٤(

 
 .لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ متي فوس  )ب(

 
 .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم )٤٫١( ةرقفلا ىلع عوجرلا ىجري ،ذيفنتلا ةيقافتا يف ةروكذملا ةقفصلا طورش لوح ليصافتلا نم ديزمل
 

 دحاولا مهسلا ةيحبر يف ضافخنالا وأ عافترالا ٤٫٧
 

 ضرغل يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزل ةجيتن مهسلا ةيحبر ىلع رثألا هاندأ لودجلا نيبي
 كلذو ،ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ميكبس ةكرش يف ديدج مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ يلاتلابو ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا
 يف ةيهتنملا ةرتفلل ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف يهتنملا ماعلل ةدّحوملا ةققدملا ميكبس ةكرش تاباسح ىلع ًءانب

 :)اهتاذ ةرتفلل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا نم اهؤاقستسا مت يتلاو( ٢٠١٧ ربمسيد ٣١
 
 

 ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع

 يدوعس لاير ١٫١٩  دحاولا مهسلا ةيحبر 

 ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع

 ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ لاملا سأر ةدايز  دعب ميكبس ةكرش مهسأ ددع يلامجإ

 يدوعس لاير ١٫٢٠ )ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا  ىلع ًءانب( لاملا سأر ةدايز دعب دحاولا مهسلا ةيحبر

 يدوعس لاير ٠٫٠١ )ًامقر( حابرألا ةدايز 

 ٪٠٫٨ )َةبسن( حابرألا ةدايز 

 

 ةديدجلا مهسألا حابرأ يف ةيقحألا ٤٫٨
 

 ةيلاملا تاونسلا حابرأل ةفاضإلاب ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ولماح قحتسيس
 .كلذل ةقحاللا
 
 لحم ةنسلا لالخ ميكبس ةكرش اهققحت يتلا حابرألا ىلإ ًادانتسا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم نم ردصت يتلا ةيصوتلا ىلع حابرألل ميكبس ةكرش عفد دمتعي
 :يلاتلا ىلع ميكبس ةكرشل ساسألا ماظنلا نم ٤٨ ةداملا صنت .ةيلبقتسملا تامازتلالاو ةيدقنلا تاقفدتلا ةعجارم ىلعو ،رارقلا
 
 يطايتحالا غلب ىتم بينجتلا اذه فقو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل زوجيو ،ميكبس ةكرشل يماظن يطايتحا نيوكتل ةيفاصلا حابرألا نم )٪١٠( بينجت )أ(

 .عوفدملا لاملا  سأر نم )٪٣٠( روكذملا
 
 ضارغأل هصيصختو يقافتإ  يطايتحا نيوكتل ةيفاصلا  حابرألا نم ةنيعم ةبسن بينجت ةرادإلا  سلجم حارتقا  ىلع ًءانب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل )ب(

 .ةكرشلا ىلع عفنلاب دوعت
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نيمهاسملا ميمعت
 

25



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٦ 
 
 

 

 

 ناكمإلا ردق ةتباث حابرأ عيزوت لفكي وأ ميكبس ةكرش ةحلصم ققحي يذلا ردقلاب كلذو ،ىرخأ تاطايتحا نيوكت  ررقت نأ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل )ج(
 نوكي ام ةنواعم وأ ةكرشلا يلماعل ةيعامتجا تاسسؤم ءاشنإل غلابم حابرألا يفاص نم عطتقت نأ كلذك ةروكذملا ةيعمجللو .نيمهاسملا  ىلع
 .تاسسؤملا هذه نم ًامئاق

 
 .عوفدملا لاملا سأر نم )٪٥( نع لقت  ال ةبسن نيمهاسملا ىلع  كلذ دعب يقابلا نم عزوي )د(

 
 ةبسن مدقت ام دعب صصخي يذلاو تاكرشلا ماظن نم ٧٦ ةداملاو ،ميكبس ةكرشل ساسألا ماظنلا نم ٢٢ ةداملا يف ةررقملا ماكحألا ةاعارم عم )ه(

 .وضعلا اهرضحي يتلا تاسلجلا ددع عم ًابسانم ةأفاكملا هذه قاقحتسا نوكي نأ ىلع ،ةرادإلا  سلجم ةأفاكمل يقابلا نم )٪١٠( نع ديزت ال
 
 ةيلاملا اهتايناكمإ تحمس اذإ يونس  فصن وأ يونس  عبر يرود لكشب اهيمهاسم ىلع حابرألل  عيزوت ءارجإب موقت نأ ميكبس ةكرشل زوجي امك )و(

 .ةصتخملا تاهجلا لبق نم كلذ لوح ةرداصلا تاميلعتلاو طباوضلاو طورشلاب كلذب مايقلا دنع ميكبس ةكرش مزتلت نأ ةطيرش كلذب
 

 ةديدجلا ميكبس مهسأ ىلع ةضورفملا دويقلا ٤٫٩
 

 .اهب ةطبترملا تاداهشلا رادصإ دعب لوادتلل ةلباق ةيلاحلاو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ىلع ةضورفم دويق دجوي ال
 

 ميكبس ةكرش ةيكلم لكيه ٤٫١٠
 

  :ةقفصلا مامتإ لبق
 

 ميكبس ةكرش يف ةكولمملا مهسألا ةبسن ميكبس ةكرش يف مهسألا ددع نومهاسملا

 ٪٩٫٧ ٣٥٬٥٤٩٬٣٧٥ لمازلا ةعومجم

 ٪٨٫٠٨ ٢٩٬٦٣١٬٢١٩ سوراكيإ ةكرش

 ٪٧٫٧٥ ٢٨٬٤٠٥٬٥١٤ دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا

 ٪٧٤٫٤٧ ٢٧٣٬٠٨٠٬٥٥٨ روهمجلا

 ٪١٠٠ ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ عومجملا

 
 مهسأ نم مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ نم نوكملاو يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم عوفدملا ميكبس ةكرش لام سأر ديزيس ،لاملا سأر ةدايزو ةقفصلا مامتإ درجمبو
 :نم نوكتي يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ لصيل ميكبس ةكرش

 

 ميكبس ةكرش يف ةكولمملا مهسألا ةبسن ميكبس ةكرش يف مهسألا ددع نومهاسملا

 ٪٨٫٨ ٦٤٬٥٦٠٬٥٧٢ لمازلا ةعومجم

 ٪٤٫٠٤ ٢٩٬٦٣١٬٢١٩ سوراكيإ ةكرش

 ٪٧٫٢ ٥٢٬٧٧٥٬٧٥١ دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا

 ٪٧٩٫٩٦ ٥٦٠٬٦٨٨٬٠٢٦ روهمجلا

 ٪١٠٠ ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ عومجملا

 
 ةرقفلا يف حضوملا وحنلا ىلع( لوادت يف اهجاردإو ءارحصلا ةكرش يف نيقحتسملا نيمهاسملا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ متي فوسو
 .)ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم )٤٫١(

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ءارحصلا ةكرش ةيكلم لكيه ٤٫١١

 
 :ةقفصلا مامتإ لبق
 

 ءارحصلا ةكرش يف ةكولمملا مهسألا ةبسن ءارحصلا ةكرش يف مهسألا ددع نومهاسملا

 ٪٧٫٩١ ٣٤٬٧١٩٬٠٠١ لمازلا ةعومجم

 ٪٦٫٦٤ ٢٩٬١٦٤٬٩٥٦ دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا

 ٪٨٥٫٤٥ ٣٦٦٬٢٦٩٬١٠٣ روهمجلا

 ٪١٠٠ ٤٣٨٬٧٩٥٬٠٠٠ عومجملا

 
 حضوملا وحنلا ىلع( ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ  متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 :يلاتلا يحيضوتلا مسرلل أقفو )ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم )٤٫١( ةرقفلا يف
 

 
 

 تاراسفتسالا ٤٫١٢
 

 :صصخملا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع ةكرشلا ةلسارم كنكميف ،ىرخأ تاراسفتسا يأ كيدلو ميكبس ةكرش يمهاسم دحأ تنك اذإ
sipchemir@sipchem.com. اذهب ةدراولا تامولعملاب ةقلعتملا تاراسفتسالا ىلع طقف درلا ميكبس ةكرش رودقمب نوكي فوس ،ةينوناق بابسأل 

 .ةيرامثتسالا وأ ةينوناقلا وأ ةيبيرضلا وأ ةيلاملا ةروشملا ميدقت ىتح وأ ةقفصلا هذه ايازم نأشب ةروشملا ميدقت اهرودقمب نوكي نلو ،ميمعتلا
 
 ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا ةقفاومب ةطورشم ميكبس ةكرشل ةحرتقملا لاملا سأر ةدايز نأ ةظحالم ىجري

 .ميكبس
 
 رارق ىلع ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف تيوصتلا لبق لاملا سأر ةدايز صخلم طقف سيلو ًالماك ميمعتلا اذه ةءارق ةرورضب هوننو
 .لاملا سأر ةدايز

 ءارحصلا ةكرش

 ميكبس ةكرش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ةيسيئرلا ثادحألل عقوتملا ينمزلا لودجلا – )٤( مسقلا
 
 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب( ةقفصلا هذه طورش )ءافيتسا خيراوتو( ءافيتسا ىدم اهنيب نم ،رومأ ةدع ىلإ دنتستو طقف داشرتسالل ةيلاتلا خيراوتلا
 يف ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نمو ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ميكبس ةكرش يمهاسم لبق نم ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع ةقفاوملا
 .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلاو )٣( مسقلا ىلع عالطالا ىجري ،ةقفصلا طورش لوح تامولعملا نم ديزمل .)ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا
 

 تقولا وأ/و خيراتلا ثدحلا #

 ميمعت كلذ يف امب ،ةيلاملا قوسلا ةئيه ىلإ لاملا سأر ةدايز بلط ميكبس ةكرش ميدقت  .١
 ةكرش يمهاسم مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالل لاملا سأر ةدايز ضرغل ميكبس ةكرش يمهاسم
 هرشن ىلع ةقفاوملل ةئيهلل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل هجوملا ضرعلا دنتسمو ءارحصلا

 )م١٧/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٢/٠٨/١٤٤٠

 )م٢٢/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٧/٠٨/١٤٤٠ ضرعلا دنتسم رشن ىلع ةئيهلا ةقفاوم  .٢

 )م٢٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٤٠  ضرعلا دنتسم رشن  .٣

 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالل لاملا سأر ةدايز ضرغل ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ميمعت رشن  .٤
  ءارحصلا ةكرش يمهاسم

 )م٢٨/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٣/٠٨/١٤٤٠

 قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٤٠ خيرات نم ةرتفلا لالخ ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ميمعت رشن  .٥
 ـه٢٧/٠٨/١٤٤٠ خيرات ىتحو )م٢٥/٠٤/٢٠١٩

 .)م٢/٥/٢٠١٩ قفاوملا(

 ةكرش نم لكل ةقفصلاب صاخلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا ىلع ةئيهلا ةقفاوم  .٦
 ءارحصلا ةكرشو ميكبس

 )م٢٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٤٠

 لام سأر ةدايز ىلع تيوصتلل ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا ىلإ ةوعدلا  .٧
 مهسأ عيمج ءارشب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش
 عقوم ىلع ةوعدلا نع نالعإلاو ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع قيرط نع ءارحصلا ةكرش يمهاسم
 لوادت

 )م٢٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٤٠

 مدقملا ضرعلا ىلع تيوصتلل ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا ىلإ ةوعدلا  .٨
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم مهسأ عيمج ىلع ميكبس ةكرش ذاوحتساب قلعتملا ميكبس ةكرش نم
 لوادت عقوم يف ةوعدلا نع نالعإلاو ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع قيرط نع

 )م٢٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٤٠

 ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل يسيئرلا رقملا ىدل ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا ريفوت  .٩
 :يتآلا وحنلا ىلع يه يتلاو

 .ربخلا ةنيدم يف ةكرشلا عرفو ضايرلا ةنيدمب ميكبس ةكرشل يسيئرلا رقملا •
 .ليبجلا ةنيدمب ةكرشلا عرفو ضايرلا ةنيدمب ءارحصلا ةكرشل يسيئرلا رقملا •

 )م٢٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٤٠

 ةكرش لام سأر ةدايز ىلع تيوصتلل  ميكبس ةكرش يمهاسمل ينورتكلإلا تيوصتلا ةرتف ءدب   .١٠
 يمهاسم مهسأ عيمج ءارشب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس
 ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع قيرط نع  ءارحصلا ةكرش

 )م١٣/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٨/٠٩/١٤٤٠

 نم مدقملا ضرعلا ىلع تيوصتلل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ينورتكلإلا تيوصتلا ةرتف ءدب   .١١
 ضرع قيرط نع ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج ىلع ميكبس ةكرش ذاوحتساب قلعتملا ميكبس ةكرش
  ةيلام قاروأ ةلدابم

 )م١٣/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٨/٠٩/١٤٤٠

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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٢٩ 
 
 

 

 

 مدع لاح يفو ،)لوألا عامتجالا( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا  .١٢
 نم ددع روضحب يناثلا عامتجالا داقعنا متي ،لوألا عامتجالا يف مزاللا ينوناقلا باصنلا لامتكا
 لقألا ىلع لاملا سأر عبر لثمي نيمهاسملا

 )م١٦/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١١/٠٩/١٤٤٠

 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جئاتن نع ميكبس ةكرش نالعإ   .١٣
 ًاذفان نوكي نل ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رارق نأب ًاملع(
 )ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم رودص دعب الإ

 )م١٩/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٤٠

 مدع لاح يف( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل ثلاثلا عامتجالل ةوعدلا نع نالعإلا  .١٤
 )ةيناثلاو ىلوألا ةيعمجلا عامتجا داقعنا

 )م٢١/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٩/١٤٤٠

 مدع لاح يفو ،)لوألا عامتجالا( ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا  .١٥
 باصنلا ققحتيو ،يناث عامتجا داقعنا متي ،لوألا عامتجالا يف مزاللا ينوناقلا باصنلا لامتكا
 ىلع لاملا سأر عبر نولثمي نيمهاسملا نم ددع روضحب يناثلا عامتجالا يف ةيعمجلل ينوناقلا
 لقألا

 )م١٦/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١١/٠٩/١٤٤٠

  ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جئاتن نع  ءارحصلا ةكرش نالعإ   .١٦
 ًاذفان نوكي نل ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رارق نأب ًاملع(
 )ةقفصلا ىلع ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلارارق رودص دعب الإ

 )م١٩/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٤٠

 مدع لاح يف( ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل ثلاثلا عامتجالل ةوعدلا نع نالعإلا  .١٧
 )ةيناثلاو ىلوألا ةيعمجلا عامتجا داقعنا

 )م٢١/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٩/١٤٤٠

 )م١١/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٨/١٠/١٤٤٠ ميكبس ةكرشل ثلاثلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا  .١٨

 )م١٢/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٩/١٠/١٤٤٠ ميكبس ةكرشل ثلاثلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جئاتن نالعإ  .١٩

 )م١١/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٨/١٠/١٤٤٠ ءارحصلا ةكرشل ثلاثلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا  .٢٠

 )م١٢/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٩/١٠/١٤٤٠ ءارحصلا ةكرشل ثلاثلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جئاتن نالعإ  .٢١

 ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم نالعإ لاح يف • اهجاردإ ءاغلإ ىتح لوادت يف ءارحصلا ةكرش مهسأ لوادت قيلعت  .٢٢
 ةماعلا ةيعمجلاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا
 يف ةقفصلا ىلع ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ
 ـه١٤/٠٩/١٤٤٠ :يناثلا وأ لوألا عامتجالا
 قيلعت رمتسيسو( )م١٩/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا(
 ىتح لوادت يف ءارحصلا ةكرش مهسأ لوادت
 ميكبس ةكرش مهسا رادصإو اهجرادإ ءاغلإ
 )ةديدجلا

 
 ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم نالعإ لاح يف •

 ةيعمجلا وأ/و ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا
 امهالك وأ ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 ـه٠٩/١٠/١٤٤٠ :ثلاثلا عامتجالا يف
 قيلعت رمتسيسو( )م١٢/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا(
 ىتح لوادت يف ءارحصلا ةكرش مهسأ لوادت
 ميكبس ةكرش مهسا رادصإو اهجرادإ ءاغلإ
 )ةديدجلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 :تاظحالم
 
 داقعنا نم ًاموي ١٤ لبق ،سيمخلا ىتح دحألا نم ًءاسم ٥:٠٠ ىتحو ًاحابص ٩:٠٠ نم ًءادتبا ةرتفلا لالخ ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا نم خسن ريفوت متيس )١(

 لمعلا تاعاس لالخربخلا ةنيدم يف اهعرفو ضايرلا يف  ميكبس ةكرشل يسيئرلا رقملا يف كلذو ، ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا
 .)ةيمسر تالطعلاو عوبسالا ةياهن تالطع ءانثتساب( ةكلمملا يف  عوبسألا مايأ نم موي يأ يف ةيداعلا

 
 يأ دوجو لاح يفو ،ميمعتلا اذه خيرات يف امك ميكبس ةكرش تاعقوتل ًاقفو يبيرقت لكشب ةينبم هيف ةروكذملا خيراوتلاو هالعأ دراولا ينمزلا لودجلا )٢(

  .www.tadawul.com.sa ينورتكلالا لوادت عقوم ربع اهنيح يف نالعإلا متيس تارييغت
 
 ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلا ىلع ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةبسنلاو ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةبسنلا تقفاو لاح يف )٣(

 لوادت يف  ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيسف ،ةقفصلا ذيفنت طورش عيمج ءافيتسا متو )قبطني امبسح( ميكبسو ءارحصلا يتكرشل ةيداعلا
 يمهاسمو نييلاحلا  ميكبس ةكرش يمهاسم  لكل ةمِزلم ةقفصلا نوكتس امك  .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو
 امب( ءارحصلا ةكرش يمهاسم عيمج نإف  ،ةلاحلا هذه يفو ،)تيوصتلا يف اوكراشي مل وأ ضفرلاب اوتوص نيذلا نيمهاسملا كلذ يف امب( ءارحصلا ةكرش
 ىلع لباقملا يف نولصحيسو ءارحصلا ةكرش يف مهسأ يأل نيكلام اوحبصي نل )تيوصتلا يف اوكراشي مل وأ ضفرلاب اوتوص نيذلا نيمهاسملا كلذ يف
   .ةقفصلا ماكحأو طورشل ًاقفو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ

 ظفاحم يف ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ عاديإو  لوادت يف ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  .٢٣
 يلي لوادت موي يناث ةياهنب ءارحصلا ةكرش يمهاسم لجسب نيديقملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم
 ةقفصلاب ةصاخلا ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات

 ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم نالعإ لاح يف •
 ةماعلا ةيعمجلاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا
 يف ةقفصلا ىلع ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ
 نيب ام :يناثلا وأ لوألا عامتجالا

 و )م٢١/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٩/١٤٤٠
 )م٢٦/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٢١/٠٩/١٤٤٠
 

 ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم نالعإ لاح يف •
 ةيعمجلا وأ/و ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا
 امهالك وأ ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 ـه١٣/١٠/١٤٤٠ نيب ام :ثلاثلا عامتجالا يف
 ـه١٦/١٠/١٤٤٠ و )م١٦/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا(
 )م١٩/٠٦/٢٠١٩ قفاوملا(

 يراجتلا لجسلاو ساسألا ماظنلا ليدعت ىلع ةراجتلا ةرازو نم ةيئدبملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا  .٢٤
 ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل

 ىلع لوصحلاب ميكبس ةكرش تماق •
 ىلع ةراجتلا ةرازو نم ةيئدبملا ةقفاوملا
 خيراتب ساسألا اهماظن ليدعت

 ،)م٢٤/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٩/٠٨/١٤٤٠
 خيرات دعب يراجتلا لجسلا ليدعتب موقتسو
 ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جئاتن نع نالعإلا
 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل ةيداعلا ريغ
 بسحب( ثلاثلا وأ يناثلا وأ لوألا ءارحصلا
 تاءارجإلا ةفاك لامكتساب موقتسو ،)لاحلا
 كلذ مامتإل ةقالعلا تاذ

 ماظنلا ليدعتب ميكبس ةكرش موقتس •
 ءارحصلا ةكرشل يراجتلا لجسلاو ساسألا
 ةيعمجلا عامتجا جئاتن نع نالعإلا دعب
 ميكبس ةكرش نم لكل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 ثلاثلا وأ يناثلا وأ لوألا ءارحصلا ةكرشو
 )لاحلا بسحب(

 نم اهيقحتسمل )فيلاكتلا مصخ دعب( اهتالصحتم عيزوتو ءارحصلا ةكرش مهسأ روسك عيب  .٢٥
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم

 لالخ مهسألا روسك عيب نوكي نأ عقوتملا نم
 ةقفصلا لامكتسا خيرات نم موي ٦٠ زواجتت ال ةدم
 عيزوت اهعبتي نأ ىلع - ذيفنتلا ةيقافتا ىلع ًءانب -
 يمهاسم نم نيقحتسملا ىلع عيبلا تالصحتم
 ذيفنتلا ةيقافتا بجومب كلذو ،ءارحصلا ةكرش

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  تاحلطصملاو تافيرعتلا – )٦( مسقلا
  

 .دوقعلا نم اهريغ وأ ،ريجأت وأ ،زايتما وأ ،حيرصت وأ ،صيخرت وأ ،قافتا وأ ،بيترت يأ ينعي "قافتا"

 "ذيفنتلا ةيقافتا"
 ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠ خيراتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب ةمربملاو ةقفصلا ماكحأ مظنت يتلا ةيقافتالا
 .)م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(

 "ةقفصلا مامتإ"

 نأ طرش( جاردإلا دعاوقل ًاقفو لوادت يف ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإ هيف متي يذلا تقولاو خيراتلا
 ةكولمملا تاكرشلا نم رثكأ وأ ةدحاو ىلإ وأ( ميكبس ةكرش ىلإ ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج تلقتنا دق نوكت
 مهسأ جاردإ خيرات لبق وأ يف ))ميكبس ةكرش لبق نم ًةباتك اهحيشرت متي يتلاو ميكبس ةكرش نم لماكلاب

 .)ةديدجلا ميكبس ةكرش

 .تاكرشلا ماظن بجومب ةكرش يأ حابرأ يفاص نم اهعاطتقا بجوتملا ةبسنلا "يماظن يطايتحا"

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا تيزلا ةكرش "ةيدوعسلا وكمارأ"

 .ءارحصلا ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ اهردق ةيمسأ ةميقب ةيداع مهسأ "ءارحصلا ةكرش مهسأ"

 .ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ "ميكبس ةكرش مهسأ"

 "ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ"

 يذلاو ،مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرشل اًديدج اًيداع اًمهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ددع
 قوقحلاو بناوجلا عيمج يف ةيواستم مهسألا هذه نوكتسو .ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو اهليدعت متي دق
 امك ،دحاو توص يف قحلا هلماحل مهسألا هذه نم مهس لك ىطعُيس ثيح ،ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم
 تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح مهسألا هذه يلماح نم مهاسم لكل قحيس
 ةيلاملا تاونسلا عيمجلو اهرادصإ خيرات نم ًاءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ مهسألا هذه قحتستسو ،اهيف
 .كلذل ةقحاللا

 "ذيفنتلا ةيقافتا فارطأ"
 بسح ىلع( ءارحصلاةكرش وأ ميكبس ةكرش هب دصقي "ذيفنتلا ةيقافتا فرط"و( ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش
 .))قايسلا هيضتقي ام

 ووذ ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ"
 "ةضراعتملا حلاصملا
 

 :ةيلاتلا تالاحلا نم رثكأ وأ ةدحاو مهيلع قبطنت نيذلا ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 
 .ضرعلا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم وضعل نوكي نأ )أ(
 .ميكبس ةكرش يف اًمهسأ ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم وضع كلتمي نأ )ب(
 .ميكبس ةكرش ىدل ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم بصنم ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم وضع لغشي نأ )ج(

 .هسفن وضعلل ةحلصم ،ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم وضعل عبات وأ بيرق يأ ةحلصم دعتو 

 ووذ ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ"
 "ةضراعتملا حلاصملا
 
 
 

 :ةيلاتلا تالاحلا نم رثكأ وأ ةدحاو مهيلع قبطنت نيذلا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 
 .ضرعلا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم وضعل نوكي نأ )أ(
 .ءارحصلا ةكرش يف اًمهسأ ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم وضع كلتمي نأ )ب(
 ةكرش ىدل ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم بصنم ميكبس ةكرش ىدل ةرادإ سلجم وضع لغشي نأ )ج(

 .ءارحصلا
 .هسفن وضعلل ةحلصم ،ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم وضعل عبات وأ بيرق يأ ةحلصم دعتو 

 "ةدكؤملا ةينلا نالعإ"
 ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠ خيراتب ميكبس ةكرش نم رداصلا ،ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ضرع ميدقتل ةدكؤملا ةينلا نالعإ
 .ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )ـه()١٧( رشع ةعباسلا ةداملا عم قفاوتي امب )م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 "ةيلحرملا حابرألا"

 ةتسلل امهنم لك يمهاسمل اهعيزوت ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تقفتا يتلا ةيلحرملا حابرألا
 ةيلحرملا حابرألا غلبم يلامجإ ىدعتي ال ثيحو ،م٢٠١٨ ربمسيد ٣١ يف يهتنملا يلاملا ماعلا نم ةريخألا رهشأ
 يدوعس لاير ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ غلبم نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك لبق نم اهعيزوت متيس يتلا
 .)حابرألا هذه ةدايز ىلع رخآلا فرطلا نم ةيطخ ةقفاوم ىلع نيفرطلا نم يأ لصح اذإ الإ( )"ةيلحرملا حابرألا"(

 "يئاهنلا خيراتلا"

 :نم )قبسأ امهيأ( ةيلاتلا خيراوتلا دحأ  يلي يذلا خيراتلا يف ٢٣:٥٩ ةعاسلا ينعي
 
 .ضرعلا دنتسم ىلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات دعب موي ١٥٠ )أ(
  .ذيفنتلا ةيقافتا خيرات نم اًرهش ١٢ )ب(

 
 .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش هيلع ناقفتت رخآ خيرات يأ وأ

 "تاموصخلل يدقنلا قفدتلا"
 طاشنل ةيلبقتسملا تاداريإلا تاعقوت مدختست مييقت ةقيرط يهو تاموصخلل ةيدقنلا تاقفدتلا ليلحت
 .ةيلاحلا ةلداعلا ةميقلا ديدحت لجأ نم ام يرامثتسا

 "طغضلاب ميقعتلا"
 ميقعتو يبوركيملا ومنلا يف مكحتلل يعيبط لكشب ىرخألا ةيئايزيفلا لماوعلاو ةرارحلا مدختسي طغض نازخ
 .ماسجألا

 "نيمهاسملا  ميمعت" وأ "ميمعتلا"
  قلعتي اميف كلذو ،ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ ههيجوتو هدادعإب ميكبس ةكرش تماق يذلا ميمعتلا اذه
 ًاقفوو ،ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع قيرط نع ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايزب
 .ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق نم ٥٨و ٣١ نيتداملل

 "ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا"
 يمهاسم وأ ءارحصلا ةكرش يمهاسمل )اهيلع أرطي ليجأت يأ كلذ يف امب( ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا

 .ةقفصلا نأشب اهداقعنا ررقملاو ،قايسلا بسحب ،ميكبس ةكرش

 "ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا"
 ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع ةقفاوملل دقعنيس يذلا ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا
 .)عامتجالا اذهل ةلجؤملا تاعامتجالا كلذ لمشيو( رومألا نم اهريغ ىلعو

 "ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا"
 ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع ةقفاوملل دقعنيس يذلا ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا
 .)عامتجالا اذهل ةلجؤملا تاعامتجالا كلذ لمشيو( رومألا نم اهريغو ةقفصلا

 "روهمجلا"

 :هاندأ نيروكذملا ريغ صاخشألا حلطصملا ينعي
 
 .ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يعبات )١(
 .ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف رابكلا نيمهاسملا )٢(
 .ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرشل نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ )٣(
 .ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يعباتل نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلاجم ءاضعأ )٤(
 ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف رابكلا نيمهاسملا ىدل نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلاجم ءاضعأ )٥(

 .ءارحصلا
 .هالعأ مهيلإ راشملا صاخشألل ءابرقأ يأ )٦(
 .هالعإ مهيلإ راشملا صاخشألا نم يأ اهيلع رطيسي ةكرش يأ )٧(
 ميكبس ةكرش مهسأ نم رثكأ وأ ٪٥ نيعمتجم نوكلميو ًاعم قافتالاب نوفرصتي نيذلا صاخشألا )٨(

 .ةديدجلا

 .ةكلمملا ةموكح "ةموكحلا"

 .ةكلمملل ةيمسرلا ةلمعلا "لايرلا" وأ "يدوعسلا لايرلا"
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف صاخلا عاطقلا يف ةأشنم يف نولمعي نيذلا نييدوعسلا نينطاوملا ةبسن "ةدوعسلا"

 "ةيميظنتلا تاطلسلا"
 ةئيهلاو ،داصرألل ةماعلا ةئيهلاو ،ةسفانملل ةماعلا ةئيهلاو ،ةقاطلا ةرازوو ،ةراجتلا ةرازوو ،ةئيهلا اهب دصقُي
 ربتعي وأ اهتقفاوم ىلع لوصحلا مزلي ىرخأ ةيميظنت ةهج يأو ،ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو ،ةيكلملا
 .اهفادهأب ءافولاو ةقفصلا ضارغأل نيفرطلا لبق نم ًانسحتسم ًارمأ اهعم رواشتلا

 "ةيلاملا ةنسلا"
 ماظنلا وأ سيسأتلا دقع يف اهتياهنو اهتيادب ةددحملا و ةأشنملا طاشن ةجيتن ضرعل ةينمزلا ةرتفلا يه
 .ةينعملا ةكرشلل ساسألا

 .ةفصلا هذهب ةكلمملا ةمظنأ هل رقت يرابتعا وأ يعيبط صخش يأ "صخشلا"

 "ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا"

 ةكرش  :رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اهلام سأر نم ةصح ءارحصلا ةكرش اهيف كلتمت تاكرش يه ةيلاتلا تاكرشلا
 تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرشو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو تايواميكورتبلل ةحاولا
 ةكرشلاو ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو نيليثيإ يلوبلاو نيليثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو
 .لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا

 "ةقفصلا"

 ميكبس ةكرش مايق قيرط نع  ذفني يذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب حرتقملا يراجتلا داحتالا
 ةداملل اًقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع لالخ نم ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالاب

 ةكرش يمهاسمل ردصتس يتلاو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ لباقم كلذو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 جاردإلا دعاوق كلذ يف امب( اهب لومعملا ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنل  ًاقفو نيقحتسملا ءارحصلا
 .تاكرشلا ماظنو )ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئالو

 .مويدوصلا ديسكورديه ظفلب اًضيأ اهيلإ راشُيو ،ةيواكلا ادوصلا "ةيواكلا ادوصلا"

 "ضرعلا"
 ةقفصلا صوصخب  ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ميكبس ةكرش نم مدقملا ةيلاملا قاروألا لدابتب صاخلا ضرعلا
 .ميمعتلا اذه يف نمضتملاو

 .عنصملا ءانبو ميمصتل دمتعملا ةيجاتنإلا ةقاطلل ىندألا دحلا "ةيمسالا ةيجاتنإلا ةردقلا"

 .صنلا ىضتقم قفو ،ةقفصلاب ةقلعتملا ميكبس ةكرش تارارق وأ ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق "ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا"

 .ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم لمشت يتلاو ،ةقفصلا مامتإ بقع ميكبس ةعومجم "ةدحتُملا ةعومجملا"

 .ليبجلا يف يعانصلا دهف كلملا ءانيم يف ميكبس ةعومجم قفارم "دهف كلملا ءانيم يف قفارملا"

 .ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا خيرات يف ميكبس ةكرش يف مهاسم لك "ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملا"

 "رابكلا نومهاسملا"
 صاخشألا )لوقعم لكشب قايسلا ريشي امبسح( ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرش نم لكب قلعتي اميف ،مهب دصقُي
 يف امك اهلام سأر نم ٪٥ هتبسن ام اهتميق لداعت ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف مهسأ نوكلتمي نيذلا

 .)م١٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٠/٠٨/١٤٤٠

 "ينوناقلا راشتسملا"
 قلعتي اميف ينوناق راشتسمك ميكبس ةكرش لبق نم هنييعت مت يذلاو ،ةاماحملل ميشخ ريمس نب دايز بتكم
 .ةقفصلاب

 .ةدودحملا ةيدوعسلا ةيبرعلا سإ يب يس شتإ ةكرش وهو ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا "يلاملا راشتسملا"

 :ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف حلطصملا اذه مادختساب  قلعتي اميف ينعي "هنع حصفُملا"

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 :)قايسلا يضتقي ام بسح( ءارحصلا ةكرش صخي اميف ينعت )١(

 
 ،م٣١/١٢/٢٠١٧ يف ةيهتنملا ةنسلل ةيونسلا اهتاباسحو اهريرقت يف ءارحصلا ةكرش هنع تحصفأ ام )أ(

 .م٣٠/٠٦/٢٠١٨ يف ةيهتنملا ةدملل ةيلوألا اهتاباسح يف وأ/و
 خيرات يف لوادت لالخ نم اهنع بوني نم وأ ءارحصلا ةكرش لبق نم ةماعلل هنع نلعُأ ام )ب(

 .ذيفنتلا ةيقافتا خيرات لبق نكل ،هدعب وأ م٠١/٠١/٢٠١٨
 ءارحصلا ةكرشب صاخلا يباحسلا دلجملا يف ءارحصلا ةكرش لبق نم لوبقم لكشب هنع حصفُملا )ج(

 .م٣١/١٠/٢٠١٨ خيرات لبق
 قبست لمع مايأ ٣ لبق ميكبس ةكرشل ءارحصلا ةكرش لبق نم ًةباتك لوبقم لكشب هنع حصفُملا )د(

 .ذيفنتلا ةيقافتا خيرات
 
 :)قايسلا يضتقي ام بسح( ميكبس ةكرش ةلاح يف ينعت )٢(

 
 ،م٣١/١٢/٢٠١٧ يف ةيهتنملا ةنسلل ةيونسلا اهتاباسحو اهريرقت يف ميكبس ةكرش هنع تحصفأ ام )أ(

 .م٣٠/٠٦/٢٠١٨ يف ةيهتنملا ةدملل ةيلوألا اهتاباسح يف وأ/و
 خيرات يف لوادت لالخ نم اهنع بوني نم وأ ميكبس ةكرش لبق نم ةماعلل هنع نلعُأ ام )ب(

 .ذيفنتلا ةيقافتا خيرات لبق نكل ،هدعب وأ م٠١/٠١/٢٠١٨
 ميكبس ةكرشب صاخلا يباحسلا دلجملا يف ميكبس ةكرش لبق نم لوبقم لكشب هنع حصفُملا )ج(

 .م٣١/١٠/٢٠١٨ خيرات لبق
 قبست لمع مايأ ٣ لبق ءارحصلا ةكرشل ميكبس ةكرش لبق نم ًةباتك لوبقم لكشب هنع حصفُملا )د(

 .ذيفنتلا ةيقافتا خيرات

 "لوبقم لكشب هنع حصفُملا"

 ليصافتو ةقيرطب هنع حاصفإلا مت ام ،"هنع حصفملا" فيرعت يف حلطصملا اذه مادختساب قلعتي اميف ينعي
 :ةيفاك
 
 ؛اهنع حصفُملا رومألا قاطنو ةعيبط حضوت )١(
 يف اهتيمهأ ىدمو اهنع حصفملا تامولعملا ةيمهأ لوقعم لكشب ردقي نأ يقلتملا فرطلل حمستو )٢(

  ؛ةقفصلا قايس
 .يدام لكش يأب ةللضم اهنع حصفملا تامولعملا لعج اهلافغإ ىلع بترتي تامولعم يأ لافغإ نودو )٣(

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا "ةيدوعسلا" وأ "ةكلمملا"

 .ةكلمملا يف دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا "دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا"

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يلامجإلا يلحملا جتانلا "يلحملا جتانلا"

 .يعيبطلا زاغلاو طفنلا نم جتان لاعتشالا يلاعو لئاس ينوبرك ورديه طيلخ "اثفنلا"

 .ةكلمملا يف ةيلاملا قوسلا ةئيه "ةيلاملا قوسلا ةئيه" وأ "ةئيهلا"

 .ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا "داصرألل ةماعلا ةئيهلا"

 "ةسفانملل ةماعلا ةئيهلا"
 مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةسفانملا ماظن بجومب تسسأت يتلاو ،ةكلمملا يف ةسفانملل ةماعلا ةئيهلا
 .ـه٠٤/٠٣/١٤٢٥ خيراتب )٢٥/م(

 .عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا "ةيكلملا ةئيهلا"

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا "ةدحتملا تايالولا"

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .يبروألا داحتالا لود ةيبلاغل ةيمسرلا ةلمعلا "ورويلا"

 "ةئيبلل حئاولو ةمظنأ"

 قفاوملا( ـه٢٨/٠٧/١٤٢٢ خيراتب )٣٤/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةكلمملا يف ةئيبلل ماعلا ماظنلا
 قفاوملا( ـه٢٣/٠٩/١٤٣٩ خيراتب )٩٨/م( مقر يكلملا موسرملل ًاقفو ةلدعملا هتغيصب )ـه١٥/١٠/٢٠٠١
 مقر يرازولا رارقلا بجومب ةرداصلا ةيذيفنتلا هتحئالو ؛رخآل تقو نم هيلع ةلخادلا تاليدعتلاو ،)م٠٦/٠٦/٢٠١٨

 .)ـه١٥/١٠/٢٠٠١ قفاوملا( ـه٢٨/٠٧/١٤٢٢ خيراتب )١٩٣(

 .ةقفصلا عفانمو دئاوف ريرقت دادعإب تماق يتلاو ،بورج جنتلسنوك نوطسوب ةكرش "يجيتارتسالا راشتسملا" وأ "يج يس يب"

 .ًاقحال يتأي امهيأ ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ًالكل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم خيرات "نايرسلا خيرات"

 "لوادت"
 ةيدوعس ةلفقم ةمهاسم ةكرش يهو ،ةيلاملا قوسلا ماظن قفو ةسسؤملا ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةكرش
 .اهلوادتو ةكلمملا يف ةيلاملا قاروألا جاردإ يف لمعلا ةلوازمب اهل حرصملا ةديحولا ةهجلاو

 "ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ميمعت"

 كلذو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٣٩ ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم لبق نم دَعُملا ميمعتلا
 يذلاو ةقفصلاب قلعتي اميف ءارحصلا ةكرش يمهاسمل حاتملاو هجوملا دنتسملا وهو ،ةقفصلاب قلعتي اميف
 ءارحصلا ةكرش نأشب ةدحتملا ةعومجملا ططخو ةقفصلا لوح ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم يأر ىلع يوتحي
 قفاوتي امب ةيرهوجلا دوقعلاو تالماعتلاو ةيكلملا صصحب قلعتت ىرخأ تامولعم ىلإ ةفاضإلاب ،اهيفظومو
 ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل ةوعدلا ًاضيأ لمشي يذلاو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٣٩ ةداملا عم
 .ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا

 "قثبلا ةينقت"
 يعطقملا لكشلا سفن اهل )ةبمطسإ( قثبلا ةهوف لالخ ةيكيتسالبلا وأ ةيندعملا داوملل ليكشت ةيلمع
 .بولطملا

 "ةرهاقلا ةوقلا تالاح"

 لمع وأ يميلقإ عارص يأ )رصحلا ال( لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب فارطألا ةرطيس نع جرخت يتلا ةلاحلا يه
 ردقلاو ءاضقلا لامعأ نم لمع يأ وأ ةيفرعلا ماكحألا وأ ئراوطلا ةلاح نالعإ وأ باهرإلا وأ برحلا لامعأ نم
 تاطحملا رايهنا وأ ةريبك لاطعأ وأ ىرخأ ةثراك يأ وأ عون يأ نم ةيعيبط ةثراك يأ وأ يمانوست وأ لزالزلا وأ
 ،ةيموكحلا وأ ةينوناقلا تاءارجإلا وأ ،هايملا تادادما وأ يئابرهكلا رايتلا عاطقنا وأ ،تادعملاو تالآلاو عناصملاو
 ،اهتعيبط نع رظنلا ضغب ةيلامعلا تاعازنلا وأ ةيلامعلا ىواعدلا وأ ،تالخدتلا وأ دويقلا وأ ،ماظنلاب ةقلعتملا وأ
 فرطلا اذه ةردق ىلع يرهوج يبلس ريثأت ةلاح لك يف اهنع أشني يتلاو ،يحصلا رجحلا وأ ،راصحلا وأ ،رظحلا وأ
 .ذيفنتلا ةيقافتا بجومب هتامازتلا ءادأ ىلع

 "يرهوج يبلس ثداح "

 تالامتحالا وأ تايلمعلا وأ تامازتلالا وأ لوصألا وأ لمعلا ،ىلع رثؤي وأ ،يف ثدح وأ ريثأت وأ يلعف رييغت يأ
 عقي يذلاو )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجمل )هريغ وأ يلاملا( عضولا وأ/و ةيلبقتسملا
 ةكرش مهسأ رعس يف ضافخنا ىلإ يدؤي نأ لمتحملا نم وأ يدؤي )١( يذلاو ذيفنتلا ةيقافتا خيرات دعب ًالوأ

 نييلاتتم لوادت يموي رادم ىلع يلامجإ لكشب رثكأ وأ ٪١٥ عقاوب )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس
 مهسأ رعسب ةنراقم لوادت يف )يناثلا لوادتلا موي ةياهن يف ةينعملا ةكرشلاب صاخلا قالغإلا رعس مادختساب(
 هيف حبصأ يذلا خيراتلا قبسي يذلا لمعلا موي ةياهن يف )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ميكبس ةكرش
 وأ لوادت لالخ نم هنع نالعإلا مت يذلا وأ/و نيفرطلا نم يأل ىلوألا ةرملل ًافورعم ثدحلا وأ رييغتلا كلذ
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم وأ ميكبس ةكرش يمهاسم ةيكلم قوقح ضفخ هيلع بترت وأ فيلاكت هنع جتن )٢(
 نيدنبلا ضارغأل كلذ نم ىنثتسي نكل ،يدوعس لاير ٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ زواجتي امب )لاحلا بسحب( دحوم ساسأ ىلع
 قوقح يف ضفخلا وأ ةفلكتلا ةدايز وأ مهسلا رعس يف ضافخنالا اذه لثم اهيف نوكي يذلا تالاحلا )٢( و )١(
 :يلي امع ًامجان ةيكلملا

 
 رخآلا فرطلا ريخأت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب( رخآلا فرطلا نم لافغإ وأ فرصت يأ )أ(

 دعب ةليوط ةرتفل فرطلا كلذ لبق نم هب مايقلا بولطم لمعب مايقلا ىلع هتقفاومل هبجح وأ
 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك لامعأ ةرادإب ةقلعتملا ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو هب هراطخإ
 .)ةقفصلا مامتإو ذيفنتلا ةيقافتا خيرات نيب ءارحصلا

 .ةقفصلا ذيفنت )ب(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 راعسأ وأ فرصلا راعسأ وأ ةدئافلا راعسأ وأ مهسألا قاوسأ ىلع ةماع ةفصب رثؤت يتلا تارييغتلا )ج(
 رثؤت يتلا وأ ةكلمملا يف ةدئاسلا ةماعلا ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا فورظلا نم اهريغ وأ علسلا
 .اهيلع

 .فارطألا هيف لمعت يذلا عاطقلا ىلع ةماع ةفصب رثؤت يتلا فورظلا يف تارييغتلا )د(
 .ةرهاقلا ةوقلا تالاح نم ةلاح يأ )ه(

 
 .ةكلمملا يف ةيبساحملا تاسرامملا وأ حئاوللا وأ ةمظنألا يف تارييغتلا

 ."يتالوادت" ةمدخ نم ءزجك لوادت لبِق نم ةمدقملا دعُب نع تيوصتلا ةمدخ "دعُب نع تيوصتلا ةمدخ"

 .ةدحتملا تايالولل ةيمسرلا ةلمعلا  "رالود" وأ "يكيرمأ رالود"

  .ايناوتيلو ايفتالو انيوتسا يهو قيطلبلا رحبل يقرشلا لحاسلا ىلع ةعقاولا لودلا ةعومجمل يسايسويج داحتا "قيطلبلا لود"

 "ةلقتسملا لودلا ةطبار"
 ناتسخازاكو ءاضيبلا ايسورو ايسور مهو يتييفوسلا داحتالا نمض تناك ايساروأ يف لود ةدعل يسايس فلاحت
 .افودلومو اينيمرأو ناتسزيفريقو ناتسكابزوأو ناتسكاجاطو ناجيبرذأو

 "لاملا سأر ةدايز"
 يدوعس لاير ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ يدوعس لاير ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ نم ميكبس ةكرش لام سأر يف ةحرتقملا ةدايزلا
 نم ءارحصلا ةكرش يمهاسم مهسأ عيمج ىلع لوصحلا لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ لالخ نم
 .ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع لالخ

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش "ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش"

 "ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش"
 ةكرشلاو نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو ةحاولا ةكرش
 لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا
 )نهنم ًايأ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم ةكرشب دصقُيو(

 "ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش"

 لمشتو )تامدخلا تاكرشو قيوستلا تاكرش لمشت ال يتلا( تايواميكورتبلل ةجتنملا ةعباتلا تاكرشلا يهو
 تازاغلل ةيملاعلا ةكرشلاو تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلاو لويادلل ةيملاعلا ةكرشلاو لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا
 تايواميكلل ميكبس ةكرشو ةدودحملا لينيفلا تالخل ةيملاعلا ةكرشلاو ةدودحملا ليتيسألل ةيملاعلا ةكرشلاو
 ةصصختملا تاجتنملل ةيدوعسلا ةكرشلاو عفانملل ةيملاعلا ةكرشلاو ةمدقتملا تالباكلا لزاوعل جيلخلا ةكرشو
 )نهنم ًايأ ةلماعلا ميكبس ةعومجم ةكرشب دصقُيو(

 "ليبجلا يف ليتيسألا عمجم تاكرش"
 ةعبات تاكرش يهو ،تازاغلل ةيملاعلا ةكرشلاو لينيفلا تالخل ةيملاعلا ةكرشلاو ليتيسألل ةيملاعلا ةكرشلا
 .ميكبس ةكرشل

 "نوسكإ ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،تاينقتلا صيخرتل لاكيميك ليبوم نوسكإ ةكرش
 .ةلماعلا

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،شتإ يب مإ يج يدهوأ بركنيسيث ةكرش "يدهوأ ةكرش"

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،لاكيميك نامتسيإ ةكرش "نامتسيإ ةكرش"

 .ميكبس ةكرش يف ريبك مهاسم يهو ،ةيطفنلا تاعانصلل سوراكيإ ةكرش "سوراكيإ ةكرش"

 "عينصتلا ةكرش"
 تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش نم لك يف ءارحصلا ةكرش عم ةكيرش يهو ،ةينطولا عينصتلا ةكرش
 .كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 "ةدحتملا ليبجلا ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،ةدودحملا تايواميكورتبلل ةدحتملا ليبجلا ةكرش
 .ةلماعلا

 .تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش "ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"

 .ءارحصلا ةكرشل ةعبات ةكرش يهو ،تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش "ةحاولا ةكرش"

 "كينوفيإ ةكرش"
 كينوفيإ ةكرشو يج هيأ تاعانصلل كينوفيإ ةكرش :يلي امم ًايأ لمشت يتلا كينوفيإ ةعومجم تاكرش ىدحإ

  .يف .يب دنالردين نيزوهكوتس ةكرشو شتإ يب مإ يج نيزوهكوتس

 "ةعبات ةكرش"
 ًءاوسو ،يئزج وأ يلك لكشب ًءاوس )قايسلا بسحب( ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرشل ةكولمم نوكت ةكرش يأ
 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب

 "سبوكاج ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،ةدودحملا ةدحتملا ةكلمملا غنرينجنإ سبوكاج
 .ةلماعلا

 "كماج ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،ةدودحملا لوناثيملل ةيبرعلا ةينابايلا ةكرشلا
 .ةلماعلا

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،دتميل يجولونكت سسورب يفياد ةكرش "يفياد  ةكرش"

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،لاكيميك واد ةكرش "واد ةكرش"

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،هيإ .سإ ايدور ةكرش "ايدور ةكرش"

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،ةيساسألا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا "كباس ةكرش"

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،نيزختلا تامدخل كباس ةكرش "كنات باس ةكرش"

 .تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا "رِدصُملا" وأ "ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"

 .ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش يف ءارحصلا ةكرش عم ةكيرش يهو ،تايئايميكلل ةرادص ةكرش "ةرادص ةكرش"

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش دحأ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،ةيعانصلا تازاغلل ةينطولا ةكرشلا "زاغ ةكرش"

 "تيلونيف ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش دحأ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،يج هيك ينابموك دنأ شتإ يب مإ يج تيلونيف ةكرش
 .ةلماعلا

 "نايك ةكرش"
 ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش يف ءارحصلا ةكرش عم ةكيرش يهو ،تايواميكورتبلل ةيدوعسلا نايك ةكرش
 .ةدودحملا

 "لزاب لدنويل ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،.هيإ .يس .سإ فأ هيإ زرتسدنإ لزاب لدنويل ةكرش
 .ةلماعلا

 " يوستيم ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،ةدودحملا ،وليسهوت تايواميكلل يوستيم ةكرش
 .ةلماعلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 "قفارم ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،عبنيو ليبجلاب ءابرهكلاو هايملا قفارم ةكرش
 .ةلماعلا

 "نداعم ةكرش"
 نداعمو ءارحصلا ةكرش يف ءارحصلا ةكرش عم ةكيرش يهو ،ةدودحملا ةيدوعسلا ةيبرعلا نيدعتلا ةكرش
 .تايواميكورتبلل

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،لاكيميك اوهناه ةكرش "اوهناه ةكرش"

 "نامستنه ةكرش"
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،نشيروبروك تنمتسفنا هيأ مإ نامستنه ةكرش
 .ةلماعلا

 "ليوأ لاسريفينوي ةكرش" 
 ةعومجم تاكرش ىدحإ عم ةدقاعتم ةكرش يهو ،.هيإ سإ وي يس لإ لإ ستكدورب ليوأ لاسريفينوي ةكرش
 .ةلماعلا ءارحصلا

 "ةقفصلا طورش"
 اذه نم )١١( مسقلا نم )١( ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه امك ذيفنتلا ةيقافتال ًاقفو ةقفصلا ذيفنت طورش
 قايسلا يضتقي ام بسح طورشلا هذه نم رثكأ وأ طرش يأ "طرشلا" ينعيو ميمعتلا

 .يدوعسلا ةماعلا تارامثتسالا قودنص "ةماعلا تارامثتسالا قودنص"

 .يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص "ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص"

 "ةفاضملا ةميقلا ةبيرض"
 قفاوملا( ـه١٤/٠٤/١٤٣٩ نم ًارابتعا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةضورفملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 .)م٠١/٠١/٢٠١٨

 "ةقالع وذ فرط"

 :كلذب دصقي
 
 .ردصملا يعبات )ج(
 .رابكلا نيمهاسملا )د(
 .ردصملل نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلاجم ءاضعأ )ه(
 .ردصملا يعباتل نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلاجم ءاضعأ )و(
 .ردصملا يف رابكلا نيمهاسملا ىدل نييذيفنتلا رابك و ةرادإلا سلاجم ءاضعأ )ز(
 .ردصملل يلاملا راشتسملاو ينوناقلا راشتسملا )ح(
 .هالعأ )٥ وأ ٤ ،٣ ،٢ ،١( يف مهيلإ راشملا صاخشألل ءابرقأ يأ )ط(
 .هالعأ )٧ وأ ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١( يف هيلإ راشم صخش يأ اهيلع رطيسي ةكرش يأ )ي(
 
 قافتالاب فرصتي ناكأ ًءاوس( صخشلا هنأب ةقالعلا وذ فرطلا ىلإ راشُي ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال ضرغل امأ
 وأ كلمي )مهعم قافتالاب فرصتي ال مأ ،ةعباتلا امهتاكرش نم يأ وأ ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش عم
 عيب ةقفص قيرط نع ًءاوس ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ميكبس ةكرش مهسأب ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،لماعتي
 ةلمتحم ةحلصم وأ ةحلصم هيدل )مهاسمك ةيدايتعالا ةحلصملا ىلع ةدايز( صخش يأ وأ ضرع وأ ةصاخ ءارشو
 ةكرش نم لك عم ةقالع وذ فرط وأ ةقفصلا نع جتنيس اميف -ةيراجت مأ ةيلام مأ ةيصخش تناك ًءاوس-
 :فيرعتلا لمشيو .ءارحصلا ةكرشو ميكبس
 
 ءانثتساب( ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش ىلإ ةيلام ةدعاسم اومدق صاخشأ وأ صخش )أ(

 .)داتعملا اهلمع قايس يف كونبلا اهمدقت يتلا ةيلاملا تادعاسملا
 .امهيعبات نم يأ وأ ءارحصلا ةكرش يفو ميكبس ةكرش يف ةرادإ سلجم وضع )ب(
 لكشب ءاوس( ءارحصلا ةكرش مهسأو ميكبس ةكرش مهسأ نم رثكأ وأ ٪٢٠ هتبسن ام كلمي صخش )ج(

 .)قافتالاب نوفرصتي صاخشأ وأ صخش عم مأ درفنم
 سلجم وضع بصنم لغشيو ميكبس ةكرش مهسأ نم رثكأ وأ ٪٥ هتبسن ام كلتمي يذلا مهاسملا )د(

 .ءارحصلا ةكرش يف ةرادإ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 سلجم وضع بصنم لغشيو ءارحصلا ةكرش مهسأ نم رثكأ وأ ٪٥ هتبسن ام كلتمي يذلا مهاسملا )ه(
 .ميكبس ةكرش يف ةرادإ

 "ضرعلا ةرتف"
 ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تارارق رودص خيرات ىلإ ةدكؤملا ةينلا نالعإ خيرات نم أدبت يتلا ةرتفلا

 .ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا و ميكبس

 حئاول يف ةمدختسملا تاحلطصملا ةمئاق"
 "ةئيهلا

 بجومب ةئيهلا سلجم نع ةرداصلاو اهدعاوقو ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول يف ةمدختسملا تاحلطصملا ةمئاق
 ةرادإ سلجم رارقب ةلدعملاو  ،)م٠٤/١٠/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه٢٠/٠٨/١٤٢٥ خيراتب رداصلا ٢٠٠٤-١١-٤ مقر رارقلاب
 .)م١٨/٠١/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٠١/٠٥/١٤٣٩ خيراتب رداصلا ٢٠١٨-٧-١ مقر ةئيهلا

 "ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق"
 ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم اهيلع تيوصتلا متيس يتلا تارارقلا
 .ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ءارحصلا

 "ةقفصلاب ةقلعتملا ميكبس ةكرش تارارق"
 ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ميكبس ةكرش يمهاسم نم اهيلع تيوصتلا متيس يتلا تارارقلا

 .لاملا سأر ةدايز ىلعو ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ميكبس

 "جاردإلا  دعاوق"

 ـه٠٩/٠٤/١٤٣٩ خيراتو ٢٠١٧-١٢٣-٣ مقر رارقلا قفو ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا جاردإلا دعاوق
 قوسلا ةئيه ةرادإ سلجم رارق بجومب ةلدعملاو ،ةيلاملا قوسلا ماظن ىلع ًءانب )م٢٧/١٢/٢٠١٧ قفاوملا(
 نم تاليدعت نم اهيلع أرطي ام لكو ،)م٢٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتو ٢٠١٨-١١٥-١ مقر ةيلاملا
 .رخآل تقو

 تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق"
 "ةرمتسملا

 رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه ةرادإ سلجم نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 هفيرعت مت امك( ةيلاملا قوسلا ماظن ىلع ًءانب )م٢٧/١٢/٢٠١٧ قفاوملا( ـه٠٩/٠٤/١٤٣٩ خيراتب ٢٠١٧-١٢٣-٣ مقر
 خيراتو ٢٠١٨ - ٤٥ - ٣ مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم رارقب ةلدعملاو ،)هذه تاحلطصملا ةمئاق يف
 .رخآل تقو نم تاليدعت نم اهيلع أرطي ام لكو ،م٢٣/٠٤/٢٠١٨ قفاوملا ـه٠٧/٠٨/١٤٣٩

 "ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال"
 خيراتو ٢٠٠٧-٥٠-١ مقر رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
-٤٥-٣ مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه ةرادإ سلجم رارق بجومب ةلدعملاو ،)م٠٣/١٠/٢٠٠٧ قفاوملا( ـه ٢١/٠٩/١٤٢٨

  .رخآل تقو نم تاليدعت نم اهيلع أرطي ام لكو ،)ـه٢٣/٠٤/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٠٧/٠٨/١٤٣٩ خيراتب ٢٠١٨

 "تاكرشلا ةمكوح ةحئال"

 رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ةمكوح ةحئال
 يف هفيرعت مت امك( تاكرشلا ماظن ىلع ًءانب ،)م١٣/٠٢/٢٠١٧ قفاوملا( ـه١٦/٠٥/١٤٣٨ خيراتو ٢٠١٧-١٦-٨ مقر
 قفاوملا( ـه٠٧/٠٨/١٤٣٩ خيراتو ٢٠١٨-٤٥-٣ مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم رارقب ةلدعملاو ،))٦( مسقلا اذه
 .)م٢٣/٠٤/٢٠١٨

 .عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلل ةيئيبلا ريياعملا حئاول "ةيكلملا ةئيهلا حئاول"

 .ةقفصلا ماكحأل ًاقفو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأب ءارحصلا ةكرش مهسأ ةلدابم "مهسألا ةلدابم"

 .ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم "نواعتلا سلجم"

 .ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش "لمازلا ةعومجم"

 .ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلاو ءارحصلا ةكرش "ءارحصلا ةعومجم"

 . اهل ةعباتلا تاكرشلاو ميكبس ةكرش "ميكبس ةعومجم"

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 "مهافتلا ةركذم"
 قفاوملا( ـه٢٣/٠١/١٤٤٠ خيراتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب ةعّقوملا ةمزلملا ريغ مهافتلا ةركذم
 .ةحرتقملا ةقفصلا صوصخب )م٠٣/١٠/٢٠١٨

 .يراجتلا ليبجلا ءانيم يف تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلاب ةصاخلا قفارملا "ءانيملا يف تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلا قفارم"

 "داتعملا لمعلا راسم"
 ةعومجم لمعل يعيبطلاو يدايتعالا راسملا :ميمعتلا اذه يف حلطصملا اذه مادختساب قلعتي اميف ينعي
 يرجي يذلاو )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلاو ءارحصلا ةعومجمب قلعتي ام كلذ يف امب( ةلص يذ فرطلا
 .ذيفنتلا ةيقافتا خيراتل ةقباسلا ًارهش نيرشعو ةعبرألا ةرتف ىلإ عوجرلاب همييقت

 "نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش ومهاسم"
 نيكلاملا ءارحصلا ةكرش ومهاسم  مهو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأل نوقحتسملا   ءارحصلا ةكرش ومهاسم 
 .ءارحصلا ةكرش مهسأل ريخألا مويلا لوادت ةياهنب ءارحصلا ةكرش مهسأل

 .ةقفصلا مامتإ لبق  ميكبس ةكرش مهسأ ةلمح "ميكبس ةكرش ومهاسم"

 "تكرام سإ شتإ يآ" وأ "قوسلا راشتسم"
 عاطقلاو قوسلا تانايبب ةقلعتملا ةرفوتملا تامولعملا ردصم يهو ،ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش
 .ميمعتلا اذه يف

 "ضرعلا دنتسم"
 ،ةقفصلا صوصخب ءارحصلا ةكرش يمهاسمل هتحاتاو ههيجوت مت يذلاو ميكبس ةكرش نم رداصلا ضرعلا دنتسم
 .ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٣٨ ةداملل  ًاقفو هدادعإ مت يذلاو

 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف عقيو ،نيليبوربلا ىلإ نابوربلا لوحي يذلا نيجورديهلا عزنل نابوربلا عنصم "نيجورديهلا عزنل نابوربلا عنصم"

 "نيليبورب يلوبلا عنصم" 
 ةيئاوشعلا ةكرتشملا تارميلوبلا نم لك كلذكو ةسناجتملا تارميلوبلا جتني يذلا نيليبورب يلوبلا عنصم
 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف عقيو ،تامدصلل ةمواقملا ةكرتشملا تارميلوبلاو

 "صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عنصم"
 عمجمب عقيو ،اهب ظفتحتو لئاوسلا صتمت يتلا تارميلوبلا جتني يذلا صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عنصم
 .ليبجلا يف لماكتملا تاليركألا

 "لويدناتويبلا عنصم"
 تاليركألا عمجمب عقيو ،نيليبوربلل وسكوأ لعافت ءارجإ قيرط نع لوناتويبلا جتني يذلا لويدناتويبلا عنصم
 .ليبجلا يف لماكتملا

 "يولقلا رولكلا عنصم"
 ديسكورديهو رولكلا جاتنإل )حلملا( مويدوصلا ديرولكل يئابرهكلا ليلحتلا يف مدختسملا يولقلا رولكلا عنصم
 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف عقيو ،)ةيواكلا ادوصلا( مويدوصلا

 "نيليثيإلا ديرولك يئانث عنصم"
 يف عقيو ،رولكلاو يقنلا نيليثيإلا لعافت نم نيليثيإلا ديرولك يئانث جتني يذلا نيليثيإلا ديرولك يئانث عنصم
 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم

  .ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلل عباتلا تارتسإلاو كيليركألا ضماح عنصم "تارتسإلاو كيليركألا ضماح عنصم"

 .ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٠٫٨٣٥٦ وهو  "مهسألا ةلدابم لماعم"

 "رانم"
 خيراتو )خ/٢( مقرب ةراجتلا ةرازو نم رداص يعانص تامدخ صيخرت ىلع لصاحلا ،راكتبالاو ةينقتلل ميكبس زكرم
 .)م١٧/٠٨/٢٠١٥ قفاوملا( ـه٠٢/١١/١٤٣٦

 .لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم "كبوألا ةمظنم"

 .تايواميكورتبلل ليبجلا عمجم يف ميكبس ةعومجم عقوم "ميكبس عقوم"

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .يعانصلا دهف كلملا ءانيم "دهف كلملا ءانيم"

 "ةيلاملا قوسلا ماظن"
 ام لكو ،)م٣١/٠٧/٢٠٠٣ قفاوملا( ـه٠٢/٠٦/١٤٢٤ خيراتو ٣٠/م مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن
 .رخآ ىلإ تقو نم تاليدعت نم هيلع أرطي

 "تاكرشلا ماظن"
 ،)م١٠/١١/٢٠١٥ قفاوملا( ـه٢٨/٠١/١٤٣٧ خيراتو ٣/م مقر يكلملا موسرملا بجومب رداصلا تاكرشلا ماظن
 نم هيلع أرطي ام لكو ،)م١١/٠٤/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٥/٠٧/١٤٣٩ خيراتو ٧٩/م مقر يكلملا موسرملاب لدعملاو
 .رخآل تقو نم تاليدعت

 .ةكلمملا يف رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو "ةراجتلا ةرازو"

 .ةكلمملا يف ةيندعملا ةورثلاو ةعانصلاو ةقاطلا ةرازو "ةقاطلا ةرازو"

 .ةكلمملا يف ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو "لمعلا ةرازو"

 "ةروظحم ةيئاضق ةيالو"

 اًكاهتنا اهب ةقفصلاب ةلص يذ ضرع يأ لوبق وأ ميدقت وأ ميمعتلا اذه رشن ّدعُي ةكلمملا جراخ ميلقإ وأ ةلود يأ
 وبأ قوس - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امب اهيف ةقبطملا حئاوللا وأ ميلقإلا وأ ةلودلا كلت نيناوقل
 تيوكلا وأ نيرحبلا ةكلمم وأ ندرألا وأ نابايلا وأ يملاعلا يلاملا يبد زكرم وأ ادنك وأ ايلارتسأ وأ ،يملاعلا يبظ
 اًكاهتنا دعي وأ ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وأ ةدحتملا ةكلمملا وأ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا وأ رطق وأ نامع وأ
 .ةقطنملا وأ ميلقإلا وأ ةيالولا وأ ةلودلا كلت ىلع قبطنت يتلا ةيدوعسلا حئاوللاو ةمظنألل

 .ةكلمملا يف ةيدايتعالا اهلامعأل اهباوبأ ةيراجتلا كونبلا هيف حتفت يذلا مويلا "لمعلا موي"

 .حيحص سكعلاو ،عمجلا ىنعم درفملا ةغيصب ةفَّرعُملا تاحلطصملا ينعت
  

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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  ةرطاخملا لماوع – )٧( مسقلا
 
  نأ ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا ميكبس ةكرش تارارق ىلع تيوصتلاب مهرارق ذاختا دنع ميكبس ةكرش يمهاسم ىلع بجي
 ثودحلا ةنكمم رومألاو رطاخملا درس متي مل هنأ ىلإ ةراشإلا دونو .هاندأ ةنيبملا ةرطاخملا لماوع اهيف امب ،ميمعتلا اذه اهيوتحي يتلا تامولعملا ةفاك اوسردي
  .اهتيمهأ ددحي بيترتب هاندأ ةروكذملا
 
 ةرطاخملا لماوع نم يأ ققحت لاح يف يرهوجو يبلس لكشب - ةقفصلا مامتإ دعب – ةيدقنلا اهتاقفدتو اهتايلمع جئاتنو يلاملا اهزكرمو ةدحتملا ةعومجملا رثأتت دق
 تقولا يف اهددحت نأ ميكبس ةكرش ةرادإل ىنستي مل ىرخأ ةرطاخم لماوع يأ وأ ،هاندأ ةروكذملاو يلاحلا تقولا يف ةمهم اهنأ ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ىري يتلا
 ضافخنا ىلإ  رطاخملا كلت ضعب وأ ىدحإ عوقو يدؤي دقو .ةيرهوج دعب اميف تحبصأ اهنكلو ةيرهوج ريغ اهنأ ميكبس ةكرش ةرادإ دقتعت ةرطاخم لماوع يأ وأ ،رضاحلا

  .ةميقلا كلت لماك وأ ةدحتملا ةعومجملا يف همهسأ ةميق نم ًاءزج ميكبس ةكرش يف يلاحلا مهاسملا رسخي دقو ةدحتملا ةعومجملل مهسلا رعس
 ةدحتملا ةعومجملل يلاملا زكرملا ىلع اهرودب ًايرهوج وأ/و ًايبلس رثؤت نأ نكمملا نم يتلاو ءارحصلا ةكرش هجاوت دق يتلا ةرطاخملا لماوع ىلع مسقلا اذه يوتحي 
 ىلع مسقلا اذه يوتحي امك .ةقفصلا مامتإ ةجيتن كلذو ةدحتملا ةعومجملا يف مهسلا ةيحبر ىلع ًاضيأ رثؤت نأ نكمملا نمو ةيدقنلا اهتاقفدتو اهتايلمع جئاتنو
 .ميكبس ةكرش هجاوت دق يتلا ةرطاخملا لماوع ضعب
 
 ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يبلس ريثأت اهل نوكي ،ًايلاح ةيرهوج ريغ اهنأ ميكبس ةكرش دقتعت وأ ميكبس ةكرشل ًايلاح ةفورعم ريغ ةيفاضإ كوكش وأ رطاخم ًاشنت دق
 .ةقفصلا مامتإ دعب كلذو ،ةيلاملا وأ/و ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و
 
 ءارحصلا ةكرش لامعأب قلعتت رطاخم .١
 

 ءارحصلا ةعومجم نم ىرخأ تاكرش نم معدلا ىلع ءارحصلا ةعومجم يف تاكرشلا ضعب دامتعا ١٫١
 
 كلمت يتلاو( ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش امهو( ءارحصلا ةعومجم تاكرش ضعب ىدل
 اهلالخ نم ىقلتت ةنيعم ٍتابيترت ))اهلاومأ سوؤر نم ٪٧٥ ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف اهتيكلم قيرط نع ءارحصلا ةكرش امهيف
 تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش نيب تابيترتلا هذه .ماخلا داوملا داريتساب قلعتي اميف مألا اهتاكرش نم ًامعد
 ةيبيرضلا تاهجلا ضرتعت نأ نكمملا نم هنأ امك .تقو يأ يف بحسُت وأ ىغلُت نأ نكمملا نمو ةمزلم ريغو ةقّثوم ريغ مألا اهتاكرشو ةدودحملا كيليركألا
 ةكرشلا ىلإ تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش نم ةمدقملا معدلا ةميق تغلب .يليوحتلا ريعستلاب قلعتملا روظنملا نم تابيترتلا هذه ىلع ةصتخملا
 ةتسلا ةرتف يف امك يدوعس لاير ٥٩٬٣٠٠٬٠٠٠ غلبم ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا قيرط نع ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا
 لاير ٣١٬١٠٠٬٠٠٠ تغلب ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا حابرأ تناكو ،)م٣٠/٠٦/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٦/١٠/١٤٣٩ يف ةيهتنملا رهشألا

 لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثؤيس يذلاو ،معدلا اذه رمتسي مل اذإ ًابلس ومنلل اهتيلباقو تاكرشلا هذه ةيحبر رثأتت دق .ةرتفلا سفن يف يدوعس
 ةيحبرو تايلمع جئاتنو لامعأ ىلع ًابلس رثؤتس يلاتلابو ،يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ءارحصلا ةكرش
 .ةدحتملا ةعومجملا
 
 نم رثكأ ٢٠١٧ ةيلاملا ةنسلل ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش رئاسخ تزواجت ثيح( ةحبرم ًةكرش ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش دعت ال
 .معدلا اذه رمتسي مل اذإ ومنلل ةلباق ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش رابتعا لوح رمتسم رطخ كانهف ،يلاتلابو ،)لجسملا اهلام سأر نم ٪٥٠

 
 عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا عم راجيإلا دوقعب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٢

 
 ءارحصلا ةكرش تماق ثيحو .اهيلع اهبتاكمو اهعناصم ةماقإل عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا نم ةيعانص ٍضارأ راجئتساب ءارحصلا ةعومجم تاكرش موقت
 ةقفاوم دعب كلذو ،ةعباتلا اهتاكرشل نطابلا نم اهنم ءازجأ ريجأتب تماق ،ليبجلا ةنيدم يف )"ةيسيئرلا ضرألا"( ةريبك ةحاسم تاذ ةيعانص ضرأ راجئتساب
 يف ةيسيئرلا ضرألا راجيإ دقع ءاهنإ عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلل ةيسيئرلا ضرألا ريجأت ةيقافتا زيجتو .نطابلا نم ريجأتلا ىلع عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا
 ةقالعلا تاذ ةيميظنتلا ةهجلا نم ةرداصلا حيراصتلا ةيلعاف نادقف وأ نايرس مدع لاح يف وأ لوعفملا يراس ينوناق نايكك ةكرشلا دوجو ءاهتنا لاح
  .)نطابلا نم ريجأتلا لاح يف ةعباتلا اهتاكرش وأ( ءارحصلا ةكرش قفارمب ةقلعتملاو
 
 هذهب قلعتملا راجيإلا دقع ماكحأ لثامتت .ةكرشلل يلحاس عمجم ءاشنإل عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا نم ةيرحب ضرأ راجئتساب ءارحصلا ةكرش تماق امك
 ةلاح يف اذه راجيإلا دقع ءاهنإ يف قحلا عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلل نأ ركذلاب ريدجلا نكلو ،عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلل راجيإلا دوقع ةيقب عم ضرألا
 .ةرجأتسملا ضرألا هذه ىلع ءانبلل ةدمتعملا تافصاوملا وأ ميماصتلاب  ءارحصلا ةكرش ديقت مدع
 
 اهيفظومل راقعلا كلمتل ءارحصلا ةكرش جمانربل ةعبات ةينكس تادحو  ةماقإل عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا نم ضرأ راجئتساب ءارحصلا ةكرش تماق ًاضيأو
 قحلا عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلل نأ ركذلاب ريدجلا نكلو ،عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلل راجيإلا دوقع ةيقب عم اذه راجيإلا دقع ماكحأ لثامتتو .نييدوعسلا
 ةجلاعمل ةمزاللا تاحالصإلاب ءارحصلا ةكرش مايق مدعو ةدمتعملا تافصاوملا وأ/و ميماصتلا نع ءارحصلا ةكرش جورخ لاح يف راجيإلا دقع ءاهنإ يف
  .كلذ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٤٥ 
 
 

 

 

 ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس اهنم يأ ءاهنإب عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا مايق نإف ،ءارحصلا ةعومجم لامعأل هذه راجيإلا دوقع ةيمهأل ًارظنو
  .ةدحتملا ةعومجملا ةيحبرو تايلمع جئاتنو لامعا ىلع كلذ رثؤيس يلاتلابو ،ءارحصلا ةعومجم ةيحبرو تايلمع جئاتنو لامعأ

 
 ءارحصلا ةكرش تالجس يف ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف رامثتسالا ةميق ضافخنا ١٫٣

 
 ةرشابم ريغ ةصح اهيف كلمتو ةرشابم ةقيرطب اهلام سأر نم ٪٢٢ ءارحصلا ةكرش اهيف كلمت يتلاو( ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا دعت
 رمثتست مأ ةكرش )اهلام سأر نم ٪٣٢٫٥٥ ًابيرقت ءارحصلا ةكرش اهيف كلمت يتلاو ،تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش قيرط نع اهلام سأر نم ٪٦٥ غلبت
 كلمت يتلا( ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرشو ،ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو ،ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش يف
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نادعُت ال .)اهلام سأر نم ٪٣٣٫٣٣ ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا قيرط نع ءارحصلا ةكرش اهيف
 مدقملا معدلا تابيترت مغر لجسملا امهلام سأر نم ٪٥٠ ىلإ امهرئاسخ تلصو ثيح ةحبرم تاكرش ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو ةدودحملا
 ةكرش تالجس نم هلمكأب ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نيد بطش مت .ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نم امهل
 يف رامثتسالاب قلعتي اميف تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش قيرط نع ضافخنالا يف ةميقلا رمتست نأب ةرطاخم كانه ،كلذ ىلع ًةوالع .ءارحصلا
 ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ءارحصلا ةكرش لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثؤيس يذلاو ،ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا
 .ةدحتملا ةعومجملا ةيحبرو تايلمع جئاتنو لامعأ ىلع ًابلس رثؤت يلاتلابو ،يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و
 

  عناصملل ليغشتلا تالدعم ضافخناب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٤
 
 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو ،ةحاولا ةكرش مضت يتلاو ءارحصلا ةعومجم ىلإ اهتيكلم دوعت يتلا عناصملا يف فقوت نود هتيرارمتساو ليغشتلا ةيبايسنا نإ
 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو ،نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ،تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو ،ةدودحملا كيليركألا
 )"ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش" ةرابعب مهيلإ راشي( ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرشو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو ،ةدودحملا
 ،ةنايصلا لامعأ ضعب ذيفنتل نييجراخ نيلواقم ىلع عناصملا هذه دمتعت امك .اهترادجو عناصملا هذه يف تالآلاو تادعملا ءادأ ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت
 ىوتسمل ةضفخنم تاعقوت نع جتان لودجم ريغ وأ ةنايصلا تايلمع لجأ نم لودجم فقوت ثودح لاح يفو .عناصملا لّوحت تايلمعو ،ليغشتلا تايلمعو
 ليغشتو جاتنإلا تاقانتخا نم دحلا ةيلمع كلذ يف امب( جاتنإلا ةيلمع نم ءزج يأ يف وأ تالآلا/تادعملا يف عقوتم ريغ للخ وأ روصق وأ لطعت وأ بلطلا
 ضافخناو ساسألا نم جاتنإلا مدع وأ جاتنإلا ريخأتو عنصملا ةءافك نادقف ىلإ يدؤي )ةيمسالا ةيجاتنإلا ةردقلا تايوتسم زواجتت وأ لصتل رارمتساب عناصملا
 ةكرش عنصمل ليغشتلا لدعم غلب ،لاثملا ليبس ىلع .ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب ريثأتلا هنأش نم كلذ نإف ،ليغشتلا تالدعم
 ،يلاوتلا ىلع م٢٠١٧ و م٢٠١٦ و م٢٠١٥ ةيلاملا تاونسلا لالخ ٪٧٩ و ٪٨٨٫١ و ٪٧٠٫٩ )نابوربلا نم نيجورديهلا عزن عنصم( نيلبوربلا جاتنإب صاخلا ةحاولا
 ام نإ .هنيح يف ةلودجملا ةيرودلا ةنايصلا ىلإ دوعي م٢٠١٧ و م٢٠١٥ يماعل نيليبوربلا جاتنإب صاخلا ةحاولا عنصم ليغشت لدعم يف ضافخنالا نأ ًاملع
 وأ/و اهتيلمع وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب ريثأتلا اهنأش نم عناصملا ليغشت تالدعم ىلع ةرثؤم لماوع نم هركذ مدقت
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ
 

 ةّيقفرملا تامدخلاو ماخلا داوملاب دّوزتلاب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٥
 

 ةّيقفرملا تامدخلاو ماخلا داوملاب دّوزتلاب ةقلعتملا ةماعلا رطاخملا )أ(
 
 يأ ِفي مل اذإ وأ ،اهدوقع بسحب ةّيقفرملا تامدخلا وأ ماخلا داوملا ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم يأ لوصح مدع ةلاح يف
 تالاح نم يأ ببسب ديروتلاب همازتلا نم هؤافعإ مت لاح يف وأ ،ديروتلاب همازتلاب تامدخلا هذه يمدقم وأ ماخلا داوملا هذهل نيدروملا نم
 ةعومجم تايلمعو ةطشنأ لطعتتس ،ديروتلا ةيقافتا طورشل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ةكرش يأ كاهتنا وأ ةرهاقلا ةوقلا
 ةدم لوطت دق يلاتلابو ةليدب ديروت رداصم داجيإل بيترتلا ءارحصلا ةعومجمل اًيراجت اًيدجم وأ اًنكمم نوكي ال دق ،تالاحلا ضعب يفو .ءارحصلا
 ةّيقفرملا تامدخلاو ماخلا داوملا عاونأ عيمج ديوزتب نوموقي فوس ءارحصلا ةعومجم يدروم نأب نامض يأ دجوي ال امك .ليطعتلا كلذ
 ىلع ريبك لكشبو ًابلس رثؤيس داوملا هذه ديروت يف ليطعت وأ صقن يأ نإف كلذلو ،ةلصلا تاذ ديروتلا تايقافتال ًاقفو اهتايلمعل ةبولطملا
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ
 
 ىلإ ةفاضإ .بيبانألا طوطخ نم دودحم ددع لالخ نم ءارحصلا ةعومجم ىلإ ةفلتخملا ةّيقفرملا تامدخلاو نيليبوربلاو نيليثيإلا ديوزت متي
 طوطخلا هذه مظعمو ،ةيلاح بيبانأ طوطخ تاكبش عم ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش اهيلع لمعت يتلا عيراشملا نم ددع طبترت ،كلذ
 ًايرهوج ًاليطعت وأ َاريخأت ببستس تثدح نإ يتلاو ،طوطخلا هذه يف ثداوح ةيأ ثودح لامتحا داعبتسا نكمي ال ،يلاتلابو ،ريغلل ةكولمم
 يبلس لكشب ريثأتلا ىلإ يدؤي امم ،ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىلإ ةّيقفرملا تامدخلاو ماخلا داوملا نم ددع ديروت ةيلمع يف
 . يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتيلمع وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو
 
 فيلاكت اهب طبتري دق رداصم نم اهتايلمعل ةمزاللا ماخلا داوملا نيمأت ىلإ رخآ ىلإ نيح نم رطضت دق ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نأ امك
 ةكرشلا تماق ،لاثملا ليبس ىلع .ةدئاسلا ةيميظنتلا نوؤشلا وأ ةيتسجوللا تاقفنلا وأ ةيقوسلا راعسألا توافت نم ةمجان ةيفاضإ ديروت
 نييجراخ نيدروم قيرط نع لوناتويبلا ديروتب تماق نيح ةيدوعسلا كرامجلل نيمأت ةعيدو عاديإب ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا
 يدوعس لاير ٥٢٬٤٠٠٬٠٠٠ ةغلابلا نيمأتلا ةعيدو ةميق لباقم يدوعس لاير ٥٠٬٣٠٠٬٠٠٠ ةميقب صصخم عضوب ةرادإلا تماقو ،م٢٠١٥ ماع يف

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٤٦ 
 
 

 

 

 ريثأتلا ىلإ يدؤي امم ،درتست دق نيمأتلا ةعيدو ةميق نأب نمضي ام كانه سيل نأ ثيح ،)م٣١/١٢/٢٠١٧ قفاوملا( ـه١٣/٠٤/١٤٣٩ يف امك
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب
 

 اهب دوزتلاو ماخلا داوملا رفاوتب ةقلعتملا رطاخملا )ب(
 
 .حلملاو نابوربلاو ناثيإلاو ناتوبلاو يعيبطلا زاغلا :يه ريغلا نم اهديروت ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش بلطت يتلا ةسيئرلا ماخلا داوملا
 :ةيلاتلا فارطألا نم داوملا كلت ديروتب تادهعت ىلع ءارحصلا ةكرش تلصح دقو
 

 هذهل جاتحت يتلا ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشل ناثيإلاو ناتوبلاو يعيبطلا زاغلا ميلستو ديروتل كلذو ،ةيدوعسلا وكمارأ )١(
 .ةكلمملا يف تاجتنملا هذهل نيرتشملا عم ةيدوعسلا وكمارأ اهعبتت يتلا ةيلاحلا تاسرامملا عم قفاوتي امب ماخلا داوملا

 
 .نيجورتينلا ميلستو ديروتل كلذو ،زاغ ةكرش )٢(

 
 .حلملا ميلستو ديروتل كلذو ،ينبموك غينيام تلوس لانوشانرتنإ )٣(

 
 ميلستب ةيدوعسلا وكمارأ مازتلا عضخي ،لاثملا ليبس ىلع .اهيلإ راشملا ماخلا داوملا ديروتب نيدروملا ءالؤه مازتلا ىلع قبطنت دويق كلانه
 ،كلذ ىلع ةوالع .)لاوحألا ضعب يف ةكلمملا لخاد تاجتنملا رفوتلو( ةكلمملا يف جاتنإلا تاسايسو ةمظنألا يف تارييغتلل ماخلا داوملا

 عفدل طرش يأ اهيلع قبطني نأ نود ةلوقعملا اهترطيس قاطن نع ةجراخ ةلاح يأ عوقو ىدل ديروتلاب اهمازتلا نم ةيدوعسلا وكمارأ ىفعُتس
 ةعومجم ىلإ ةنيعم ماخ ةدام ديروت ىلع ةيدوعسلا وكمارأ ةردق نوكت امبر ،لاثملا ليبس ىلع .تاضيوعتلا نم اهريغ وأ ،ةيدقن تاضيوعت
 وأ صيصختلا اذه ضفخ ةلاح يف وأ ،ءارحصلا ةعومجمل داوملا هذه نم ةددحم ةيمك صيصختب ةقاطلا ةرازو مقت مل اذإ ةدودحم ءارحصلا
  .ةينعملا ماخلا داوملا ديروت ةيقافتا ةدم ءاهتنا لبق ةقاطلا ةرازو لبق نم هئاغلإ
 
 ةكبش يف ليغشتلاو جاتنإلا تابوعص وأ لكاشم :اهنم بابسأ ةدعل ماخلا داوملل ةيدوعسلا وكمارأ ميلست لطعتي دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةعومجم عم اهقافتا كهتني امب ماخلا داوملا ديروت يف ةيدوعسلا وكمارأ قافخإ لاح يفو .تادعملا لطعت وأ ،ةيعانصلا ثداوحلا وأ ،عيزوتلا
 .ةدودحم نوكت فوس ءارحصلا ةعومجمل ةحاتملا رئاسخلا ةدح نم فيفختلل ةيلمعلا تاودألا نم اهريغو ةيدقاعتلا تاضيوعتلا نإف ،ءارحصلا
 ،)ةيدوعسلا وكمارأ مهيف امب( ءارحصلا ةعومجم يدروم نم يأ نم ةمزاللا ماخلا داوملا نم ةبولطملا تايمكلا ىلع لوصحلا مدع ةلاح يف
 تالاحلا ضعب يفو( هالعأ اهيلإ راشملا ماخلا داوملا نم اهتاجايتحا ضعب ىلع لوصحلل رثكأ عفدت نأ ىلإ اهنيح ءارحصلا ةعومجم رطضت دقف
 يف وأ ،هتامازتلاب ءافولا وأ ةبولطملا ماخلا داوملا ديروت يف نيدروملا دحأ قفخُي ام ردقبو .)ةليدب دراوم ريفوت ًايلمع ليحتسملا نم نوكي دق
 وأ رشابم لكشب( ةرثأتملا ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشل عيبلاو جاتنإلا تايلمع لطعتت ،ديروتلا ماكحأ رييغتب ةيدوعسلا وكمارأ مايق ةلاح
 اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،)رشابم ريغ
 .يلاملا اهعضو وأ/و
 

 نيدروملا زكرتب ةقلعتملا رطاخملا )ج(
 
 ،مهتاجتنم عينصتل ةمدختسملا ماخلا داوملا نم ةريبك تايمك نيمأتل نيدروملا نم دودحم ددع ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش دمتعت
 امك .ةيليغشتلا تالدعملاو ةيجاتنإلا تايلمعلا رثعت وأ رخأت ىلإ يدؤي دق ماخلا داوملا ريفوت يف نيدروملا ءالؤه نم رثعت وأ ريخأت يأ كلذلو
 نييلاحلا نيدروملا نم ماخلا داوملا نيمأت يف رارمتسالا ىلع ةرداق نوكتس ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرش نأب نمضي ام كانه سيل نأ
 نيدروملا نم ماخلا داوملا نيمأت يف رارمتسالا ىلع ةرداق نوكتس اهنأب نمضي ام وأ ،ًايلاح ةيراسلا دوقعلل اهتابيترت يف ةلثامم ةيراجت طورشب
 لاح يف وأ ديروتلا ماكحأل نيدروملا دحأ رييغت وأ ،ةبولطملا ماخلا داوملا ريفوت يف نيدروملا دحأ رثعت وأ رخأت لاح يفو .ًاقالطإ نييلاحلا
 ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب جاتنإلا تايلمع لطعتت دق ،هتامازتلاب ءافولاب هقافخإ
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتملا

 
 زاغلاب دوزتلاب ةقلعتملا رطاخملا )د(

 
 ،ةقاطلا ةرازو نم ةصصخم ماخلا داوملا نم اهريغو زاغلا نم ةنيعم ةيمك نيمأتب ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ةكرش لك تماق
 ىلإ كلذ يدؤيس ،طورشلا هذهب ءافولل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ةكرش يأ لشف لاح يفو .طورشلا نم ددعل عضخت يتلاو
 ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،صيصختلا اذه ءاغلإ متي دق وأ ءارحصلا ةعومجم ىلع ةيلام رئاسخ عوقو
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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٤٧ 
 
 

 

 

 تامدخلاب دوزتلاب ةقلعتملا رطاخملا )ه(
 
 ءابرهكلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنيب نم يتلاو ،ةّيقفرملا تامدخلاب دّوزتلاب قلعتت ماكحأ ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش دمتعت
 لاح يف .قفارم ةكرش نم اهتجلاعمو ةلمعتسملا هايملاو يحصلا فرصلا هايم عمجو يرلاو برشلا هايمو ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلا نم
 همازتلاب تامدخلا هذه يدروم نم يأ ِفي مل اذإ وأ اهدوقع بسحب تامدخلا ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم يأ لوصح مدع
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ةكرش يأ كاهتنا وأ ةرهاقلا ةوقلا تالاح نم يأ ببسب ديروتلاب همازتلا نم هؤافعإ مت لاح يف وأ ديروتلاب
 لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب ريثأتلا ىلإ يدؤي امم ،ءارحصلا ةعومجم تايلمعو ةطشنأ لطعتتس ديروتلا ةيقافتا طورشل ةلماعلا
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و  اهتايلمع وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا
 
 ةيتحتلا ةينبلا عيسوت ًاضيأ بلطتي دق -اهلبق نم ةكولمملاو ةمئاقلا عناصملا عيسوت وأ- ةديدج عناصم ءاشنإب ءارحصلا ةكرش مايق نأ امك
 ديلوتل ةديدج ةيعرف ةطحم ءاشنإ لثم ،ءارحصلا ةعومجمل نييلاحلا تامدخلا ودروم اهليغشت ىلوتي وأ اهكلمي يتلا ةيلاحلا ديروتلا قفارمل
 ةيراجتلا تايلمعلا زاجنإ ىلع ءارحصلا ةكرش ةردق ىلع اذه رثؤيسف ،ةيتحتلا ةينبلا هذه رّفوت يف رخأت وأ قافخإ يأ دوجو لاح يفو .ءابرهكلا
 .اهعناصمب قلعتت يتلا
 
 كلذ ةدم لوطت دق يلاتلابو ،ءارحصلا ةعومجمل ةليدب ديروت رداصم داجيإل بيترتلا اًيراجت اًيدجم وأ اًنكمم نوكي ال دق ،تالاحلا ضعب يفو
 نإ .ةكرتشملا ةّيقفرملا تامدخلاو ةيليغشتلا ةيتحتلا ةينبلا ليغشتو ءاشنإب اهسفنب موقت ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نأ امك .لطعتلا
 ليغشت رطاخمل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ةكرش لك ضرعي دق ةيتحتلا ةينبلاو ةّيقفرملا تامدخلا هذه لثم يف ةكراشملا
 .ةكرتشم
 
 ريخأت وأ لشف رثؤيس .ةلماعلا ءارحصلا ةكرش تاكرش ضعب ةمدخل ةيجراخلاو ةّيقفرملا تامدخلاب ةصصختم ٍتاكرش ءارحصلا ةعومجم تسّرك
 تامدخلا نم ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش تابلطتم عم فّيكتلا وأ لماكتلا يف ةيجراخلاو ةيقفرملا تامدخلاب ةصصختملا تاكرشلا هذه
 يلاتلابو ،يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ءارحصلا ةكرش لامعأ ىلع يرهوج يبلس لكشب
 .ةدحتملا ةعومجملا ةيحبرو تايلمع جئاتنو لامعأ ىلع ًابلس رثؤت
 

 تامدخلا ميدقتب ةقلعتملا رطاخملا )و(
 
 راجيإ دوقع كلذ يف امب( ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ضعبل ةيليغشتلا تايلمعلاب قلعتت ريغلا عم تايقافتا ءارحصلا ةكرش تمربأ
 ةعومجم تاكرش ىلإ تامدخلا هذه ءارحصلا ةكرش رفوت ثيح ،)نحشلا تاطحم تامدخو ءابرهكلا تادادمإو رحبلا هايم ديربتو يضارألا
 ةئشانلا تامازتلالا نع ةلوؤسم ىقبت ءارحصلا ةكرش الإ .-نطابلا نم راجيإ دوقع وأ- نطابلا نم تايقافتا بجومب ةلصلا تاذ ةلماعلا ءارحصلا
 نم ةمربملا تايقافتالا نع ئشان مازتلا ةيأب ءافولا نم ةلصلا تاذ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نكمتت مل لاح يف تايقافتالا هذه نع
 دّوزتلاو ديروتلا تايقافتاو قيوستلاو تاينقتلا ريفوتب ةقلعتملا تايقافتالا ضعب ةلاحإب ًاضيأ ءارحصلا ةكرش تماق امك .ةلصلا تاذ نطابلا
 تاكرش تامازتلاب ءارحصلا ةكرش ةيلوؤسم رارمتسا ةلاحإلا هذه طورش لمشت دقو ،ةلصلا تاذ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىلإ
 اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب ريثأتلا ىلإ يدؤي امم ،ةلصلا تاذ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا
 

 عيراشملا طبارت رطاخم )ز(
 
 نم ىرخأ تاكرش اهجتنت ماخ داوم ىلع تالاحلا نم ريثك يفو ريغلا اهجتني ماخ داوم ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ريثك دمتعت
 ىلع .ىرخأ عيراشم ىلع ةدمتعملا عيراشملاب ةقلعتملا رطاخملل ضرعتت ءارحصلا ةكرش نإف ،يلاتلابو .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش
 نط ١٠٠٬٠٠٠ نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا دروت :ةلماكتم قفارم ةثالث نم تاليركألل ءارحصلا ةكرش عورشم فلأتي ،لاثملا ليبس
 ةكرشلا ىلإ يداعلا لوناتويبلا نم ًايونس يرتم نط ٩٦٬٠٠٠ ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا دروتو ،نيليبوربلا نم ًايونس يرتم
 كيليركألا ضمح جاتنإ نم ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا نكمتت ىتح كلذو ،ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا
 ديروتب ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا موقت ،لباقملا يفو .اهب صاخلا تارتسإلاو كيليركألا ضماح عنصم يف يديلجلا
 .كلذل صصخملا اهعنصم يف صاصتمالا قئاف رميلوب جاتنإ لجأ نم ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش ىلإ يديلجلا كيليركألا ضمح
 هذه طبترت ثيح ىرخألا اهعيراشم ضعب ىلع اهعيراشم ضعب دامتعاب قلعتت ةريبك رطاخم ىلإ ءارحصلا ةكرش يف عيراشملا طبارت ضرعي دقو
 فعاضم يبلس ريثأت رخآ عورشم ىلإ عورشم نم ديروتلا ةيلمع يف لطعت يأل نوكي نأ لمتحملا نمف ،اهتايمكو ماخلا داوملا ةدوجب رطاخملا
 وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،ءارحصلا ةكرش تايلمع ىلع
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن
 
 كلذ يف امب( ءارحصلا ةعومجم لخاد تاكرشلا ةطشنأل لماكت نم اهيلع بترتي امو دادمإلا ةلسلس لماكت ةيجيتارتسا ذيفنت ىلع بترتي دقو
 صقن ىلإ لبقتسملا يف ةطبارتملا عيراشملاو تاكرشلا هذه ضيرعت رطاخم ،)ةعومجم لكل ةعباتلا ةيقفرملا تامدخلاب ةصصختملا تاكرشلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،ىرخأ ةكرش هاجت اهتامازتلاب ءافولا ىلع تاكرشلا هذه ىدحإ ةردق مدعب قلعتت رطاخم وأ ،ماخلا داوملا تادادمإ يف
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج
 

 تامدخلاو ماخلا داوملا راعسأ بلقت )ح(
 
 ،لجألا طسوتم يلاملا طيطختلل ةيلآك ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر نمض يلاملا نزاوتلا قيقحت جمانرب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح تقلطأ
 ثيحب ةقاطلا راعسأ حيحصت يه يلاملا نزاوتلا قيقحت جمانربل ةيسيئرلا زئاكرلا دحأ .ةنزاوتم ةينازيم قيقحتو ةماعلا ةيلاملا عضو ةمادتسالو
 فوس ءارحصلا ةعومجمل ةدروملا ىرخألا ماخلا داوملا نم يأ وأ يعيبطلا زاغلا راعسأ نأ نمضي ام دجوي ال كلذلو ،قوسلا راعسأ عم قفاوتت
 يفاصو ءارحصلا ةكرشل يلاملا زكرملا ىلع ريثأت كلذل نوكي فوسف ،ماخلا داوملا نم يأ رعس ةدايز ةلاح يفو .ةيلاحلا اهتايوتسم ىلع لظت
 ةقاطلا ةرازو نيب هيلع قافتالا متي امبر يذلا ماخلا داوملا هذه رعسل ةبسنلاب نامض يأ كانه سيل ،كلذ ىلع ًةوالعو .اهتايلمع جئاتنو لخدلا
 .ميمعتلا اذه خيرات ىتح صوصخلا اذهب ةيقافتا ىلإ لصوتلا مدعل ًارظن ،تايواميكورتبلا ةعانص يف ةكراشملا تاهجلاو
 
 ةكلمملا يف ةيداصتقالا عاضوألا يف تاريغتلا اهنيب نم ،ءارحصلا ةكرش ةرطيس نع ةجراخلا لماوعلا نم ٍددعب ماخلا داوملا رعس رثأتي نأ نكمي
 تادهاعملا وأ/و ةيميلقإلا وأ/و ةيملاعلا ةيداصتقالا عاضوألاو ةموكحلا اهجهتنت يتلا ةيداصتقالا تاسايسلا وأ/و بلطلاو ضرعلا وأ/و
 كلذ يف امب( لبقتسملا يف اهيف ًافرط حبصت نأ نكمي يتلا وأ ًايلاح ةكلمملا اهب طبترت يتلا ةهباشملا ىرخألا تامازتلالا وأ/و ةيلودلا
 .)ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يف ةكلمملا ةيوضعب قلعتي اميف ةموكحلا اهمدقت يتلا تامازتلالا
 
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ةيحبر ىلع رثؤي دق )لاثملا ليبس ىلع نابوربلا( ةتباثلا ريغ ماخلا داوملا راعسأ يف ريغتلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .عافترالا اذه يفالت نم تاكرشلا هذه نكمت مدع ةلاح يف كلذو ،اهتايلمع جئاتن ىلعو ةلصلا تاذ ةلماعلا
 
 رخآل ٍتقو نم ةيعانصلا تازاغلاو ةقاطلاو هايملا لثم تامدخلا ىلع لوصحلل ءارحصلا ةعومجم هعفدت يذلا رعسلا عفتري نأ لمتحملا نمو
 .ةلاحلا بسحب ،نودروملا اهعبتي يتلا ريعستلا تاسايس وأ ةقالعلا تاذ ديروتلا تايقافتا طورش بجومب كلذو
 وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع كلذ رثؤيس ،كلذ زواجت ءارحصلا ةعومجم عطتست ملو ،تامدخلا وأ داوملا هذه راعسأ عافترا لاح يف
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن
 

 ءارحصلا ةكرش نوزخمب ةقلعتملا رطاخملا )ط(
 
 ةعومجم تاكرش لبق نم رايغلا عطقو ،ةيئاهنلا تاجتنملاو ،تاجتنملا عينصتل ماخلا داوملا نيزختو ءارش متي ،داتعملا لمعلا ريس لالخ يف
 قيرحلا -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع -كلذ يف امب ةرركتملا رطاخملل ضرعتم نوكي دق -رايغلا عطق كلذ امب -نوزخملا نإ .ةلماعلا ءارحصلا
 ىلع ةظفاحملا يف لشفلا وأ ،ةعقوتم ريغ ثداوح يأ .مادختسالل ةلباق ريغ داوم ىلإ ةنزخملا داوملا لوحتو مداقتلا رطخ كلذكو فلتلا وأ
 جتني دقو ،جاتنإلا يف رارمتسالا يف ءارحصلا ةعومجم ةردق ىلع رثؤي دق هنم ءزج وأ نوزخملل فلت وأ ررض يأ ثودح وأ ،ةديج ةلاحب نوزخملا
 وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع رثؤيس امم ،رايغلا عطق كلذ امب نوزخملا ةميق لالحمضا اًضيأ كلذ نع
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو
 

 قيوستلاو ءارشلاب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٦
 

 قيوستلاو ءارشلا دوقعب ةقلعتملا رطاخملا )أ(
 
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش رارمتسا لاح يفو .اهتاجتنم ءارشل ةفلتخم ٍفارطأ عم لجألا ةليوط دوقع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش تمربأ
 ةئشانلا رطاخملاو ديروتلا صقن رطاخمل ةضرعم تاكرشلا هذه ىقبتسف دوقعلا كلت بجومب ةئشانلا اهتامازتلا ذيفنتب ةقالعلا تاذ ةلماعلا
 ةيدقاعتلا هتامازتلاب هلالخإ وأ ينعملا يرتشملا قافخإب قلعتت رطاخم ًاضيأ دجوي امك .دوقعلا هذه لجأ لوط ببسب كلذو ةرهاقلا ةوقلا نع
 .ءارشلا تايقافتا بجومب
 
 .ةدئاسلا قوسلا راعسأب رثأتت نأ نكمملا نم يتلاو ،ريعستلل ةيلآ ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشب ةصاخلا ءارشلا تايقافتا ضعب يوتحت
 لباقملا فرطلا نم تايقافتالا هذه بلطتت ال ثيح ،ةتحبلا ةيقيوستلا تايقافتالا ضعب يف ًافارطأ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش دعُت
 .تاجتنملا هذه ةميق عفد وأ/و اهعيب ىلع قفاو وأ /و اهعبي مل تاجتنم يأ مالتسا
 
 رثكأ رعسب تاجتنملا عيب رخآلا فرطلا رودقمب نكي مل اذإ وأ ،ةمءالم رثكأ ماكحأب وأ ةيلاحلا اهماكحأ سفنب تايقافتالا هذه ديدجت متي مل اذإ
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع كلذ رثؤيس ،ةمءالم
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

48



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٤٩ 
 
 

 

 

 قيوستلاو ءارشلا فارطأ زكرتب ةقلعتملا رطاخملا )ب(
 
 دوقع لالخ نم ةيلودلاو ةيلحملا قاوسألا يف اهتاجتنم نم ةريبك تايمك ءارشل فارطأ ةدع ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش دمتعت
 كلذلو ،قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا نم ىلعأ نوكت دق راعسأبو ،ىرخأ فارطأو ليغشتلا ءاكرشو ةينقتلا ءاكرش عم اهتمربأ لجألا ةليوط
 سيل هنأ امك .ةعقوتملا حابرألاو تاداريإلا يف ضافخنا ىلإ يدؤي دق تاجتنملا ءارشو قيوست يف فارطألا ءالؤه نم رثعت وأ رخأت يأ نإف
 دوقع فارطأ قيرط نع تاجتنملا عيبو قيوست يف رارمتسالا ىلع ةرداق نوكتس ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرش نأب نمضي ام كانه
 قيوستو عيب ىلع ةرداق نوكتس اهنأب نمضي ام وأ ،ًايلاح ةيراسلا دوقعلل اهتابيترت يف ةلثامم ةيراجت طورشب نييلاحلا قيوستلاو ءارشلا
 فارطأ دحأ ريغي ام ردقبو ،تاجتنملا قيوست وأ/و ءارش يف  قيوستلاو ءارشلا دوقع فارطأ دحأ رثعتي وأ رخأتي ام ردقبو .ًاقالطإ تاجتنملا
 ريغ وأ رشابم لكشب عيبلا تايلمع لطعتتس ،مهتامازتلاب ءافولا يف اوقفخي وأ قيوستلاو ءارشلا طورشو ماكحأ قيوستلاو ءارشلا دوقع
 وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشبرثؤيس امم ،رشابم
 .يلاملا اهعضو
 

 قيوستلا رطاخم )ج(
 
 .ةيقيوستلا اهتطشنأ ةرادإو اهتاعيبم قيوست يف ىرخألا ةعباتلا اهتاكرشو قيوستلل ءارحصلا ةكرش ىلع ريبك لكشب ءارحصلا ةكرش دمتعت
 .ةيواميكورتبلا تاجتنملا قيوست لاجم يف ةربخلا كلمت ال ءارحصلا ةكرش نأ الإ ،ءارحصلا ةكرشل ةيجيتارتسالا فادهألا عم اذه بسانتي امنيبو
 نمضي ام دجوي ال هنأ الإ ،اهريوطت ىلع لمعت تلاز ال يتلاو اهب ةصاخلا ةيلودلا ةيقيوستلا اهتاكبشل ءارحصلا ةكرش نيوكت نم مغرلا ىلعو
 عيبو قيوست يف نيرخآلا ةعانصلا يكراشم عم ةيلعافب سفانتلا وأ ةكبشلا هذه نم ةلماكلا ةدافتسالا ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع كلذ رثؤيس ،ةيواميكورتبلا تاجتنملا
 

 اهمداقتو تاجتنملا لادبتسا )د(
 
 ًارظن ةلثامملا تارميلوبلل نيليدبك امهمادختساب ًايئزج ًاعوفدم يضاملا دقعلا رادم ىلع نيليثيإ يلوبلاو نيليبورب يلوبلا ىلع بلطلا ومن ناك
 نم امهريغ عم قاوسألاو تاقيبطتلا نم ديدعلا يف نيَجتنملا نم ٌلك سفانتي ،كلذ عمو .ةيسفانت راعسأو تافصاوم نم هب ناعتمتي امل
 ،ءارحصلا ةعومجم تاجتنم عيمجل نكمم لادبتسالا اذه .تاجتنملا هذهب امهلادبتسا ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا ماخلا داوملاو تاجتنملا
 .ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرشل يلاملا ءادألا ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس يذلاو
 
 يلاملا ءادألا ىلع ًايبلس ًارثأ ثدحُي نأ هنأش نم كلذو ،لامعتسالل ةلباق ريغ ءارحصلا ةعومجم تاجتنم ضعب حبصت دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرشل ةيلبقتسملا قافآلا وأ/و

 
 ئناوملا ىلإ لوصولاب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٧

 
 ءارحصلا ةعومجم عناصم نيب يلخادلا لقنلل ةيتحتلا ةينبلا ىلع دمتعت امك ليبجلا يف دهف كلملا ءانيم ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع ءارحصلا ةكرش دمتعت
 كلملا ءانيم ىلإ ءارحصلا ةعومجم لوصو يف للخ يأ نع جتني دقو .اهجتنت يتلا تاجتنملا ريدصتو ءارحصلا ةعومجم اهمدختست يتلا تاجتنملا داريتسال
 اهدروتستس يتلا تاجتنملا داريتسا يف ريخأت وأ فيلاكتلا يف ةدايز ىلإ ،يلخادلا لقنلا قفارم وأ ءانيملا قفارم ليغشت يف قيلعت يأ وأ ليبجلا يف دهف
 رثؤيس امم ،ىرخأ ةيبلس ةيتسجول راثآل ءارحصلا ةعومجم تايلمع ةهجاوم وأ ءارحصلا ةعومجم تاجتنم ريدصت يف ضافخنا ثودح وأ ءارحصلا ةعومجم
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع
 
 تاعانصلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع نالمتشتو ،ةيواميكورتبلا تاعانصلل ًاريبك ًايعانص ًازكرم ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف ٢ ليبجلاو ١ ليبجلا قطانم لكشت
 كلملا ءانيمو دهف كلملا ءانيم ىلع طغضلا ةدايز ىلع ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاجايتحالا ومن لمعيس .ةيسيئر ريدصت تاهج اهنم ريثكلا دعُي يتلاو ،ىرخألا
 ةءافك عفرو ةيجاتنإلاب ءاقترالل ءانيملا يلغشم ىلع طغضلا ديزيس امك ،داوملا غيرفتو ليمحتل ِسارملاو تانازخلل ةبسانم ةيضرأ تاحاسم ريفوتل زيزعلا دبع
 وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع رثؤيس امم ،ىرخألا لقنلا تاكبشو قرطلا ىلع طغضلا ديزيس هنأ نع ًالضف ءانيملا تايلمع
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ
 

 نيمأتلاب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٨
 
 قفارمو عناصمل نيلغشملا وأ نيكلاملا لبق نم ًةداع اهدض نيمأتلا متي يتلا رطاخملا عم ىشامتت ةيفاك ةينيمأت ةيطغت هدعت ام ءارحصلا ةعومجم ىدل
 عمو .ًايراجت ةلوقعم ٍطورشب نيمأتلا اذه ىلع لوصحلا نكمي ثيح ،ةهباشم وأ ةلثامم عاضوأ يف طسوألا قرشلا يف ةهباشملا ةيواميكورتبلا جاتنإلا
 ةعومجم اهل ضرعتت دق يتلا رطاخملا لك نيمأتلا قئاثو يطغت الو .باهرإلاو بيرختلا لامعأ دض دودحم نيمأتب طقف موقت ءارحصلا ةعومجم نإف ،كلذ
 يتلا ةيلعفلا رئاسخلا نع اهضيوعتل ًايفاك نيمأتلا كلذ غلبم نوكي الأ نكمي ،ءارحصلا ةعومجمل ةينيمأتلا ةيطغتلا هلمشت ثداح عوقو ةلاح يفو .ءارحصلا
 مجحلاو ءارحصلا ةعومجم قفارمو عناصم عقوم نإف ،ىرخألا لوصألا وأ تادعملا فلت وأ ةراسخ دض نيمأتلا مت ول ىتحو ،صوصخلا هجو ىلعو .اهتدبكت
 يدؤت نأ نكمي ةليدب تادحو عينصتل اًبلاغ ةبولطملا ةليوطلا ةدملاو قفارملاو عناصملا هذه يف ةمدختسملا تادعملا ضعبل ةديرفلا ةعيبطلاو ريبكلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،ءارحصلا ةعومجم تايلمع لطعت كلذ ىلع بترتي يلاتلابو لادبتسالا ةيلمع يف ريبك ريخأت ىلإ
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا
 
 وأ فاقيإ ىلإ رطضتسو ىرخأ قفارم ىلإ جاتنإلا ليوحت ىلع ةرداق نوكت نلف ،اهجاتنإ قفارمل ةيئزج وأ ةيلك ةراسخ ءارحصلا ةعومجم تدبكت لاح يفو
 .ةلصلا تاذ تايواميكورتبلا جاتنإ صيلقت
 
 ثداح عوقو نأ امك .قالطإلا ىلع ةحاتم نوكتس اهنأ وأ ،اًيراجت ةلوقعم ٍطورشب ةحاتم ىقبت فوس ءارحصلا ةعومجم نيمأت قئاثو نأ نمضي ام دجوي ال
 ةفلكت ةيطغتل نيمأت ةقيثو ةيأ بجومب ضيوعتلا غلابم ةيافك مدع وأ )باهرإلا وأ بيرختلا لامعأ لثم( هدض ًالماش  اًنيمأت ءارحصلا ةعومجم كلمت ال
 فرص ىلع دويق دوجو وأ/و )ال مأ هيلع اًنمؤم ناك ءاوس( ثداح يأ ببسب جاتنإلا وأ ءانبلا يف رخأتلا وأ ةررضتملا وأ ةفلاتلا لوصألا لادبتسا وأ ءانب ةداعإ
 نيلومملا نامض قوقح وأ/و يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تباثلا ةيولوألا نامض قحل ًةجيتن مئاق نيدل قبسملا دادسلا ببسب نيمأتلا تالصحتم
 ضارغأل ءارحصلا ةعومجمل ةحاتملا ةيلاملا دراوملا يف يرهوج ضافخنا ىلإ يدؤت نأ نكمملا نم اهعيمج لماوعلا كلت نإف ،ءارحصلا ةعومجمل نيرخآلا
 اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،فورظلا كلت بقع حيحصلا وحنلا ىلع ةيراجتلا تايلمعلا فانئتسا
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و
 

 ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلاب ةقلعتملا رطاخملا ١٫٩
 

 ةكرتشملا عيراشملاو ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش يف ةرطيسلا رطاخم )أ(
 
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش تايلمع عيمج عضخت  .ءارحصلا ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم يأ دعت ال
 ةيقافتا وأ كرتشم عورشم ةيقافتا اهل دجوي ال يتلاو تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش ءانثتساب( ةكرتشم عيراشم تايقافتال ةلماعلا

 اميف اهيلإ راشي( ةنيعم تارارق ذاختا عنمت يتلاو ،ةصاخلا تارارقلاب قلعتت ماكحأ ىلع ةكرتشملا عيراشملا تايقافتا لمتشت ام ةداعو .)ءاكرش
 يمهاسم )مظعم وأ( عيمج ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ةلصلا تاذ ءارحصلا ةعومجم تاكرش ىدحإ لبق نم )"ةصاخلا تارارقلا" ةرابعب دعب
 ةعومجم تاكرش نم يأ يف نيرخآلا نيمهاسملا نم صاخ رارق ذيفنتل ةقفاوملا ىلع ءارحصلا ةكرش لوصح مدع ةلاح يفو .ةكرشلا هذه
 هذه حلاص يف ناك صاخلا رارقلا اذه نأ اهداقتعا نم مغرلا ىلع( صاخلا رارقلا اذه ذيفنت نم ءارحصلا ةكرش عنم متيسف ،ةلماعلا ءارحصلا
 .)ةكرشلا
 
 اهتارامثتسا ةميق تغلبو ،ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ضعب يف ةيلقألا يمهاسم نم )رشابم ريغ وأ رشابم لكشب( ءارحصلا ةكرش ربتعت
 ءارحصلا ةكرش ديفتست نيح يفو .)م٣٠/٠٦/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٦/١٠/١٤٣٩ يف امك يدوعس لاير ٤٬١٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠ لداعي ام تاكرشلا كلت يف
 مكحتلا وأ( ىلع تيوصتلا قح الإ ءارحصلا ةكرش حنمي ال اذه نأ الإ ،ةصاخلا تارارقلا يف ةيلقألا يمهاسم ةيامح نم تالاحلا ضعب يف
 ،ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ضعب نوؤش ةرادإ يف قحلا ءارحصلا ةكرش حنمي ال اذه نإف هيلعو ،ةددحملا تاءارجإلا ضعب )يف يبلسلا
 حلاص يف اهنأ ءارحصلا ةكرش ىرت ال ٍتاءارجإ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش ذختت نأ لثم رطاخمل ضرعتت دق ءارحصلا ةكرش نإف يلاتلابو
 لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،)ةكرشلا هذه حلاص يف اهنأ ءارحصلا ةكرش دقتعت تاءارجإ ذاختا نع زجعت وأ( ةكرشلا هذه
  .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا

 
 مهاسم ءارحصلا ةكرش نوكت يتلا ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا ضعب صخت يتلا تامولعملا ضعب نع حاصفإلا ىلع ةردقلا مدع )ب(

 اهيف ةيلقأ
 
 امم تاكرشلا كلت ىلع ةرطيس اهيدل سيل ءارحصلا ةكرش نإف هيلعو ءارحصلا ةعومجم تاكرش ضعب يف ةيلقأ مهاسم ءارحصلا ةكرش دعت 
 نم اهيراشتسمو ميكبس ةكرش نكمتت مل يلاتلابو ،اهلامعأو تاكرشلا كلتب ةقلعتملا تادنتسملا ضعب نع حاصفإلا يف اهتردق ىلع رثأ
 زكرملا ىلع رثأ اهل نوكي نأ نكمملا نم لئاسم يأ نمضتت تادنتسملا كلت تناك اذإ ام ديدحت نكمي ال هنإف اذلو ،تادنتسملا كلت ةعجارم
 .اهلامعأو ةدحتملا ةعومجملل يلاملا
 

 ةعباتلا تاكرشلل ةكارشلا دوقع يف عيبلا رايخ )ج(
 
 يف ذيفنتلل ةلباق  نوكت دق ةلصلا تاذ ةكرتشملا عيراشملا تايقافتا يف ةدراولا ماكحألا ضعب نأ يف ةرطاخم كانه دجوي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 يذلا رايخلا ًاديدحتو ،ةلصلا تاذ ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرش سيسأت دوقع يف اهيلع صوصنملا ريغ ماكحألا كلت اميس الو ةكلمملا
 اميف كلذو ،ةنيعم تالاح ثودح دنع ًاقبسم ددحم رعسبو ًاربج نيرخآلا ءاكرشلا وأ كيرشلا ىلع همهسأ عيبب ءاكرشلا دحأل قحلا يطعي
 .)ءارحصلا ةكرشل ةعبات تاكرش امهنم ًالك( نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةحاولا ةكرشل ةكرتشملا عيراشملا تايقافتاب قلعتي
 كلذ رثؤيس رايخلا اذه ةسراممب نيليثيإ يلوبلاو نيليثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا وأ/و ةحاولا ةكرش يف ءارحصلا ةكرش ءاكرش نم يأ ماق نإو
 .ةيلبقتسملا اهجئاتنو يلاملا اهعضوو ةدحتملا ةعومجملا تايلمع ىلع
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 كيكفتلا مازتلاب ةقلعتملا رطاخملا ١٫١٠
 
 نأ عناصم كلتمت يتلا تاكرشلا ىلع بجي ،نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعم يه امك ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا بسح
 ءارحصلا ةعومجم تاكرش ضعب مقت مل ميمعتلا اذه خيرات يف امكو ،كيكفتلا مازتلاب صصخملا اذه فرعيو ،تالآلا ةلازإو كيكفتل يونس صصخم عضت
 رطخ كلذ نع جتني دقف تامازتلالا هذه مييقت مت لاح يفو .يلاحلا تقولا يف مازتلالا مييقت ىلع ةردقلا مدعل كيكفتلا مازتلا صصخم ليجستب ةلماعلا
 ةدحتُملا ةعومجملا تايلمع ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثؤي نأ هنأش نم يذلاو )IFRS( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا بسحب تاصصخم نيوكت
 يلبقتسملا اهجئاتن وأ/و يلاملا اهعضوو
 
 

 )ةدحتملا ةعومجملاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك ىلع رثؤت دق يتلاو( ةقفصلا مامتإو ذيفنتب ةقلعتملا رطاخملا .٢
 

 ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش لامعأ جمد نع ةجتانلا دئاوفلا قيقحت ةدحتُملا ةعومجملا ةردق مدع ٢٫١
 
 ةكرش لامعأ جمد نم جتنت نأ نكمملا نم يتلا ةعقوتملا دئاوفلا قيقحت ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق يه ةقفصلا هذه حاجن هيلع دمتعي ام نمض نم
 ةكرش لامعأ جمد نع ةجتانلا ومنلا صرف لالغتساو تادئاعلا لماكتو فيلاكتلا ضفخ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس
 .ءارحصلا ةكرشو ميكبس

 
 سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجمل ةيلوأ تاريدقت ىلع ميمعتلا اذه يف ةدراولا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش لامعأ جمد نم ةعقوتملا دئاوفلا دنتست
 الو .تانايبلا وأ تاريدقتلا هذه يف ةعقوتملا ريغ ةقدلا مدع ببسب ةعقوتملا دئاوفلا قيقحت مدع ءارج ةرطاخم كلانه دجوت ،هيلعو .ءارحصلا ةكرش ةرادإ
 ثيدحتل ةين كانه سيلو صوصخلا اذهب ةروكذملا تانايبلاو تاريدقتلا نع جتني ام ةيلوؤسم رخآ صخش يأ وأ ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش لمحتت
 .اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألل ًاقفو هثيدحت مزلي ام ءانثتساب ،ميمعتلا اذه يف ىرخأ ةيلبقتسم تادافإ يأ وأ لماكتلا تاموقمب ةقلعتملا تانايبلا
 
 دعب الإ ططخلا هذه ذيفنت نكمي ال هنأ الإ ،ةقفصلا هذهل ىرخألا ايازملاو لماكتلا تامّوقم قيقحت ىلإ فدهت ططخ عضو ىلع لمعلا نم مغرلا ىلعو
 دئاوفلا قيقحت ىلإ يدؤت ةقيرطب حاجنب امهلامعأ جمد نم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نكمت ىلع نامض دجوي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةقفصلا مامتإ
 – ًايلاح عقوتملا رادقملاب وأ ةبسانملا ةقيرطلاب وأ روكذملا تقولا يف دئاوفلا هذه قيقحتب قلعتي اميف ةرطاخم كانه نأ امك .ةقفصلا نم ةعقوتملا
 ةدوشنملا دئاوفلا ققحتت ال دقف ،فادهألا هذه قيقحت يف ةدحتُملا ةعومجملا حجنت مل اذإو .ةددعتم ةيجراخو ةيلخاد لماوعل ةجيتن - تققحت نإ اذه
 ةدحتُملا ةعومجملا ىلع رثؤيس امم ،اًعقوتم ناك امم لوطأ ًاتقو فادهألا قيقحت قرغتسي دق وأ ،- تققحت نإ اذه – لماك لكشب لامعألا جمد  نم
 .ةيداعلا ةدحتُملا ةعومجملا مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ةيلاملا وأ/و ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمعو
 

 ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةيقوسلا ةميقلا سكعي ال دق ةقفصلاب قلعتملا مهسألا ةلدابم لماعم ٢٫٢
 
 ةميقلا فلتخت امبرو .مهسألا ةلدابم لماعم ساسأ ىلع ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ىلع ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ةقفصلا مامتإ لاح يف
 ذيفنتلا ةيقافتا نع نالعإلاو عيقوتلا  خيرات يف اهتميق نع ريبك لكشب ةقفصلا مامتإ  تقو ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ/و ميكبس ةكرش مهسأل ةيقوسلا
 دق .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش يمهاسمو ميكبس ةكرش يمهاسم تيوصت خيراتب وأ ،)م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠ قفاوت يتلاو ةمزلملا
 ،ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش ةرطيس نع ةجراخ لماوع ةدع ببسب ءارحصلا ةكرش مهسأو ميكبس ةكرش مهسأل ةيقوسلا ةميقلا يف فالتخالا جتني
 وأ ،ةيماظنلا تارابتعالا وأ ،ةيلبقتسملا امهتاعلطت وأ ،ةيليغشتلا امهتايلمع وأ ،امهنم يأ لامعأ يف تارّيغتلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ لمشيو
 ةكرش نم الكل ةلداعلا ةميقلا سكعي ال هيلع قفتملا مهسألا ةلدابم لماعم نأ ينعي دق  امم ،تاروطتلا نم اهريغ وأ ،ةينوناقلاو ةيموكحلا تاءارجإلا

 .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك مييقت ىلع يرهوج ريثأت كلذل نوكيو ،ةقفصلا مامتإ دنع ءارحصلا ةكرشو ميكبس
 

 ةقفصلا مامتإ ضرغل ةدبكتملا فيلاكتلاب  ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٣
 
  نيبساحملاو نييلاملا نيراشتسملا  باعتأ كلذ يف امب ،ةقفصلاب ةطبترملا ةرركتملا ريغ فيلاكتلا نم ةعومجم دبكت ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش عقوتت
 ًابيرقت يدوعس لاير ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠ غلبم فيلاكتلا هذه غلبتو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل ةلصلا تاذ ىرخألا فيلاكتلاو نيينوناقلا نيراشتسملاو
 ةقفصلا مامت إ نع رظنلا ضغب فيلاكتلا هذه ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نادبكتتسو .ءارحصلا ةكرشل ًابيرقت يدوعس لاير ٢٥٬٧٥٠٬٠٠٠ و ميكبس ةكرشل
 ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل يلاملا زكرملا ىلع وأ ةقفصلا مامتإ لاح يف ةدحتملا ةعومجملل يلاملا زكرملا ىلع رثؤيس امم ،اهمدع نم
 .ةقفصلا مامتإ مدع لاح يف نيتدرفنم
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 اهمامتإل ةبولطملا تاءارجإلا وأ اهطورش ققحت مدع لاح يف اهرخأت وأ ةقفصلا مامتإ مدعب ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٤
 
 يأ وأ ،طورشلا هذه ءافيتسا متي مل اذإ .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف ةدراولاو ،طورشلا نم ددع ءافيتساب طورشم ةقفصلا مامتإ

 ةقفاوم ىلع لوصحلاب ةقلعتملا طورشلا ءافيتسا متي مل اذإو .ريبك لكشب اهرخأت وأ ةقفصلا مامتإ مدع ةيناكمإ يف نمكي رطخ كانهف ،ىرخأ طورش
 امهيتلك وأ ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش ىلع بجو لاح يف وأ ،)ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٣ ةرقفلا يف ةدراولا( ةقالعلا تاذ  ىرخألا فارطألا
 بجومب مازتلا يأ ةفلاخمب  ببستلا وأ ،فارطألا هذه عم ةقالعلا تاذ تايقافتالا خسف وأ ،ىرخألا فارطألا هذه عم ةديدج ماكحأل ًاقفو دقاعتلا
 ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمعو ةدحتُملا ةعومجملا ىلع كلذ رثؤي  نأ نكمملا نمف ،فارطألا هذه عم ةمربملا تايقافتالا
 .ةيداعلا ةدحتُملا ةعومجملا مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ةيلاملا وأ/و
 

 ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك لامعأ جمد يف لماكتلا ةيلآب ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٥
 
 جمد يف ةريبك تايدحت ةدحتُملا ةعومجملا هجاوت دقف هيلعو .لقتسم لكشب ءارحصلا ةكرشو  ميكبس ةكرش  نم لك لمعت  ،ميمعتلا اذه خيرات ىتح
 ةجلاعم يف ٍتايدحت هجاوت دق ةدحتُملا ةعومجملا نأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةلاعف ةقيرطبو بسانملا تقولا يف امهتاينقتو امهتاسايسو نيتكرشلا  اتلك لامعأ
 .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف نييسيئرلا نيفظوملاب ظافتحالاو نيتكرشلل ةيراجتلا تاداعلاو تافاقثلا يف فالتخالا
 
 دراومو ًادهج بلطتت دقو ،عقوتملا نم لوطأ ًاتقو كلهتست نأو ،رثكأ تاديقعت ىلع لامعألا جمد يف لماكتلا ةيلآ  يوطنت نأ نكمملا نم هنأ امك
 لامعألا كبرت دق اهنأ امك .نيتكرشلا الكل نيفظوملا كلذكو نييراجتلا ءاكرشلاو نيدروملاو ءالمعلا ىدل نقيتلا مدع نم ةجرد ريثت دق اهنأ امك ،ةريبك
 مهريغو ةيميظنتلا تاهجلاو نيفظوملاو ءاكرشلاو نيدروملاو ءالمعلا عم ةدحتُملا ةعومجملا تاقالع ىلع ًابلس رثؤيس امم نيتكرشلا نم لكل ةيلاحلا
 .هفالخ وأ ةيراجت لامعأ يف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهعم لماعتت نمم
 
 يف ةدحتُملا ةعومجملا لشفت نأ نكمملا نمف ،ةيلعافب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش لامعأ جمد ةيلمع ةرادإ يف ةدحتُملا ةعومجملا تقفخأ اذإ
 تابوعصلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ميمعتلا اذه نم )٩( مسقلا نم ٢٫٣ ةرقفلا يف ةحضوملا دئاوفلا كلت ةصاخ ةفصبو ،ةقفصلا نم ةعقوتملا دئاوفلا قيقحت
 ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمعو ةدحتُملا ةعومجملا ىلع رثؤيس  امم ةدحتُملا ةعومجملا ةعمسب رضت دق لامعألا جمد يف
 .ةيداعلا ةدحتُملا ةعومجملا مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ةيلاملا وأ/و
 

 لامعألا جمد فيلاكتب ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٦
 
 باعتأ كلذ يف امب ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش لامعأ جمدب ةطبترملا ةرركتملا ريغ فيلاكتلا نم ةعومجم ةدحتُملا ةعومجملا دبكتت نأ عّقوتملا نم
 ميكبس ةكرش ةرطيس نع ةجراخلا لماوعلا نم ديدعلا كانه .ةلصلا تاذ ىرخألا فيلاكتلاو نيينوناقلا نيراشتسملاو نيبساحملاو نييلاملا نيراشتسملا
 .لامعألا جمد ةيلمع ذيفنتب قلعتي اميف اهتيقوت وأ ةعقوتملا تاقفنلا يلامجإ ىلع رثؤت نأ نكمملا نم يتلاو ءارحصلا ةكرشو
 

 ًةجيتن لامعألا جمد نم عقوتملا ةدحتملا ةعومجملل يفاضإلا لخدلا ليلقت لثم ،ةدحتملا ةعومجملل ةعقوتملا دئاوفلا ضفخ يف  فيلاكتلا هذه رثؤتس
 لماكتلا ةيلآ لامكإو ةقفصلا ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلاو فيراصملاو دئاوفلا هذه ضّوعت نأ ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش عّقوت نم مغرلابو .ةقفصلل
 تايلمع ىلع رثؤيس كلذو ،قالطإلا ىلع ققحتت ال دق وأ ،بيرقلا ىدملا يف ققحتت ال دق دئاوفلا هذه نأ الإ ،تقولا رورم عم لامعألا جمد يف
 .ةيداعلا ةدحتُملا ةعومجملا مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ةيلاملا وأ/و ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا
 

 اذه يف ةدوجوملا ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا يف ةروكذملا كلت نم ةدحتُملا ةعومجملل ةيليغشتلا جئاتنلا قفاوت مدعب  ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٧
 ميمعتلا

 
 ةيضارتفالا لخدلا ةمئاقو ةيضارتفالا يلاملا زكرملا ةمئاق حّضوت يتلا ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا ميمعتلا اذه نم )٩( مسقلا نم ١٠ ةرقفلا نمضتت
 ،طقف ةيحيضوت ضارغأل ةيضارتفالا مئاوقلا هذه ميدقت مت .)م٠١/٠١/٢٠١٦ قفاوملا( ـه٢٧/٠٤/١٤٣٨ خيرات يف ةقفصلا تمت ول امك ةدحتُملا ةعومجملل
  يذلا دحّوملا يلاملا عضولا وأ تايلمعلا جئاتن ىلإ ةرورضلاب ريشت الو ،ميمعتلا اذه نم )٩( مسقلا نم ١٠ ةرقفلا يف ةحضوملا دويقلا ىلع دمتعت يهو
 ،يلاتلابو .ةيلبقتسملا تارتفلا يف تايلمعلا جئاتن ىلإ ريشت ال اهنأ امك ،)م٠١/٠١/٢٠١٦ قفاوملا( ـه٢٧/٠٤/١٤٣٨ خيرات يف ةقفصلا مامتإ مت  ول ققحتيس
 ًءانب ،ميمعتلا اذه يف ةروكذملا ةيضارتفالا ةيلاملا تامولعملا اهترّوص يتلا كلت نع ريبك لكشب يلاملا اهعضوو ةدحتُملا ةعومجملا جئاتن فلتخت دق
 ةمظنأ ىضتقمب ةلداعلا لوصألا ةميق ىلع تاليدعت يأ وأ ،داتعملا اهلامعأ ىرجم يف ةدحتملا ةعومجملا اهعبتت دق يتلا ةيبساحملا تاسايسلا ىلع
 ةلثامم نامض نكمي ال هنأ امك ،ةقفصلا نع ةجتانلا "ةرهشلا" ةميق باستحال ةبسانملا ةيجهنملا وأ ،نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا دعاوقو
 مامتإ لبق ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشب ةصاخلا كلتب ةقفصلا مامتإ دعب ةدحتملا ةعومجملل فيلاكتلاو تاداريإلا زكارم ةميقو ةيمكو ةيراجتلا لامعألا
 مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ،ةيلاملا وأ/و ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ،ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و ،اهتايلمعو ةدحتُملا ةعومجملا ىلع رثؤيس امم ،ةقفصلا
 .يرامثتسالا هرارق يف رثؤت ال ىتح اهيلع فرعتلا مهاسملا يلع بجي يتلا رطاخملا ىدحإ ربتعت جئاتنلاو تانايبلا ةقد مدع نإ .ةيداعلا ةدحتُملا ةعومجملا
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ميكبس ةكرشل ةعبات ةكرش  ءارحصلا ةكرش نوكب  ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٨

 
 ةكرش نأ نم مغرلا ىلعو .ميكبس ةكرشل عرف وأ يلخاد مسقك لمعت نلو ،ميكبس ةكرشل ةعبات  ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصتسف ،ةقفصلا مامتإ دنع 
 قيرط نع الإ ءارحصلا ةكرش نم لاومأ  ةيأ جارختسا  نم نكمتت نل ميكبس ةكرش نأ الإ ،ميكبس ةكرشل )لماكلاب ةكولمم( ةعبات ةكرش حبصتس ءارحصلا
 .يراجلا ميكبس ةكرش باسح ىلإ ضيفختلا اذه نع جتانلا غلبملا ليوحتو لاملا سأر ضيفخت قيرط نع وأ نيمهاسملا ىلع ةعزوملا حابرألا
 زوجي ال امك ،ءارحصلا ةكرش باسح ىلع ميكبس ةكرشل ةقحتسم ريغ ةعفنم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب ةيدقاعتلا تاقالعلا ىلع بترتت الأ بجيو 
 نم ةيلام تابلاطم جتنت دقف الإو ،تاكرشلا ماظن عم ةيشامتم ةبسانم ةيدقاعت تاقالع قيرط نع الإ ءارحصلا ةكرش َلوصأ ميكبس ةكرش مدختست نأ
 وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمعو ةدحتُملا ةعومجملا ىلع رثؤيس امم ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك ىلع نينئاد وأ/و ةثلاث فارطأ لبق
 .ةيداعلا ةدحتُملا ةعومجملا مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ةيلاملا وأ/و ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن
 

 نييلاملا نيراشتسملا نم ةمدقملا ةلقتسملا ةراشتسالاب ةقلعتملا رطاخملا ٢٫٩
 
 ةيقافتا خيراتب ةيلاملا ةيحانلا نم ةقفصلا ةلادع لايح نييلاملا اهيراشتسم نم ةلقتسم ةراشتسا ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تلصح
 مايقلا نايونت الو ،ذيفنتلا ةيقافتا  خيرات ذنم نييلاملا امهيراشتسم نم ةثدحم ٍةروشم ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم يأ لصحت ملو ،ذيفنتلا
 امهقافآو نيتكرشلا اتلك تايلمع يف تاريغتلا ببسب كلذو ةقفصلا مامتإ دنع ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ميكبس ةكرش مهسأ راعسأ ريغتت دق .كلذب
 اهيلع ىنب يتلاو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ةرطيس نع ةجراخ نوكت يتلاو ،لماوعلا نم اهريغو داصتقالاو قوسلا عاضوأ يف تاريغتلا وأ ةيلبقتسملا
 خيراتب ذيفنتلا ةيقافتا عيقوت دنع اهوردصأ يتلاو ،مهتاروشم ثيدحتب اوموقي نل نييلاملا نيراشتسملا نأ امبو .مهتاروشم نويلاملا نوراشتسملا

 ثيدحت مدع نإ .ةقفصلا مامتإ دنع -يلام روظنم نم- ًالداع ةقفصلا ضوِع ناك اذإ ام حّضوت نل مهءارآ نإف ،)م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠
 ،يرامثتسالا هرارق يف رثؤت ال ىتح اهيلع فرعتلا مهاسملا يلع بجي يتلا رطاخملا ىدحإ ربتعت نييلاملا نيراشتسملا نم ةمدقملا ةلقتسملا ةراشتسالا
 .ميمعتلا اذه نم )٤( قحلملا يف درو امك – ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا نمض اهتحاتإ مت ميكبس ةكرشب ةصاخلا ةلقتسملا ةراشتسالا نا ةراشإلا ردجت
 

 ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرش لامعأ ىلع اهراثآو ةقفصلاب ةقلعتملا تانالعإلاب  ةقلعتملا رطاخملا ٢٫١٠
 
 ،ءارحصلا ةكرش وأ/و  ميكبس ةكرش لامعأ يف تابارطضا ةقفصلا هذهب ةقلعتملا تانالعإلا ببست نأب نكمملا نم ،متت مل وأ ةقفصلا هذه تمت ءاوس
 :يلي ام اهيف امب
 
 .ةقفصلا مامتإ ىتح  امهتاكرش لامعأ ةرادإ نع ءارحصلا ةكرش وأ/و  ميكبس ةكرش يف ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأ مامتها فرصني دق )أ(

 
 اًبلس رثؤي دق امم ، ءارحصلا ةكرش وأ/و ميكبس ةكرش  لخاد ةيلبقتسملا مهراودأ نأشب كوكش نيلمتحملاو نييلاحلا نيفظوملا باتني دق )ب(

 .مهباطقتسا وأ نيفظوملا نم مهريغو نيريدملا رابكب ظافتحالا ىلع ءارحصلا ةكرش وأ/و  ميكبس ةكرش ةردق ىلع
 
 مامتإ متي نأ ىلإ ءارحصلا ةكرش وأ/و  ميكبس ةكرش عم لامعأ ةيأ ةرشابم نع نيلمتحملاو نييلاحلا نيدروملاو ءالمعلا ضعب فزعي دق )ج(

 .اهنم ةوجرملا دئاوفلا ققحت وأ ةقفصلا
 

 اهتايلمعو ةدحتملا ةعومجملا ىلع رثؤيس امم ،ةيلعافب رطاخملا هذه ةرادإ ىلع ةرداق ءارحصلا ةكرش وأ/و ميكبس ةكرش نوكت نأ نمضي ام كانه سيلو
 .ةيداعلا ةدحتملا ةعومجملا ةكرش مهسأل ةيقوسلا ةميقلا وأ/و ةيلاملا وأ/و ةيليغشتلا اهتلاح جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و
 

 )ةقفصلا مامتإ دعب( ةدحتملا ةعومجملاو )ةقفصلا مامتإ لبق( ميكبس ةكرش مهسأب قلعتت رطاخم .٣
 

 ةقباسلاو ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ لوادت طامنأب ةقلعتملا رطاخملا ٣٫١
 
 طامنأ عم قالطإلا ىلع هباشت ةيأ لمحت ال امبر ميكبس ةكرش مهسأل ةقباسلا لوادتلا طامنأ نأ كاردإ نييلاحلا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلع يغبني
 .ةقفصلا مامتإ دعب ةدحتملا ةعومجملا مهسأ لوادت

 
 ميكبس ةكرش مهسأ رعس  يف ةلمتحملا تابذبذتلاب ةقلعتملا رطاخملا ٣٫٢

 
 ةقفصلاب قلعتي اميف رابخألا رشن نأ امك .ةقفصلا ذيفنت ءارجإو ،ةقفصلا نع نالعإلا ةجيتن بذبذتلا نم ةريبك ةجردل ميكبس ةكرش مهس رعس ضرعتي دق
 وأ عافترا دوجو ىلإ يدؤي دق ميمعتلا اذه رشن خيرات دعب ام ىلإو  )م١٣/٠٣/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٥/٠٦/١٤٣٩ خيرات نم ًءادتبا ةفلتخملا  مالعإلا لئاسو يف
 ىلإ ةقفصلا مامتإ لبق ميكبس ةكرش مهسأ  رعس يف بذبذتلا اذه موقيس يلاتلابو .ميكبس ةكرش مهسأ ىلع بلطلا يف – لاحلا بسح – ضافخنا
 .ةقفصلا مامتإ دعب ةدحتملا ةعومجملا يف مهسلا رعس ىلع ريثأتلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٥٤ 
 
 

 

 

 
 ةدحتملا ةعومجملا مهسأ نم ريبك ددع عيبب ةقلعتملا رطاخملا ٣٫٣

 
 .لوادت يف مهسألا هذه راعسأ ىلع ًابلس رثؤيس ةقفصلا مامتإ دعب ةدحتملا ةعومجملا مهسأ نم ريبك ددع عيب نإ
 

 حابرألا عيزوتب ةقلعتملا رطاخملا ٣٫٤
 
 نم ددع ىلع دمتعت اهنأل كلذو ،)تدجُو نإ( اهعيزوت وأ اهنع نالعإلاب ةدحتملا ةعومجملا موقتس  يتلا حابرألا رادقم ديدحت ةظحللا هذه ىتح نكمي ال
 ،تايواميكورتبلا عاطقل ةيداصتقالا ةرودلاو ،يلحملاو يملاعلا ديعصلا ىلع يداصتقالا عضولا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم( ةفلتخملا لماوعلا
 يف ةقلطُملا ةيريدقتلا ةطلسلا ةدحتُملا ةعومجملا ةرادإ سلجمل نوكيس امك .)ةيلبقتسملا اهتاعلطتو ةدحتملا ةعومجملل يلاملاو يليغشتلا ءادألاو
 .حابرألا هذه رادقمو ،)تدجُو نإ( اهنع نالعإلا متيس ىتمو ،حابرأ ةيأ عيزوت نالعإ متيس ناك اذإ ام ديدحت
 
 تايلمعلا جئاتن ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت يتلا دويقلا ضعبل  ةدحتُملا ةعومجملل ةعباتلا تاكرشلا يف حابرألا عيزوت عضخي ،لباقملا يفو
 تايقافتاو )ةيلاملا تادهعتلا كلذ يف امب( ليومتلا تايقافتا يف ةدراولا ةيدقاعتلا دويقلاو عيزوتلل ةلباق ةيفاك تايطايتحا دوجوو ةيماظنلا تابلطتملاو
 اهططخ ذيفنت وأ ىرخألا تامازتلالاب ءافولا وأ اهتايلمع ليومتل ةمزال ريغ ةيفاك ًالاومأ ةدحتُملا ةعومجملا يف ةكرش لك كالتماو ةكرتشملا عيراشملا
 .ةيراجتلا
 
  اهنع نلعتس يتلا  حابرألا رادقم نأشب نامض يأ دجوي ال امك ،ةيلبقتسم حابرأ يأ عزوتس  وأ نلعتس ةدحتملا ةعومجملا  نأب نامض دجوي ال ،يلاتلابو
 وأ ةدحتُملا ةعومجملا يمهاسم لوصح ةيناكمإ ىلع نامض دجوي ال هنأ امك .ةددحم ةيلام ةنس ةيأ يف )تدجو نإ( اهعزوت  وأ ةدحتملا ةعومجملا
 حابرألا عيزوت ةسايس عضخت نأ نكمملا نم ،كلذ ىلع ًةوالعو .ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش نم ًاقباس ةعزوملا حابرألل ةيواسم حابرأل مهقاقحتسا
 .ةمداقلا تاونسلا رادم ىلع رخآل ٍتقو نم تاليدعتل  ةدحتملا ةعومجملاب  ةصاخلا
 

 كلذل ةبحاصملا ةيتيوصتلا ةوقلا ضافخناو ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملا ةيكلم يف ريغتلاب ةقلعتملا رطاخملا ٣٫٥
 
 ةعومجملا يف ميكبس ةكرش يمهاسم ةيكلم ةبسن ضفخنتس ،ءارحصلا ةكرش نيمهاسمل ميكبس ةكرش يف ةديدج مهسأ رادصإو ةقفصلا مامتإ دعب
 ىلع مهتردق لقتس يلاتلابو .ةقفصلا مامتإ لبق ٪١٠٠ هتبسن ام مهتيكلم لثمت تناك امنيب ًابيرقت ٪٥٠ نيعمتجم مهتيكلم ةبسن حبصتس ثيح ةدحتملا
 ةعومجملل ةماهلا ىرخألا ةيجيتارتسالا تارارقلاو نيحشرملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع تيوصتلا اهيف امب مهتقفاوم بلطتت يتلا تارارقلا يف ريثأتلا
 ةعومجملا يف مهتيكلم حبصت فوسف ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ىلع نولصحيس نيذلاو ءارحصلا ةكرش يف نيمهاسملل ةبسنلاب امأ .ةدحتملا
 .ةدحتملا ةعومجملل ةماهلا تايجيتارتسالاو تارارقلا ىلع ريثأتلا ىلع ةردقلا مهيدل حبصتس يلاتلابو ،ًابيرقت ٪٥٠ هتبسن ام ةدحتملا
 

 ةدحتملا ةعومجملا ىلع نيمهاسملا ضعب نم ةلمتحملا ةرطيسلاب ةقلعتملا رطاخملا ٣٫٦
 
 نيعمتجم مهتردقمب نوكيس هيلعو ،ةدحتملا ةعومجملا مهسأ نم ًابيرقت ٪٥٠ هتبسن ام نيعمتجم ءارحصلا ةكرش ومهاسم كلتميس ةقفصلا مامتإ دعب

 مامتإ دعب ةدحتملا ةعومجملل ةماعلا تايعمجلا يف مهسألا فصن نيعمتجم نوكلتميس ذإ ،ةدحتملا ةعومجملا تارارق ىلع ريثأتلا – ام ٍدح ىلإ –
 ليدعت وأ نيحشرملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت ىلع تيوصتلاك ،اهنم ةيجيتارتسالا اميس ال ،تارارقلا ىلع ريثأتلا مهتردقمب نوكيس يلاتلابو ،ةقفصلا
 .ىرخأ ةكرش عم اهجامدنا وأ ةدحتملا ةعومجملا لام سأر

 
 
 ميكبس ةكرشب ةقلعتملا رطاخملا .٤
 

 ةيليغشتلا رطاخملا ٤٫١
 
 ةكرشلاو لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا مضت يتلاو ميكبس ةعومجم ىلإ اهتيكلم دوعت يتلا عناصملا يف فقوت نود هتيرارمتساو ليغشتلا ةيبايسنا نإ
 تالخل ةيملاعلا ةكرشلاو  ةدودحملا ليتيسألل ةيملاعلا ةكرشلاو ةدودحملا تازاغلل ةيملاعلا ةكرشلاو تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلاو لويادلل ةيملاعلا
 تاجتنملل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصمو عفانملل ةيملاعلا ةكرشلاو ةمدقتملا تالباكلا لزاوعل جيلخلا ةكرشو تايواميكلل ميكبس ةكرشو ةدودحملا لينيفلا
 امك .اهترادجو عناصملا هذه يف تالآلاو تادعملا ءادأ ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت )"ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش" ةرابعب اهيلإ راشي( ةصصختملا
 لودجم فقوت ثودح لاح يفو .عناصملا لّوحت تايلمعو ،ليغشتلا تايلمعو ،ةنايصلا لامعأ ضعب ذيفنتل نييجراخ نيلواقم ىلع عناصملا هذه دمتعت
 وأ تالآلا/تادعملا يف عقوتم ريغ للخ وأ روصق وأ لطعت وأ بلطلا ىوتسمل ةضفخنم تاعقوت نع جتان لودجم ريغ فقوت وأ ةنايصلا تايلمع لجأ نم
  )ةيمسالا ةيجاتنإلا ةردقلا تايوتسم زواجتت وأ لصتل رارمتساب عناصملا ليغشتو جاتنإلا تاقانتخا نم دحلا ةيلمع كلذ يف امب( جاتنإلا ةيلمع نم ءزج يأ يف
 يبلس لكشب ريثأتلا ىلإ يدؤي امم ،ليغشتلا تالدعم ضافخناو ساسألا نم جاتنإلا مدع وأ جاتنإلا ريخأتو عنصملا ةءافك نادقف ىلإ كلذ يدؤي دقف
 .يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتيلمع وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٥٥ 
 
 

 

 

 اهمداقتو تاجتنملا لادبتسا ٤٫٢
 
 ناعتمتي امل ًارظن ةلثامملا تارميلوبلل نيليدبك امهمادختساب ًايئزج ًاعوفدم يضاملا دقعلا رادم ىلع نيليثيإ يلوبلاو نيليبورب يلوبلا ىلع بلطلا ومن ناك
 ماخلا داوملاو تاجتنملا نم امهريغ عم قاوسألاو تاقيبطتلا نم ديدعلا يف نيَجتنملا نم ٌلك سفانتي ،كلذ عمو .ةيسفانت راعسأو تافصاوم نم هب
 يبلس ريثأت هل نوكيس يذلاو ،ميكبس ةعومجم  تاجتنم عيمجل لوصحلا نكمم لادبتسالا اذه .تاجتنملا هذهب امهلادبتسا ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا
 .ةلماعلا ميكبس ةعومجم  تاكرشل يلاملا ءادألا ىلع يرهوج
 
 قافآلا وأ/و يلاملا ءادألا ىلع ًايبلس ًارثأ ثدحُي نأ هنأش نم كلذو ،لامعتسالل ةلباق ريغ ميكبس ةعومجم  تاجتنم ضعب حبصت دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرشل ةيلبقتسملا
 

 ةمكوحلاب لاثتمالاب ةقلعتملا رطاخملا ٤٫٣
 
 ىلإ تاليهستلا هذه نم ًاءزج تمدقو ،ضايرلا كنب عم ةينامتئا ٍتاليهست ةيقافتا )ميكبس ةكرشل ةعبات ةكرش يهو( لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا تعّقو
 غلبت .لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلاب ةقلعتملا عسوتلا فيلاكت يف ةمهاسملل ضرقلا اذه مادختساب ميكبس ةكرش موقت نأ لجأ نم ضرقك ميكبس ةكرش
 ـه٠٨/٠٤/١٤٤٧ خيراتب نوكيس هقاقحتسا خيراتو يدوعس لاير ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ميكبس ةكرش ىلإ لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا نم مدقملا ضرقلا ةميق
 .)م٣٠/٠٩/٢٠٢٥ قفاوملا(
 
 ةكرش يف ءاكرشلا عيمج وأ دحأ لوصح ١٠ ةداملا عنمت ثيح ،تاكرشلا ماظن نم )ب(١٥٥ ةداملاو ١٠ ةداملا صنل ًافلاخم ضورقلا نم عونلا اذه دعُيو
 مدعب ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يف ءاكرشلا عيمج وأ دحأ مايق )ب(١٥٥ ةداملا دَعُت امك ،عيزوتلل ةلباقلا حابرألا نم الإ ةكرشلا هذه نم ةميق يأ ىلع
 ينئادل نكمي ،كلذل ةجيتنكو .ةكرشلا هذه تامازتلا نع ةصاخلا مهلاومأ يف نيلوؤسم مهلعجي ًاببس ىرخألا ةصاخلا مهلامعأو ةكرشلا لامعأ نيب لصفلا
 ةكرشلا يريدم سلجم ءاضعأ نأ امك ،لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا نم هيلع تلصح يذلا ضرقلا ةميقب ميكبس ةكرش ةبلاطم لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا
 .تاونس ٥ ىلإ لصت ةدمل نجسلا وأ/و يدوعس لاير ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ىلإ لصت ةمارغل نيعضاخ نونوكيس لوناثيملل ةيملاعلا
 

 ةيوكزلا تاعزانملاب ةقلعتملا رطاخملا ٤٫٤
 
 تضفر .يدوعس لاير ١٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠ غلبمب يفاضإ يوكز مازتلاب ةبلاطم عم م٢٠١٠ ىتح م٢٠٠٧ نم ماوعألا نع ةيوكز تاطوبر ميكبس ةكرش تملتسا

 تملتساو ،م٢٠١٧ سرام رهش يف ةيبيرضلا ةيوكزلا ةيفانئتسالا ةنجللا ىلإ تاطوبرلا هذه ىلع تاضارتعا تمدقو يفاضإلا مازتلالا اذه ميكبس ةكرش
 ميكبس ةكرش حلاصل تناك يتلاو م٢٠٠٨ و م٢٠٠٧ يماع طوبر صوصخب ـه١٤٣٨ ةنسل ١٦٩٥ مقر ةيبيرضلا ةيوكزلا ةيفانئتسالا ةنجللا رارق ميكبس ةكرش
 ةيوكزلا ةيفانئتسالا ةنجللا رارق رودص دعب ًالدعم ًاطبر لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا تردصأ .يدوعس لاير ٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠ يلاوح غلبمب يوكز ريفوت اهنع جتنو
 م٢٠٠٩ يماع صوصخب .تاونسلا كلت طوبر ءاهنإ مت دقف هيلعو مازتلالا ةيوستب ميكبس ةكرش تماق دقو .يدوعس لاير ١٬٩٠٠٬٠٠٠ هردق مازتلاب ةيبيرضلا
 تدقع .يدوعس لاير ٧١٬٣٠٠٬٠٠٠ هردقو غلبم لدعملا طبرلا دض ةيبيرضلا ةيوكزلا ةيفانئتسالا ةنجللا ىلإ تاضارتعا ميكبس ةكرش تمدق دقف ،م٢٠١٠ و
 مت يتلاو ةيفاضإلا تامولعملا ضعب تبلطو )م٢٧/٠٩/٢٠١٧ قفاوملا ـه٠٧/٠١/١٤٣٩ خيراتب ضارتعالا عامسل ةسلج ةيبيرضلا ةيوكزلا ةيفانئتسالا ةنجللا
 طوبرلا نآلا ىتح لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ردصت مل امك .دعب صوصخلا اذهب ةيبيرضلا ةيوكزلا ةيفانئتسالا ةنجللا رارق ردصي مل .ةنجللا ىلإ اهميلست
 .م٢٠١٧ ىلإ م٢٠١١ نم تاونسلاب ةقلعتملا ةيوكزلا
 
 لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا ىلإ يدوعس لاير ٦٠٬٦٠٠٬٠٠٠ عقاوب ًايوكز ًاطبر لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا تردصأ ،ميكبس ةعومجم تاكرشب قلعتي اميف
 .يدوعس لاير ١٩٬٨٠٠٬٠٠٠ ىلإ ةيلوؤسملا للق ًاعجارم ًايوكز ًاطبر لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا تملتسا .ريخأتلا تامارغو ،ةاكزلاو ،بئارضلاب قلعتي اميف
 ىلإ م٢٠٠٦ نم تاونسلل ةدودحملا ليتيسألل ةيملاعلا ةكرشلل ًايوكز ًاطبر لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا تردصأ امك .عَجارُملا طبرلا اذه ىلع ضارتعالا متو

 نم يدوعس لاير ١٬١٠٠٬٠٠٠ عفدب ةدودحملا ليتيسألل ةيملاعلا ةكرشلا تماق .يدوعس لاير ٧٬٣٠٠٬٠٠٠ ـب ردقي يفاضإ ةاكز قاقحتسا تضرفو م٢٠٠٨
 تضرفو م٢٠١٥-م٢٠١٤ ماوعأل ةصصختملا تاجتنملل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصمل ةيوكز طوبر رادصإ مت امك .هنم يقبتملا ىلع تضرتعاو غلبملا اذه
 .يدوعس لاير ٩٢٠٬٠٠٠ عفدب ةصصختملا تاجتنملل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصم ماق .يدوعس لاير ٤٬٧٠٠٬٠٠٠ ـب ردقي عاطقتسا ةبيرضو ةاكز قاقحتسا
 مقت مل .عجارُملا طبرلا اذه ىلع ضارتعالا متو ،يدوعس لاير ٢٬٢٠٠٬٠٠٠ ةميقب ًاعجارم ًايوكز ًاطبر ةصصختملا تاجتنملل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصم ملتساو
 .ميكبس ةعومجم تاكرشب قلعتي اميف ةيوكزلا طوبرلا هذه ريغ رادصإب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا
 
 ،مهحلاصل تاضارتعالا هذه بسك نم -ميكبس ةعومجم يف ةلصلا تاذ تاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب- ميكبس ةكرش نكمت مدع لاح يف انه ةرطاخملا نمكت
 قبس يوكز طبر عفد يف رخأتلا ببسب ةيلام تافلاخمل وأ ةيفاضإ ةيوكز طوبرل لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا رادصإ لاح يف ةرطاخم دوجو ىلإ ةفاضإلاب
 وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا هتردصأ نأو
 .ةيلبقتسملا اهقافآ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٥٦ 
 
 

 

 

 ةماعلا قوسلا رطاخمو ةدحتملا ةعومجملا لامعأب ةقلعتملا رطاخملا .٥
 

 ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش تامازتلا نع ةدحتُملا ةعومجملا ةيلوؤسم ٥٫١
 
 يتلاو ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش ضعبل ةثلاث فارطأ عم تايقافتا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تمربأ
 ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش تايلمعب قلعتت ةنيعم ٍفورظ يف يلاملا معدلا ريفوت )ةلاحلا بسحب( ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش ىلع اهاضتقمب بجي
 .ةلماعلا

 
 نم يتلاو ،رطاخملا ضعب ىلع لمتشتو ةيئانثتسا تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلل ماخلا داوملا ةجلاعم دوقع يف ةدراولا ماكحألا نإف ،لاثملا ليبس ىلع 
 ماخلا داوملا ءارشب اوموقي نأ امإ ةكرشلا ءالمع ىلع هنأ ىلع صني يذلاو( دقعلا نم "عفدا وأ دّرو" أدبم بايغو ةجلاعملا موسر حوضو مدع رطاخم اهنيب
 مدع ةيلامتحا عم ةيليغشت رطاخم ىلإ تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلا ضرعي امم ،)اهذخأ متي مل نإو ىتح اهتميق عفدب مازتلالاو مهل اهتجلاعم تمت يتلا
 معد ريفوت ىلع )ميكبس ةكرش كلذ يف امب( تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلا يف ءاكرشلا قفتا دقو .ضيوعتلا وأ ريغلا ةبلاطمل ةيفاكلا قوقحلا كالتما
 .ةجلاعملا تايقافتا نع جتانلا نيليثيإلا رعس عافترا وأ نيليثيإلا يف صقنلا كلذ يف امب ،ةنيعم ٍفورظ يف نيمهاسملا نم ضورق لكش ىلع نامضو
 امم ،ميكبس ةكرش تاباسح يف لماكلاب ةرفوتم ريغ ًايلاح يهو ،ميكبس ةكرش ىلع فيلاكتلا ةدايز ىلإ كلذ يدؤيس ،َابولطم معدلا اذه ناك ةلاح يفو
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس
 

 نحشلا رطاخم ٥٫٢
 
 ريدصتو ةدحتُملا ةعومجملا اهمدختست يتلا تاجتنملا داريتسال ةيلود ةيئام تارممو نحش طوطخ ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع ةدحتُملا ةعومجملا دمتعت
 ماخلا داوملا نم ٪٥٫٦٣ داريتساب تماقو اهجاتنإ نم ٪٩٥٫٥٥ م٢٠١٨ ماعل ميكبس ةعومجم تارداص تغلب ثيح ،ةكلمملا جراخ ىلإ اهجتنت يتلا تاجتنملا
 لطعت يأل نوكيس .ماخ داوم يأ داريتساب ءارحصلا ةعومجم موقت الو اهجاتنإ نم ٪٥١٫٣ م٢٠١٨ ماعل ءارحصلا ةعومجم تارداص تغلبو ،اهمدختست يتلا
 جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت -نحشلا طوطخ ىلإ لوصولا ةيناكمإ كلذ يف امب- يرحبلا نحشلا ةيلمع يف ريبك
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع
 

 ءانبلاب ةقلعتملا رطاخملا ٥٫٣
 

 زاجنإلاو ءانبلاب ةقلعتملا رطاخملا )أ(
 
 يأ لمع ريس رثأتي امبرو .ةديدج عيراشم ريوطت دنع قفارملاو عناصملا ءانبب نيدرومو نيلواقم فيلكتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش موقت
 صقنلا اهنمو ،ةريبكلا ةيعانصلا عيراشملاب ةداع ةطبترملا لماوعلا نم رثكأ وأ لماع ةجيتن يرهوج لكشبو ًابلس رخآ ىلإ نيح نم ديدج عورشم
 عيراشملا دحأ زاجنإل بولطملا لكشلاب لمعلا ىلع نطابلا نم لواقم وأ لواقم ةردق مدعو ،ةلامعلاو داوملاو تادعملا يف عقوتملا ريغ
 لكاشملاو لامعلاب قلعتت تاعازن ثودح وأ  ،ةيرورضلا داوملاو تادعملا رفوت مدع وأ ميلستلا يف رخأتلاو ،مهل ليدب داجيإ ىلع ةردقلا مدعو
 ،ثداوحلاو ،ةيعيبطلا ثراوكلاو ،فيلاكتلا ةدايزو ،ةيتاوملا ريغ سقطلا فورظو ،يضاقتلاو ،رظحلا وأ راصحلا تالاحو ،مهئادأب ةقلعتملا
 عاضوأ ريغتت دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيتاوملا ريغ فورظلا نم اهريغو ،ةيجولويجلا وأ ةيئيبلا لكاشملاو ،نيناوقلاو ةمظنألا يف تاريغتلاو
 ىلع ةعقوتم ريغ تابوعص ىلإ يدؤي دق امم ،نواعتلا سلجم ةقطنمو ةكلمملا يف رخآ ىلإ نيح نم ةريبك ةعرسب قوسلا تايكيمانيدو
 ًابلس رثؤت نل هالعأ ةروكذملا لماوعلاب قلعتت تاريخأت وأ ةدئاز فيلاكت يأ نأب نامض يأ ميدقت نكمي الو .كلذل ًةجيتن ةدحتُملا ةعومجملا
 وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،ةدحتملا ةعومجملل ديدج عورشم يأ ريس ىلع يرهوج لكشبو
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن
 
 ميمصت تاءارجإل ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجمل ةديدجلا عيراشملا نم ٍءزجك اهريوطت متي يتلا عناصملا عضخت امنيبو ،كلذ ىلع ًةوالع
 تاءارجإ تارييغتلا هذه بلطتتس ثيح ميمصتلا تافصاوم يف ةيرهوج تاريغتل ةزجنملا عناصملا ضرعتت نأ نكمملا نمف ،ةمراصو ةقيقد
 لوطم فقوت يأ بلطتي نأ نكمملا نمو .ددحملا تقولا يف جاتنإلا ءدب ىلع ةردقلا رثأتت دق ،ةلاحلا هذه يفو .ةيرهوج وأ ةريبك ةيحيحصت
 نم اهعنمي امم ةينعملا ةيواميكورتبلا تاجتنملا ميلست قيلعتب ةدحتُملا ةعومجملا مايق هنم يرهوج ءزجل وأ نيعم عورشم تايلمع عيمجل
 اهدبكت وأ تايلوؤسم يأل ةدحتُملا ةعومجملا لمحت هنع جتني نل عاطقنا يأ نأب نمضي ام دجوي الو .تاجتنملا هذه عيب نم تادئاع قيقحت
 فارطألل ةدحتُملا ةعومجملا نم رداص زاجنإ نامض يأ بجومب وأ ،فيرصت ةيقافتا ةيأ طورش بجومب نيينعملا نيفّرصُملا هاجت تاضيوعتل
 اهعضو وأ/و ،اهئادأ وأ/و ،اهتايلمع جئاتن وأ/و ،ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،عورشملا كلذل ةلومملا
 .ماع لكشب يلاملا
 

 ءانبلا قطانم يف ثداوحلاب  ةقلعتملا رطاخملا )ب(
 
 هذه تاجتنم فلتخمل جاتنإلا تايلمع ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحتُملا ةعومجملا عناصمل ةعسوتلاو ءانبلا تايلمع -تالاحلا ضعب يف- ببست دق
 ،لوصألا يف رارضأ وأ ةيئيب رارضأ ىلإ وأ ،ةدحتُملا ةعومجملا يفظوم دحأ ةافو وأ ةيصخش تاباصإ ببست دق ثداوح عوقو ىلإ ،عناصملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٥٧ 
 
 

 

 

 ضعب نوكت دق .ماع لكشب اهئادأ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و ،اهتايلمع جئاتن وأ/و ،ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يبلس رثأ اهل نوكيس يتلاو
 وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،اهيلع ٍنمؤم ريغ اهعيمج وأ ثداوحلا هذهب ةطبترملا فيلاكتلا
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن
 

 ئناوملا ىلإ لوصولاب ةقلعتملا رطاخملا ٥٫٤
 
 يف دهف كلملا ءانيم ىلإ ةفاضإلاب ،مامدلا يف زيزعلادبع كلملا ءانيم ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نم لك دمتعت
 تاجتنملا ريدصتو اهمدختست يتلا تاجتنملا داريتسال ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم عناصم نيب يلخادلا لقنلل ةيتحتلا ةينبلا ىلع دمتعت امك ،ليبجلا
 ،ليبجلا يف دهف كلملا ءانيم وأ ،مامدلا يف زيزعلادبع كلملا ءانيم ىلإ ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم لوصو يف للخ يأ نع جتني دقو .اهجتنت يتلا
 ثودح وأ اهدروتستس  يتلا تاجتنملا داريتسا يف ريخأت وأ فيلاكتلا يف ةدايز ىلإ ،يلخادلا لقنلا قفارم وأ ءانيملا قفارم ليغشت يف قيلعت يأ وأ
 اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع رثؤيس امم ،ىرخأ ةيبلس ةيتسجول راثآل اهتايلمع ةهجاوم وأ اهتاجتنم ريدصت يف ضافخنا
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و
 
 تاعانصلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع نالمتشتو ،ةيواميكورتبلا تاعانصلل ًاريبك ًايعانص ًازكرم ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف ٢ ليبجلاو ١ ليبجلا قطانم لكشت
 كلملا ءانيمو دهف كلملا ءانيم ىلع طغضلا ةدايز ىلع ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاجايتحالا ومن لمعيس .ةيسيئر ريدصت تاهج اهنم ريثكلا دعُي يتلاو ،ىرخألا
 ةءافك عفرو ةيجاتنإلاب ءاقترالل ءانيملا يلغشم ىلع طغضلا ديزيس امك ،داوملا غيرفتو ليمحتل ِسارملاو تانازخلل ةبسانم ةيضرأ تاحاسم ريفوتل زيزعلا دبع
 وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ  ىلع رثؤيس امم  ،ىرخألا لقنلا تاكبشو قرطلا ىلع طغضلا ديزيس هنأ نع ًالضف ءانيملا تايلمع
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ

 
 ةرهاملا ةلامعلاو نيفظوملا ىلع دامتعالا رطاخم ٥٫٥

 
 نيفظوملاب ظافتحالا نم ةدحتُملا ةعومجملا نكمتت ال دقو .نواعتلا سلجم ةقطنمو ةكلمملا يف ةيواميكورتبلا عيراشملا نم ريبك ددع ذيفنت اًيلاح يرجي
 تاراهملا نوكلمي نييساسأ نيفظوم فيظوتو باطقتسا يف رارمتسالا ىلع ةرداق نوكت ال امبر وأ ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نييساسألا
 مامأ اًقئاع صقنلا كلذ لكشي نأ نكميو .نيلهؤملاو نيبردملا نيفظوملا صقن ىلإ اذه يدؤي امبرو .ةبسانم ةلصلا تاذ ةهجلا اهربتعت يتلا تاربخلاو
 هل نوكيس امم ،لبقتسملا يف عسوتلل ًاقئاع نوكي دقو ،ةيلعافب ةيليغشتلا اهتايلمع ةرادإل ةبولطملا دراوملاب ظافتحالا ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت
 

 ةيبنجألا تالمعلاو عيزوتلاو ليومتلاب ةقلعتملا رطاخملا  ٥٫٦
 

 ليومتلا رفوت )أ(
 
 لثم( ضورقلا نم ىرخأ عاونأو ةيراجت ضورق ىلع لوصحلا ىلع امهتردق ىلع سيئر لكشب ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نادمتعت
 وأ ليومتل كلذو ،ةيسفانت ماكحأل ًاقفو )ةماعلا تارامثتسالا قودنصو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصو ريدصتلا نامتئا ةلاكو ضورق
 .ةريبك ةيلامسأر تارامثتسا بلطتت يتلا عسوتلا وأ ذاوحتسالا تايلمع ليومتو ةيلبقتسملاو ةيلاحلا امهعيراشم ليومت يف ةدعاسملا
 دمتعت ةدحتُملا ةعومجملل ليومتلا اذه لثمل ةفلكتلا ةميقو ةيجراخ ليومت رداصم نم مزاللا ليومتلا ىلع لوصحلل ةردقلا هذه نإف يلاتلابو
 تاهجلاو كونبلا نم ليومتلا رفوتو ،ةيلحملاو ةيلودلا ةدئافلا راعسأو ،ةماعلا ةيقوسلاو ةيداصتقالا لاوحألا اهنيب نم ،لماوع ةدع ىلع
 لوصحلا نم ةدحتُملا ةعومجملا نكمت مدع ةلاح يفو .ةيراجتلا اهتطشنأ حاجنو ةدحتُملا ةعومجملا يف نيرمثتسملا ةقثو ،ىرخألا ةلومملا
 ءافولا يف اهقافخإ ةلاح يف وأ ،ةدحتُملا ةعومجملل ةيفسعت  طورشب هيلع لوصحلا اهنكمت وأ ،ًاقلطم لبقتسملا يف ليومتلا اذه ىلع
 ريثأت هل نوكيس  ،)ةدحتُملا ةعومجملا يف ةكرش يأ اهل عضخت يتلا بسنلاو تادهعتلاب مازتلالا كلذ يف امب( ةيلاحلا ليومتلا تامازتلاب

 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس
 
 .كلذل مزاللا ليومتلا ريفوت ىلع اهتردق ىدم ىلع ًايئزج دمتعت ةيراجتلا اهتطشنأ ليغشت ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 ىلع يرست يتلا كلتل ةلثامم ٍطورشب مزاللا ليومتلا ريفوتل ةدعتسمو ةلومم تاهج داجيإ ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق نمضي ام دجوي الو
 نمضي ام دجوي ال امك ،ساسألا نم ةلومملا تاهجلا كلت داجيإ ىلع اهتردق وأ ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجمل ةيلاحلا ليومتلا تايقافتا
 نع ًالضف .ساسألا نم ليومتلا ةداعإ ىلع اهتردق وأ ةلثامم ٍطورشب ةيلاحلا ليومتلا تايقافتا تحت ليومت ةداعإ ىلع لوصحلا ىلع اهتردق
 ٍبابسأل وأ نيدلا قاوسأ يف ةلويسلا رفوت مدع لثم ،يلكلا داصتقالاب قلعتت ٍبابسأل ءاوس( ليومتلا رفوت مدع وأ ةفلكتلا يف ةدايز ةيأ نأ
 قيقحتل ةمزاللا لاملا سأر رامثتسا صرف لالغتسا يف مدقت زارحإ ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق ىلع رثؤيس  )ةدحتُملا ةعومجملاب ةصاخ
 ريثأت هل نوكيس امم ،ليوطلا ىدملا ىلع ةدحتُملا ةعومجملل ةيمويلا )ليومتلا ةداعإ وأ( ليومتلا تابلطتمب ءافولاو نيمهاسملل تادئاع
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس

 
 ليومتلا فيلاكت تابلقت )ب(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 الإ ،اهعيراشم ليومتل ىرخأ نويدو ةيراجت ضورق ىلع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم  تاكرش نم لك دمتعت
 تاودأ مدختسُت ،ميكبس ةكرشب قلعتي اميف .يلاملا طوحتلا تاودأ نم ةعونتم ةعومجم تالاحلا ضعب يف مدختست تاكرشلا هذه نأ
 دق امم ،٪٨٠٫٧٦ ةغلابلا ةيقبتملا ةبسنلا ىلع ةلومعلا لدعم تابلقت رطاخمل ةضرعم نوكت دق اهنأ ريغ ،اهتاينويدم نم ٪١٩٫٢٤ وحنل طوحتلا
 ،اهتينويدم نم ٪٢٤٫٦٢ وحنل يلاملا طوحتلا تاودأ مدختسُت ،)دحوم ساسأ ىلع( ءارحصلا ةكرشل ةبسنلاب امأ .اهنويد ءابعأ فيلاكت نم ديزي
 امم ،اهنويد ءابعأ فيلاكت نم ديزي دق امم ،٪٧٥٫٣٨ ةغلابلاو ةيقبتملا ةبسنلا ىلع ةلومعلا لدعم تابلقت رطاخمل ةضرعم نوكت اهنأ ريغ
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس

 
 يلاملا عفرلا )ج(

 
 ةمئاقلا امهعيراشم ليومتل ةيكنبلا تاليهستلا ىلع ةداتعملا امهلامعأ ريس ىرجم يف ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نم لك دمتعت
 نيتعومجملل ةحاتملا ةيكنبلا تاليهستلا تايقافتا نمضتت دق رخآل نيح نمو ،ةيليغشتلا تايلمعلل لماعلا لاملا سأر ليومتل وأ ةديدجلا وأ
 ىلعو .ءارحصلا ةعومجم وأ/و ميكبس ةعومجم نم لكل ةيلاملا وأ ةيليغشتلا تايناكمإلا نم دحت نأ اهل قيثاوم وأ دوهع وأ طورش ىلع
 ىلع ةردقلا ضفخيو ةيلاملا ءابعألا نم ديزي هنأ الإ ،يلاملا زكرملا عفر ىلإ يدؤي دق ةيكنبلا تاليهستلا قيرط نع ليومتلا ةدايز نأ نم مغرلا
 يدؤت نأ نكمي ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نم لكل ةيكنبلا تاليهستلا تايقافتا يف ةدراولا دويقلا ةاعارم عمو ،ةينويدملا لمحت
 :اهنيب نم رومأ ةدع ىلإ اهب ةقلعتملا طورشلاو ليومتلا ةبسن يف ةدايز يأ
 
  ىلع تالومعلاو نيدلا لصأ عفدل اهصيصختل تايلمعلا نم ةيدقنلا تاقفدتلا نم ريبك ردق ىلإ ةدحتملا ةعومجملا ةجاح )١(

 اهصرفو ةيلامسأرلا اهتاقفنو اهتايلمع ليومت يف ةيدقنلا تاقفدتلا لالغتسا ىلع اهتردق نم للقي امم ،ةيكنبلا اهتاليهست
 .حابرألل اهعفدو ةيلبقتسملا ةيراجتلا

 
 .مهيمهاسمل حابرألا عيزوت ىلع ةلماعلا ةدحتملا ةعومجملا تاكرشو ةدحتملا ةعومجملا ةردق دح )٢(

 
 .ةتوافتم تالومع راعسأب اهضورق ىلع تالومعلا راعسأ ةدايز رطاخمل ةدحتملا ةعومجملا ضرعَت )٣(

 
 .اهنويد تامازتلا  عيمجب ءافولا يف اهقافخإ تالامتحا ديازت )٤(

 
 عيراشملا ريوطتو ةيلامسأرلا تاقفنلاو لماعلا لاملا سأرل يفاضإ ليومت ىلع لوصحلا يف ةدحتملا  ةعومجملا ةردق نم دحلا )٥(

 .ىرخألا رومألا وأ تاكرشلل ةماعلا ضارغألاو نيدلا ءادأ تابلطتمو
 

 .ةماعلا ةيعانصلاو ةيداصتقالا عاضوألل ةباجتسالا ىلع ةدحتملا ةعومجملا ةردق دييقت )٦(
 

 ةلويسلاب ةقلعتملا رطاخملا )د(
 
 ةعومجملا نكمتت نلو .اهيدل ةرفوتملا ةيدقنلا ةلويسلا ىوتسم ىلع ًابلس رثؤي امم ةيلام وأ ةيليغشت تابوعص ةدحتملا ةعومجملا هجاوت  دق
 لاح يف .ةيروف ةلويس بلطتت ةئراط ثادحأ عوقو وأ ليومتلا رداصم يف ةعقوتم ريغ تارييغت  وأ تاضافخنا ثودح عقوت نم ةدحتملا
 تايقافتا بجومب اهتامازتلاب ءافولا ىلع اهتردق ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثؤيس كلذ نإف ةدحتملا ةعومجملل ةلويسلا ىوتسم ضافخنا
 ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثؤي امم يليغشتلا اهئادأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثؤي نأو اهقاقحتسا دنع ةيلاحلا ليومتلا
 .يلاملاو يليغشتلا اهئادأو ةدحتملا
 
 ةعومجم ةردق نم دحت يتلاو ةقالعلا تاذ ةينويدملا طورشو ماكحأل ءارحصلا ةعومجم تاكرشل ةيليومتلا تامازتلالا عضخت ،صاخ لكشبو
 .طورشلا نم كلذ ريغ وأ اهيف فرصتلا وأ تادوجوملا عيب وأ تانامضلا حنمو نهرلا وأ ةيفاضإ تاليهستو ضورق ىلع لوصحلا ىلع ءارحصلا
 ةلاح يف ءارحصلا ةعومجم نأ رابتعا ىلإ يدؤي دق كلذ نإف ًاقبسم اهيلع قفتملا ةيلاملا تادهعتلاب ءارحصلا ةعومجم مزتلت مل لاح يفو
 تاذ ضورقلل يروفلا وأ ركبملا دادسلاب ةبلاطملاب نينئادلل حمسي نأ هنأش نم اذهو ،ةينويدملا طورش بجومب )Event of Default( ريصقت
 جئاتن ىلإ يدؤيس امم ددحملا تقولا يف لماكلاب اهدادس مدع ةلاح يف مهتزوحب ةدوجوملا تانامضلا مادختسا نم مهنيكمتو ةلصلا

 .اهتايلمع جئاتن وأ/و يلاملا اهزكرم وأ/و ةيلبقتسملا اهتاعقوت وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع ةيرهوجو ةيبلس
 

 ةيبنجألا تالمعلا رطاخم )ه(
 
 لاير ٣٫٧٥ فرص لدعمب( يكيرمألا رالودلاب طوبرم يدوعسلا لايرلا فرص رعس نإف ةيدوعسلا ةموكحلل ةيلاحلا ةيدقنلا ةسايسلل ًاقفو
 ردصي مل يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمو ةيدوعسلا ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلعو .ميمعتلا اذه خيرات ىتح )يكيرمأ رالود )١( لكل  يدوعس
 نم ءزج رادصإ متيسو .اًتباث لظيس فرصلا رعس نأ نامض نكمي ال هنأ الإ ،ةسايسلا هذه يف رييغت يأ ثادحإ ىلإ ةيمسر ةراشإ ةيأ امهنع
 لجألا ةليوط اهتامازتلاو اهتادئاع عيمج نأ نيح يف ،يدوعسلا لايرلاب ةيليغشتلا اهتافورصم نم ءزجو ةدحتُملا ةعومجملل ةيلامسأرلا تاقفنلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ،يكيرمألا رالودلا لباقم يدوعسلا لايرلا ةميق ةدايزو فرصلا رعسل رحلا لوادتلاب حامسلا لاح يف هنإف يلاتلابو .يكيرمألا رالودلاب نوكتس
 و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،يكيرمألا رالودلاب اهلباقي امب يدوعسلا لايرلاب ةرداصلا ةدحتُملا ةعومجملا تافورصم ةميق عفترت فوسف
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج
 
 يفو .ةدحتُملا ةعومجملا جئاتن ىلع اًبلس يكيرمألا رالودلاو يدوعسلا لايرلا ريغ ىرخألا تالمعلا يف ةيسكعلا تاريغتلا رثؤت نأ ًاضيأ نكمي
 ضعب عفد متي هنأ الإ ،يكيرمألا رالودلاب ةفلتخملا قيوستلاو ءارشلا  تايقافتا بجومب ةدحتُملا ةعومجملا تاجتنم ةميق دادس متي نيح
 ٍتابلقتل ةدحتُملا ةعومجملا ضرعتت اذهبو يكيرمألا رالودلا وأ يدوعسلا لايرلا ريغ تالمعب ةدحتُملا ةعومجملاب ةصاخلا ليغشتلا تاقفن
 .يبنجألا فرصلا راعسأ يف تاريغتلا لعفب ةيليغشتلا تاقفنلا يف
 
 ةيلامسأرلا تاقفنلا تابلطتم ضعب نإف ،يكيرمألا رالودلاو يدوعسلا لايرلاب رُدصت ةدحتُملا ةعومجملل ةحاتملا نويدلا نأ نم مغرلابو
 ىلع اهيف ًافرط ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نوكت  يتلا ءانبلاو ءارشلا دوقعو ةيسدنهلا لامعألا دوقع بجومب( ةدحتُملا ةعومجملل

 اهنويد يف لمتحم قفاوت مدعل ةدحتُملا ةعومجملا ضرعتت دق يلاتلابو .يكيرمألا رالودلاو يدوعسلا لايرلا ريغ ٍتالمعب رُدصت )لاثملا ليبس
 هل نوكيس امم ،يرسيوسلا كنرفلاو ورويلا اميسال ،ةيبنجألا تالمعلا ضعب يف تاريغتلا لعفب ةيلامسأرلا اهتاقفن تابلطتم يفو ةحاتملا
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت
 

 تاعيزوتلا ىلع دويقلا )و(
 
 امب( اهتيقوتو تاعيزوتلا ةميق نأشب ةنيعم ًاطورشو ًادويق ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش اهتمربأ يتلا ليومتلا تايقافتا  ضعب نمضتت
 ميكبس ةكرش مهيف نمب( اهيمهاسمل ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش اهعفدت نأ نكمي يتلا )نيمهاسملا ضورق دادسو حابرألا كلذ يف
 تاعيزوتلا عفدب ةمزلم ةلصلا تاذ ةلماعلا ةكرشلا نوكت نلف ،اهنع لزانتلا وأ عيزوتلا ريياعمب ءافولا مدع ةلاح يفو .)ءارحصلا ةكرشو
 جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،)ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهيف نمب( اهيمهاسمل
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع
 

  :ميكبس ةكرشل تايقافتالا هذه زربأ هاندأ لودجلا حضويو 
 

 ةلاحلا هعم دقاعتملا فرطلا ةكرشلا مقرلا

 يمالسإلا ليومتلا ةيقافتا( رامثتسالل يدوعسلا كنبلا تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا ١
 )م٢٠١٦ سطسغأ ٢ خيراتب

 ىرخأ طورش ةيأ قفوو َايطخ كنبلا هيلع قفاوي ام ءانثتساب
 ةكرشلا زوجي ال ،قلطملا هريدقت قفو كنبلا اهددحي دق
 ةيأ عيزوت وأ اهعفد نع نالعإلا وأ حابرأ يأ عيزوتب مايقلا
 وأ لالخإ ةلاح ةيأ تعقو اذإ اهيمهاسم نيب ىرخأ تاداريإ
 .كنبلا يضري ِوحن ىلع اهتجلاعم متي ملو لمتحم لالخإ

 يمالسإلا ليومتلا ةيقافتا( رامثتسالل يدوعسلا كنبلا تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا ٢
 )م٢٠١٨ ليربإ ٢٩ خيراتب

 ىرخأ طورش ةيأ قفوو َايطخ كنبلا هيلع قفاوي ام ءانثتساب
 نع ةكرشلا عنتمت ،قلطملا هريدقت قفو كنبلا اهددحي دق
 ةيأ عيزوت وأ اهعفد نع نالعإلا وأ حابرأ يأ عيزوتب مايقلا
 وأ لالخإ ةلاح ةيأ تعقو اذإ اهيمهاسم نيب ىرخأ تاداريإ
 .كنبلا يضري ِوحن ىلع اهتجلاعم متي ملو لمتحم لالخإ

 مايقلا ،ةرمتسم ٍلالخإ ةلاح يأ عوقو دعب ةكرشلل زوجي ال ٢٠١٦ وينوي ١٦ يف ةرداصلا كوكصلا ةلمح تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا ٣
 قبس ول ىتح تاعيزوت يأب مايقلا نع نالعإلا وأ تاعيزوت يأب
 ةيداع ريغلا ةماعلا ةيعمجلا لبق نم اهنع نالعإلا متو
 .ةكرشلل

 ٣١ خيراتب يمالسإلا ليومتلا ةيقافتا( ضايرلا كنب ةدودحملا لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا ٤
 )٢٠١٣ سطسغأ

 وأ تاعيزوت يأ عفدب مايقلا وأ نع نالعإلا ةكرشلل زوجي ال
 :املاط كلذ هباشي ام وأ حابرأ
 
 وأ ؛ةرمتسم لالخإ ةلاح كلانه .١
 ةلويسلا تاعقوت اهيف نوكت يتلا تالاحلا نم يأ يف .٢

 كلذل نكمملا نم هنأ ىلإ ريشت ةكرشلا ىدل ةيدقنلا
 مازتلالاب ةكرشلا ةردق ىلع رثؤي نأ عيزوتلا وأ نالعإلا
 بجومب اهعفد اهيلع بجاولا تاعفدلا دادسب
 كلت يف كلذل ددحملا تقولا يف ليومتلا تادنتسم
 .تادنتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ربوتكأ ١٢ خيراتب يمالسإلا ليومتلا ةيقافتا( ضايرلا كنب ةدودحملا لوناثيملل ةيملاعلا ةكرشلا ٥
٢٠١٦( 

 وأ تاعيزوت يأ عفدب مايقلا وأ نع نالعإلا ةكرشلل زوجي ال
 :املاط كلذ هباشي ام وأ حابرأ
 
 وأ ؛ةرمتسم لالخإ ةلاح كلانه .١
 ةلويسلا تاعقوت اهيف نوكت يتلا تالاحلا نم يأ يف .٢

 كلذل نكمملا نم هنأ ىلإ ريشت ةكرشلا ىدل ةيدقنلا
 مازتلالاب ةكرشلا ةردق ىلع رثؤي نأ عيزوتلا وأ نالعإلا
 بجومب اهعفد اهيلع بجاولا تاعفدلا دادسب
 كلت يف كلذل ددحملا تقولا يف ليومتلا تادنتسم
 .تادنتسملا

 :اذإ الإ اهنع نالعإلا وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدنلوهلا يدوعسلا كنبلاو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا ةدودحملا لويادلل ةيملاعلا ةكرشلا ٦
 حابرألا عيزوت ببستي نلو لالخإ ةلاح كلانه نكي مل .١

 ؛لالخإ ةلاح يأ يف اهنع نالعإلا وأ
 ،يدقنلا نامضلا باسح ريرحت موي يف وأ لبق ناك .٢

 لقي ال يدقنلا نامضلا باسح يف يدقنلا ديصرلا
 :نع

 
 يأب هلداعي ام وأ( يكيرمأ رالود ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ .أ

 وأ ؛)ىرخأ ةلمع
 ديروتلاو ةسدنهلا دقع ةميق تناك ةلاح يف .ب

 وأ لقأ ةكرشلا عورشمب قلعتملا ءاشنإلاو
 متيف ،يكيرمأ رالود ٧٢٬٨٦٠٬٢٦٤ نم رثكأ
 يكيرمأ رالود ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ــلا ةدايز وأ ضيفخت
 ةبسنلا ردقب هالعأ )أ( ةرقفلا يف ةروكذملا
 ةسدنهلا دقع ةميق نيب قرفلل ةيوئملا
 ةكرشلاب قلعتملا ءاشنإلاو ديروتلاو
 كلذ حبصيل يكيرمأ رالود  ٧٢٬٨٦٠٬٢٦٤ــلاو
 ،ةلاحلا هذه يف يدقنلا ديصرلل ىندألا دحلا

 ؛حابرألا عيزوت دعب ةرشابم كلذو
 

 ققحم نيدلا ةمدخ ةيطغت ةبسنل ىندألا دحلا ناك .٣
 ركبملا دادسلا يف اهقح ةكرشلا تسرام نأ  ةلاح يف
 ؛ليومتلا ةميق نم غلبمل

 نيدلا ةمدخ باسح يف يدقنلا ديصرلا ناك .٤
 ىلع ةبجاولا تاعفدلا عومجم نع لقي ال يطايتحالا
 تادنتسم بسحب ،ةيلاتلا رهشأ ةتسلا لالخ ةكرشلا
 ؛حابرألا عيزوت دعب ةرشابم ،ليومتلا

 نع لقي ال ليغشتلا باسح يف يدقنلا ديصرلا ناك .٥
 فيلاكتلا ةميق وأ يكيرمأ رالود ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 نيعبرأو ةسمخلا لالخ ةكرشلل ةعقوتملا ةيليغشتلا
 و ؛حابرألا عيزوت دعب ةرشابم )رثكأ امهيأ( ةيلاتلا ًاموي

 ةلاح يف( ةلماكلاب ةركبملا ةعفدلا عفد مت  .٦
 .)ةيقافتالا دونب بسحب اهقاقحتسا

 :تاعيزوت يأب ةكرشلا موقت الأ بجي ةماعلا تارامثتسالا قودنص ةدودحملا تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلا ٧
 
 اذهب ةقلعتملا ليومتلا تادنتسم يف درو ام فالخب .١

 يمالسإلا ليهستلا ةيقافتاب ةقلعتملا وأ ليومتلا
 كنبلا مهو ،فارطأ ةدع نيب م٣١/٥/٢٠١٢ خيراتب
 كنبلاو يراجتلا يلهألا كنبلاو يناطيربلا يدوعسلا
 يه امك( ةكرشلاو ضايرلا كنبو يدنلوهلا يدوعسلا
 ضرقلا ةيقافتا وأ )هاندأ ٨ مقر ةرقفلا يف ةحضوم
 ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب
 ةرقفلا يف ةحضوم يه امك( م١٩/١١/٢٠١١ خيراتب
 و ؛)هاندأ ٩ مقر

 .م٣١/١٢/٢٠١٤ خيرات لبق .٢
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ًاموي نيثالثلا ةرتف لالخ حابرألل تاعيزوت يأ متت نأ بجي امك
 .ليومتلا ةيقافتا بجومب ددحم ٍدادس خيرات يأل ةيلاتلا

 يراجتلا يلهألا كنبلاو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا ةدودحملا تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلا ٨
 يدنلوهلا يدوعسلا كنبلاو ضايرلا كنبو

 تناك اذإ الإ اهنع نالعإلا وأ حابرأ يأ عيزوت ةكرشلل زوجي ال
 .تاعيزوتلا باسح يف ةدوجوملا لاومألا نم
 تاعيزوتلا باسح ىلإ لاومأ يأ ليوحت ةكرشلل زوجي ال امك
 :اذإ الإ
 
 حابرألا عيزوت ببستي نلو لالخإ ةلاح كلانه نكي مل .١

 ؛لالخإ ةلاح يأ يف اهنع نالعإلا وأ
 قباسلا مويلا يف عفدلا مازتلا ةيطغت ةبسن تناك .٢

 :ليومتلا تادنتسم بجومب راجيإ عفد خيراتل ًةرشابم
 

 رهشأ ةتسلل ،طقف لوألا عيزوتلاب قلعتي اميف .أ
 و ؛ةيضاملا

 رشع ينثالل ،ةيلاتلا تاعيزوتلاب قلعتي اميف .ب
 .١٫٣:١ نع ديزت وأ يواست ،ةيضاملا ًارهش

 
 يطايتحالا يدوعسلا لايرلا باسح ليومت مت دق .٣

 تاعفدلل يدوعسلا لايرلا باسحو ةبجاولا تاعفدلل
 خيراتب تاباسحلا ةيقافتا بسحب لماكلاب ةبجاولا

 ،م٣١/٥/٢٠١٢
 نم ٍضعب ققحتب رامثتسالا ليكو ةكرشلا تغلبأ دق .٤

 ءاهتنالا خيرات ددحت يتلاو ةيقافتالا لحم طورشلا
 ؛يلعفلا

 ؛م٣١/١٢/٢٠١٤ خيرات عقو دق .٥
 ليغشتلا فيلاكت باسحل يدقنلا ديصرلا ناك .٦

 لاملا سأر ليهست نم ةمدختسم ريغلا غلابملاو
 ًاموي نيثالثلل ةيليغشتلا فيلاكتلا يطغت لماعلا
 و ؛عيزوتلل ةيلاتلا

 ةددسم ريغ ةلجؤم غلابم يأ كلانه دجوي ال ناك .٧
 .م٣١/٥/٢٠١٢ خيراتب مدقملا راجيالا ةيقافتا بجومب

 
 باسحل لاومأ ليوحت اهيف زوجي يتلا تالاحلا فالخبو
 ٍلاومأ ليوحت زوجي ال ،ليومتلا تادنتسم بجومب تاعيزوتلا
 خيرات يأ يلت ًاموي نيثالث ةرتف يأ لالخ الإ تاعيزوتلا باسحل
  .ليومتلا تادنتسم بجومب راجيإ عفد

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا تارميلوبلل ةيملاعلا ةكرشلا ٩
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

61



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٦٢ 
 
 

 

 

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 ةكرشلاو ةدودحملا ليتسألل ةيملاعلا ةكرشلا ١٠
 ةكرشلاو ةدودحملا لينيفلا تالخل ةيملاعلا
  ةدودحملا تازاغلل ةيملاعلا

 الإ اهنع نالعإلا وأ حابرأ يأ عيزوت تاكرشلا نم يأل زوجي ال ضايرلا كنب
 كلتل تاعيزوتلا باسح يف ةدوجوملا لاومألا نم تناك اذإ
 .ةكرشلا
 
 باسح ىلإ لاومأ يأ ليوحت ةكرش يأل زوجي ال امك
 :اذإ الإ تاعيزوتلا
 
 حابرألا عيزوت ببستي نلو لالخإ ةلاح كلانه نكي مل .١

 ؛لالخإ ةلاح يأ يف اهنع نالعإلا وأ
 يأ يف نيدلا تامدخ ةيطغتل ةيونسلا ةبسنلا تناك .٢

 يأ قاقحتسا خيرات لبق ًاموي نيثالث يأ( باسح موي
 )ةكرشلا كلتل يراجتلا ضرقلا ليهست بجومب ةعفد
 ؛١٫٢:١ نع ديزت وأ يواست ةرشابم قباسلا

 ةكرشلا كلتل نيدلا ةمدخ باسح ليومت مت دق .٣
 خيراتب ةكرشلا كلتل تاباسحلا ةيقافتا بسحب لماكلاب

 ؛م١٠/٢/٢٠١٣
 ةيسيئر ةعفد لوأ دادسب ةكرشلا كلت تماق دق .٤

 ةكرشلا كلتل يراجتلا ضرقلا ليهست ةيقافتا بجوب
 و ؛م١٠/٢/٢٠١٣ خيراتب

 نيعم دادس فلم قيقحتب ةكرشلا كلت تماق دق .٥
 دحلا هيلع نيعتي يذلاو ليومتلا تادنتسم بجوب
 باسحل اهليوحت نكمملا لاومألا ةميقل ىصقألا
 ؛تاعيزوتلا

 لبق نم ةددسم ريغ غلابم يأ كلانه دجوي ال ناك .٦
 ةينامتئالا تاليهستلا ةيقافتا بسحب ةكرشلا كلت
 ؛م١٠/٢/٢٠١٣ خيراتب

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ نع هعومجم لقي ال ام كلانه نوكيس .٧
 تاكرش لك تادئاع تاباسح يف يكيرمأ الود
 ؛عيزوتلاب مايقلا دعب ةعمتجم عورشملا

 يفاص نع تاعيزوتلا ةميق عومجم ديزي نل ناك .٨
 ؛ةكرشلا كلتل ةيونسلا حابرألا

 غلابملا ةفاك عفدب ةكرشلا كلت تماق دق تناك .٩
 تاباسحلا ةيقافتا بجومب اهعفد اهيلع بجاولا
 غلابملا  عيمج ءاقبإ مت دقو( م١٠/٢/٢٠١٣ خيراتب
 باسح نم اهليوحت ةكرشلا كلت ىلع بجاولا
 كلتل نيدلا ةمدخ باسحل ةكرشلا كلتل تادئاعلا
 تادئاعلا باسح يف يلاتلا دادسلا خيرات يف ةكرشلا
 و ؛)نيدلا ةمدخ باسحل هليوحت متيل ةكرشلا كلتل

 فيلاكتلا باسح يف ةيفاك غلابم كلانه ناك .١٠
 ةيليغشتلا فيلاكتلا يطغي ةكرشلا كلتل ةيليغشتلا
 فيلاكتلا عيمجو اهب ةقلعتملا ةيلاتلا ًاموي نيثالثلل
 تسلاتكلا ةينقت فيلاكتو تاعفدب ةقلعتملا ةيدقنلا
)catalyst( اهب ةقلعتملا. 

 
 نيثالث ةرتف يأ لالخ الإ حابرأ ةيأ عيزوت ةكرش يأل زوجي ال و
 قاقحتسا خيرات لبق ًاموي نيثالث يأ( باسح موي يأ يلت ًاموي
 .)ةكرشلا كلتل يراجتلا ضرقلا ليهست بجومب ةعفد يأ

 يف درو ام فالخب تاعيزوت يأب ةكرشلا موقت الأ بجي ةماعلا تارامثتسالا قودنص ةدودحملا ليتسألل ةيملاعلا ةكرشلا ١١
 ةقلعتملا وأ ليومتلا اذهب ةقلعتملا ليومتلا تادنتسم
 ةدع نيب م٢٨/٤/٢٠٠٨ خيراتب يراجتلا ليهستلا ةيقافتاب
 يف ةحضوم يه امك( ةكرشلاو ضايرلا كنب مهو ،فارطأ
 ةيمنتلا قودنص نيب ضرقلا ةيقافتا وأ )هالعأ ١٠ مقر ةرقفلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يه امك( م١٠/١٢/٢٠٠٩ خيراتب ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا
 .)هاندأ ١٢ ةرقفلا يف ةحضوم

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا ليتيسألل ةيملاعلا ةكرشلا ١٢
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم  .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 يف درو ام فالخب تاعيزوت يأب ةكرشلا موقت الأ بجي ةماعلا تارامثتسالا قودنص ةدودحملا لينيفلا تالخل ةيملاعلا ةكرشلا ١٣
 ةقلعتملا وأ ليومتلا اذهب ةقلعتملا ليومتلا تادنتسم
 ةدع نيب م٢٨/٤/٢٠٠٨ خيراتب يراجتلا ليهستلا ةيقافتاب
 يف ةحضوم يه امك( ةكرشلاو ضايرلا كنب مهو ،فارطأ
 ةيمنتلا قودنص نيب ضرقلا ةيقافتا وأ )هالعأ ١٠ مقر ةرقفلا
 يه امك( م١٠/١٢/٢٠٠٩ خيراتب ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا
 .)هاندأ ١٤ ةرقفلا يف ةحضوم

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا لينيفلا تالخل ةيملاعلا ةكرشلا ١٤
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 يف درو ام فالخب تاعيزوت يأب ةكرشلا موقت الأ بجي ةماعلا تارامثتسالا قودنص ةدودحملا تازاغلل ةيملاعلا ةكرشلا ١٥
 ةقلعتملا وأ ليومتلا اذهب ةقلعتملا ليومتلا تادنتسم
 ةدع نيب م٢٨/٤/٢٠٠٨ خيراتب يراجتلا ليهستلا ةيقافتاب
 يف ةحضوم يه امك( ةكرشلاو ضايرلا كنب مهو ،فارطأ
 ةيمنتلا قودنص نيب ضرقلا ةيقافتا وأ )هالعأ ١٠ مقر ةرقفلا
 يه امك( م١٠/١٢/٢٠٠٩ خيراتب ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا
 .)هاندأ ١٦ ةرقفلا يف ةحضوم

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا تازاغلل ةيملاعلا ةكرشلا ١٦
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
  وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم  .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 ةمدقتملا تالباكلا لزاوعل جيلخلا ةكرش عنصم ١٧
 ةدودحملا

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٦٥ 
 
 

 

 

 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا تايواميكلل ميكبس ةكرش ١٨
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا تايواميكلل ميكبس ةكرش ١٩
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 ةصصختملا تاجتنملل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصم ٢٠
 ةدودحملا

 .ةمكارتملا رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 نع نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 ٪٢٥( اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 دارملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 
 :ءارحصلا ةكرشل تايقافتالا هذه زربأ هاندأ لودجلا حضويو

 

 ةلاحلا هعم دقاعتملا فرطلا ةكرشلا مقرلا

 يناطيربلا يدوعسلا كنبلاو يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ةدودحملا تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش ١

 ةداعإ وأ تاعفد يأ مالتسا وأ ميدقتب ةكرشلا موقت نل
 يأ نم ةيعون وأ ةيدقن تناك ًءاوس( تاعيزوت وأ تاعفد
 نم يأ هاجت ةكرشلا تامازتلا نم يأ صخي اميف )ردصم
 ىلإ مدقم ضرق يأب قلعتي اميف وأ بجومب اهيف ءاكرشلا
 .اهيف ءاكرشلا نم ةكرشلا

 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ٢
 كنبلاو ضايرلا كنبو يسنرفلا يدوعسلا كنبلا
 يناطيربلا يدوعسلا

 تناك اذإ الإ اهنع نالعإلا وأ حابرأ يأ عيزوت ةكرشلل زوجي ال
 .تاعيزوتلا باسح يف ةدوجوملا لاومألا نم
 
 تاعيزوتلا باسح ىلإ لاومأ يأ ليوحت ةكرشلل زوجي ال امك
 :اذإ الإ

 
 بسحب قافنإلا باسح نم ليوحتلا كلذ ناك .١

 وأ ؛ليومتلا تادنتسم
 يأ لالخو تادئاعلا باسح نم ليوحتلا كلذ ناك .٢

 بجومب راجيإ عفد خيرات يأ يلت ًاموي نيثالث ةرتف
 :و ليومتلا تادنتسم

 
 ببستي نلو لالخإ ةلاح كلانه نكي مل .أ

 ؛لالخإ ةلاح يأ عوقو يف ليوحتلا
 ةلاح يف وأ( نيدلا ةمدخ ةيطغت ةبسن تناك .ب

 ةيطغت ةبسن ،تاعيزوتلا باسحل ليوحت لوأ
 يف )طقف ةقباسلا رهشأ ةتسلل نيدلا ةمدخ
 بجومب راجيإ عفد خيراتل قباسلا مويلا
 ؛١٬٢٥نع ديزت وأ يواست ليومتلا تادنتسم

 يطايتحالا نيدلا ةمدخ باسح ليومت مت دق .ت
 دودحلا بسحب لماكلاب نيدلا ةمدخ باسحو
 ٍتقو لك يف تاباسحلا كلت نم لكل ايندلا
 خيراتب تاباسحلا ةيقافتا بسحب

 ؛م٢٨/١١/٢٠١٢
 بسحب يلعفلا ءاهتنالا خيرات عقو دق .ث

 ؛ةيقافتالا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نم ٍلك بجوب ةنيعم غلابم عفد مت دق .ج
 و ؛ةيمالسإلا ةيراجتلا تاليهستلا تايقافتا

 ريغ ةلجؤم غلابم يأ كلانه دجوي ال ناك .ح
 مدقملا راجيالا ةيقافتا بجومب ةددسم
 .م٢٨/١١/٢٠١٢ خيراتب

 
 نم يأب ةصاخلا تاعفدلا دادس ةكرشلل قحي ال هنأ امك
 حامسلا مت ام اذإ الإ ،اهئاكرش نم اهل ةمدقملا ضورقلا
 .ليومتلا تادنتسم بجومب كلذب

٣ 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش
 ةدودحملا

 ةماعلا تارامثتسالا قودنص

 :تاعيزوت يأب ةكرشلا موقت الأ بجي
 
 اذهب ةقلعتملا ليومتلا تادنتسم يف درو ام فالخب .١

 يمالسإلا ليهستلا ةيقافتاب ةقلعتملا وأ ليومتلا
 كنبلا مهو ،فارطأ ةدع نيب م٢٨/١١/٢٠١٢ خيراتب
 يدوعسلا كنبلاو ضايرلا كنبو يسنرفلا يدوعسلا
 ةرقفلا يف ةحضوم يه امك( ةكرشلاو يناطيربلا
 نيب ٢٢٦١ مقر ضرقلا ةيقافتا وأ )هالعأ ٢٢ مقر
 خيراتب ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 ٢٤ مقر ةرقفلا يف ةحضوم يه امك( م٣٠/١١/٢٠١١
 قودنص نيب ٢٢٦٢ مقر ضرقلا ةيقافتا وأ )هاندأ
 خيراتب ةكرشلاو و يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا

 ٢٥ مقر ةرقفلا يف ةحضوم يه امك( م٣٠/١١/٢٠١١
 و ؛) هاندأ

 .م٣١/١٢/٢٠١٤ خيرات لبق .٢
 
 ًاموي نيثالثلا ةرتف لالخ حابرألل تاعيزوت يأ متت نأ بجي امك
 خيراتب ليومتلا ةيقافتا بجومب ددحم ٍدادس خيرات يأل ةيلاتلا

 .م١٩/١٢/٢٠١٣

٤ 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش
 ةدودحملا

 )٢٢٦١ مقر( يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص

 رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال
 .ةمكارتملا
 نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت نع
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم ٪٢٥(
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا دارملا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

٥ 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش
 ةدودحملا

 )٢٢٦٢ مقر( يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال
 .ةمكارتملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت نع
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم ٪٢٥(
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا دارملا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

٦ 
 ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش
 ةدودحملا

 ةعومجمو ضايرلا كنبو يسنرفلا يدوعسلا كنبلا
 كنبلاو يدنلوهلا يدوعسلا كنبلاو ةيلاملا ابماس
 يناطيربلا يدوعسلا كنبلاو يراجتلا يلهألا

 مايقلا نع نالعإلا وأ تاعيزوت يأب مايقلا ةكرشلل زوجي ال
 صصخملا باسحلا نم عفدتس تناك اذإ الإ تاعيزوت يأب
 حابرأ ةروص ىلع تاعيزوتلا تناك ةلاح يفو ،تاعيزوتلل
 .حابرألا يفاص نم نوكت نأ دب ال ،ةيدقن
 
 باسح نم لاومأ ةيأ ليوحت تاكرشلا نم يأل زوجي ال امك
 :اذإ الإ اهب صاخلا تاعيزوتلا باسح ىلإ اهب صاخلا ليغشتلا
 
 ؛عورشملا ءاهتنا خيرات عقو دق .١
 ؛لوألا دادسلا خيرات عقو دق .٢
 لبق نم اهعفد بجاولا ةلجؤملا غلابملا عفد مت دق .٣

 ؛لماكلاب تاكرشلا نم ٍلك
 :نيدلا ةمدخ ةيطغت ةبسن تناك .٤

 
 قباسلا دادسلا خيراتب ةيهتنملا رهشأ ةتسلل .أ

 ليوحتلا موي يف عقاولا وأ ليوحتلا مويل
 ىلإ ليوحتلا دنع ١٫٢٥:١ نع ديزي وأ يواسي
 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ تاعيزوتلا باسح
 وأ ؛هيلت يتلا رهشأ ةتسلاو دادس لوأ خيرات

 دادسلا خيراتب ةيهتنملا ًارهش رشع ينثالل .ب
 موي يف عقاولا وأ ليوحتلا مويل قباسلا
 دنع ١٫٢٥:١ نع ديزي وأ يواسي ليوحتلا
 ةرتف يأ لالخ تاعيزوتلا باسح ىلإ ليوحتلا
 .هالعأ )أ( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا كلت فالخ

 باسح نم لاومأ ةيأ ليوحت تاكرشلا نم يأل زوجي الو
 اذإ الإ اهب صاخلا تاعيزوتلا باسح ىلإ اهب صاخلا ليغشتلا
 ٢  وأ ١ ةرقفلاب قلعتي اميف وأ( ليوحتلا موي يف تناك/ناك
 عقاولا وأ ليوحتلا مويل قباسلا دادسلا خيرات يف ،هالعأ ٣ وأ
 :)ليوحتلا موي يف
 
 ؛ةرمتسم لالخإ ةلاح كلانه سيل .١
 ديزي وأ يواسي يطايتحالا نيدلا ةمدخ باسح ديصر .٢

 ىلع بجاولا غلابملا عيمجل ةيلامجإلا ةميقلا نع
 ةيلاتلا رهشأ ةتسلا لالخ اهدادس ةكرشلا كلت
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ليهست ةيقافتا ادع ام( ليومتلا تادنتسم بسحب
 نم ضرق يأ كلذ يف امب )لماعلا لاملا سأر
 ؛يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص

 ديصرلا نع ديزي وأ يواسي نيدلا ةمدخ باسح ديصر .٣
 ؛ةكرشلا كلتل نيدلا ةمدخ باسحل بولطملا

 نم يأل ام ٍمعد ميدقتب ةبلاطم ريغ ةكرشلا كلت .٤
 خيراتب تاكرشلا نيب معدلا ةيقافتا بجومب تاكرشلا

 ةبلاطم ةكرشلا تناك تلاح يفو ،م٢٨/٥/٢٠١٢
 عقوتملا غلبملا ليوحت مدع بجيف ،ام ٍمعد ميدقتب
 بجومب هليوحتب ةبلاطم ةكرشلا كلت نوكت نأ
 باسح ىلإ يليغشتلا اهباسح نم معدلا ةيقافتا
 و؛اهب صاخلا تاعيزوتلا

 نيب معادلا ليوحتلل ةكرشلا نم ةجاح كلانه سيل .٥
 دادسلا خيرات نم ةرتفلا لالخ تقو يأ يف تاكرشلا
 ليوحتلا موي يف عقاولا وأ ليوحتلا مويل قباسلا
 مويل قباسلا خيراتلا يلي يذلا يناثلا دادسلا خيراتو
 ؛ليوحتلا موي يف عقاولا وأ ليوحتلا

 تاكرشلا نيب معادلا ليوحتلا غلبم دادس مت دق .٦
 دق نأ ةلاح يف( لماكلاب ةكرشلا كلت هتملتسا يذلا
 .)ليوحتلا كلذ مادختسا مت

 
 صاخلا تاعيزوتلا باسح ليومت تاكرشلا نم يأل زوجيو
 :اهب
 
 بسحب اهب صاخلا يلحملا ليغشتلا باسح نم .١

 ةيقافتا بجومب باسح كلذ نم ليوحتلا طورش
 ؛م٢٨/٥/٢٠١٢خيراتب تاباسحلا

 بسحب اهب صاخلا يجراخلا ليومتلا باسح نم .٢
 ةيقافتا بجومب باسح كلذ نم ليوحتلا طورش
 ؛م٢٨/٥/٢٠١٢خيراتب تاباسحلا

 صاخلا يطايتحالا نيدلا ةمدخ باسح نم ليوحتب .٣
 و ؛اهب

 ةيقافتا بجومب ىلوألا ةعفدلا مدقم تادئاعب .٤
 ضرق ةيقافتاو ةدحوملا ةينامتئالا تاليهستلا
 .ةقالعلا يذ يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص

 ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش ٧
  ةدودحملا

 رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 .ةمكارتملا
 
 نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت نع
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا
 اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم ٪٢٥(
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا دارملا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا ٨
 ةدودحملا

 رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 .ةمكارتملا
 
 نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت نع
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم ٪٢٥(
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا دارملا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا ٩
 .ةمكارتملا
 
 نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت نع
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم ٪٢٥(
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا دارملا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 رئاسخلا مصخ دعب الإ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش ١٠
 .ةمكارتملا
 
 نالعإلا وأ اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت ةكرشلل زوجي ال امك
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهلثامي ام وأ حابرألا عيزوت نع
 
 مجني فرظ يأ وأ ريصقت ةلاح ترمتساو تعقو اذإ .١

 ةيأب وأ تقولا رورمب وأ راعشإلا ميدقتب هنارتقا نع
 ؛ةلثامم ريصقت ةلاح ءوشن ىرخأ فورظ

 رمأل تادنسلا دحأل لوألا قاقحتسالا لولح لبق .٢
 وأ ؛ةيئاهنلا

 ةعزوملا لاومألاو حابرألاو تاعفدلا عومجم ناك اذإ .٣
 تاذ ةنسلا"( ةكرشلل ةيلام ةنس ةيأل ةبسنلاب
 :يلامجإ زواجتي ،)"ةقالعلا

 
 اهعيزوتب حومسملا حابرألل ىصقألا دحلا .أ

 يلامجإ وأ عوفدملا لاملا سأر نم ٪٢٥(
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل تاعوفدملا
 عيزوت دارملا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعسلا
 ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم )اهيف حابرألا
 ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع
 و ؛اهيف عيزوتلا دارملا

 ءافولا ةلجعم ةعفد ةيأل ٍواسم غلبم .ب
 يف يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل
 هذه دونب بسحب ةقالعلا تاذ ةنسلا
 .ةيقافتالا

 
 

 ةعباتلا ةكرشلل ةرفوملا نويدلل ةيعبتلا ةيلكيهلاو ةعباتلا  اهتاكرش جئاتن ىلع ةدحتُملا ةعومجملا دامتعاب ةقلعتملا رطاخملا )ز(
 
 تاعيزوتلا ىلع مأ ةكرش اهتفصب ميكبس ةكرش دمتعتو ،اهل ةعباتلا تاكرشلا قيرط نع يساسأ لكشب ميكبس ةعومجم تايلمع ذيفنت متي
 اهجتنت يتلا تاجتنملا عيب نع اهاضاقتت يتلا قيوستلا موسر ىلعو ،ةعباتلا اهتاكرش نم )نيمهاسملا ضورق عاجرتساو  حابرألا كلذ يف امب(
 يتلا ىرخألا غلابملاو موسرلا ًاضيأو ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اهيف ًامهاسم ميكبس ةكرش ربتعت يتلاو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش
 .ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرشل اهمدقت يتلا ىرخألا ةينفلاو ةيرادإلا تامدخلا ضعب نم اهيلع لصحتت
 
 ىلع مأ ةكرش اهتفصب ءارحصلا ةكرش دمتعتو ،ءارحصلا ةعومجم تايلمع ذيفنت ىلع يساسأ لكشب ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا موقت
 تاكرش اهجتنت يتلا تاجتنملا عيب نع اهاضاقتت يتلا قيوستلا موسر ىلعو ،)نيمهاسملا ضورق عاجرتساو  حابرألا كلذ يف امب( تاعيزوتلا
 غلابملاو موسرلاو ،ةعباتلا اهتاكرش نم غلابملا نم اهريغو ،رشابم لكشب اهيف ًامهاسم ءارحصلا ةكرش ربتعت يتلاو ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 ةكرش ربتعت يتلاو ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشل اهمدقت يتلا ىرخألا ةينفلا تامدخلاو ةيرادإلا تامدخلا ضعب نم اهيلع لصحتت يتلا
 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اهيف ًامهاسم ءارحصلا
 
 عيزوت ىلع مهتردق ىلع اًبلس رثؤيس ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم  تاكرش ةيحبر يف عجارت يأ نإف يلاتلابو 
 ةكرشل ةعبات ةكرش يأ ءاهنإ وأ لح وأ ةيفصت وأ سالفإ وأ راسعإ ةلاح يفو .ةدحتملا ةعومجملا يمهاسمل  ىرخألا تاعفدلا دادسو حابرألا

 لماك ىلع لوصحلا يف قحلا ةعباتلا ةكرشلا هذهل نينهترملا ريغ وأ نينهترملا نينئادلل نوكيس ،ءارحصل ةكرشل ةعبات ةكرش يأ وأ ميكبس
 .)ةلاحلا بسحب( ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرشل حابرأ يأ عيزوت لبق مهتينويدم
 

 ليومتلا تايقافتا بجومب تاراطخإ ميدقت وأ تاقفاوم ىلع لوصحلا تابلطتم )ح(
 
 هذه يوتحت نأ داتعملا نمو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا نم ضورقلاو تاليهستلا نم ددع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك ىدل
 يف ريغتلا ةلاح يف وه ًاعويش اهرثكأو ،ةنيعم تالاح يف هراطخإ وأ ةيقافتالا يف رخآلا فرطلا ةقفاوم ىلع لوصحلاب بّلطتم تايقافتالا
 ىلع لوصحلا بلطتت تاليهست وأ ضورق ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش نم يأل ناك اذإ .ةرطيسلا
 ةلاح يأل -لاحلا بسحب- راطخإلا اذه ميدقت مدع وأ ةقفاوملا هذه ىلع لوصحلا مدع دنع لمتحملا نم هنإف ،ًاراطخإ بلطتت وأ ،ةقفاوملا
 يدؤت دقو ،ةرشابم عفدلا ةقحتسم ةيقبتملا لاومألا عيمج نأ رابتعا ةيناكمإ تاليهستلاو ضورقلا دوقع بجومب نيضرقملل يطعيس ةنيعم
 جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع ًابلس كلذ رثؤيس .ىرخألا تاليهستلاو ضورقلا دوقع يف لامهإلا تالاح نم ةلاح عوقو ىلإ
 .ماع لكشب اهئادأ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٧٢ 
 
 

 

 

 
 :ةقفصلا ذيفنت لجأ نم ةقفاوم وأ/و راعشإ تابلطتم ىلع يوتحت يتلا ءارحصلا ةكرشل ليومتلا تايقافتا زربأ هاندأ لودجلا حضوي
 

 ةلاحلا ةيقافتالا مقرلا

١ 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا
 ضمحو نيرولكلاو ةيواكلا ادوصلا جاتنإل )م٣٠/١١/٢٠١١ قفاوملا( ـه٠٥/٠١/١٤٣٣ خيراتب
 كيرولكورديهلا

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

٢ 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا
 نيليثيإلا ديرولك يناث جاتنإل )م٣٠/١١/٢٠١١ قفاوملا( ـه٠٥/٠١/١٤٣٣ خيراتب

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

٣ 
 قفاوملا( ـه١٢/٠٣/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو رامثتسالل يدوعسلا كنبلا نيب ليومتلا ةيقافتا

 )م٣٠/١١/٢٠١٧

 ـه٠٩/٠٥/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 كنبلا ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٥/٠١/٢٠١٩ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه١٦/٠٥/١٤٤٠ خيراتب رامثتسالل يدوعسلا

  .)م٢٣/٠١/٢٠١٩

٤ 
 ـه٠٢/٠٩/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا نيب ليومتلا ةيقافتاو باطخ
 )م١٧/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا(

 قفاوملا( ـه٠٩/٠٥/١٤٤٠ خيراتب راعشإ باطخ لاسرإ مت
 .)م١٥/٠١/٢٠١٩

٥ 
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا
 )م١٣/١١/٢٠١٣ قفاوملا( ـه١٠/٠١/١٤٣٥ خيراتب ةدودحملا

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

٦ 
 ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا
 )م٢٩/٠١/٢٠١٤ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٣٥  خيراتب

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

٧ 
 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا
 )م٠٥/٠٢/٢٠١٢ قفاوملا( ـه١٣/٠٣/١٤٣٣ خيراتب ةدودحملا

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

٨ 
 خيراتب ءارحصلا ةكرشو يحجارلا كنب نيب يدوعس لاير ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب تاليهست ةيقافتا

 )م٣٠/٠٤/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٤/٠٨/١٤٣٩
 قفاوملا( ـه٠٩/٠٥/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا باطخ لاسرإ مت

 .)م١٥/٠١/٢٠١٩

٩ 
 خيراتب ءارحصلا ةكرشو ضايرلا كنب نيب يدوعس لاير ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب تاليهست ةيقافتا

 )م٢٢/١١/٢٠١٧ قفاوملا( ـه٠٤/٠٣/١٤٣٩
 ـه١٧/٠٧/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
  .دعب درلا مالتسا متي ملو ،)م٢٤/٠٣/٢٠١٩ قفاوملا(

 
 

 ةينقتلاب ةقلعتملا رطاخملا ٥٫٧
 

 ريوطتلا )أ(
 
 ةينقتلا يف ةماه تاروطت لصحت دقو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تايواميكورتبلا عاطق يف تايلآلاو تاينقتلا ريوطت ىلع رارمتساب لمعلا يرجي
 ةيسفانت ريغ تايلمعو تاينقت ىلإ ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش نم يأ اهمدختست يتلا ةيلاحلا تايلآلاو  تاينقتلا لوحت ىلإ يدؤت
 لامعأ ىلع ًابلس رثؤي دق يذلاو ،ةدحتُملا ةعومجملل وأ ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش نم يأل ةيسفانتلا ةردقلا ىلع ًابلس رثؤي امم
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا

 
 
 
 

 ريغلا ىلع دامتعالا )ب(

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يف ةمدختسم ةنيعم ةينقت مادختسا قح ىلع لوصحلل ريغلا نم ةينقت تامدخ يمدقم ىلع ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش دمتعت
 نورمثتسم اًضيأ مه ةينقتلا تامدخ يمدقم نإف ،ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش ضعب ةلاح يفو( اهب ةصاخلا ةفلتخملا جاتنإلا تايلمع
 نم يأ بحس ةلاح يفو .جاتنإلا ةيلمع يف ةيساسألا لماوعلا نم ةينقتلا هذه ربتعتو .)ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش مهسأ يف
 تايقافتالا يف اهيلع صوصنملا طورشلل مهديدمت وأ مهديدجت مدع وأ تاينقتلا هذه مادختسا حيرصتل ةينقتلا تامدخلا هذه يمدقم
 دق وأ ةفلك ىلعأ وأ ةدوج لقأ نوكت دق لئادب نع ثحبلا ىلإ ةدحتُملا ةعومجملا رطضتس ،تايقافتالا هذهل مهذيفنت مدع وأ ةينعملا
 ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش ةيناكمإ ىلع نامض يأ كانه سيل ،تالاحلا هذه لثم يف ىتحو .ذيفنتلا يف ًاظوحلم ًاليوط ًاتقو قرغتست
 اميف ةديازتم رطاخمل تاينقتلا صيخارت عضخت ،اهتيكلم ةعيبطل ًارظنو .بسانم رخآ ةينقت مدقم وأ ةبسانم ىرخأ ةينقت ىلع لوصحلا ةلماعلا
 يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،ةلماعلا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش لامعأ ىلع ةيرهوج ةيبلس راثآ كلذ نع جتني دقو .تاعازنلاب قلعتي
 .ماع لكشب يلاملا اهعضو وأ/و اهئادأ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع
 :ءارحصلا ةكرشل ةينقتلا دوقعلا زربأ هاندأ لودجلا حضويو
 

 ءاهتنالا خيرات / ةدملا ةيقافتالا مقرلا

 يأ يف ةيقافتإلا هذه ءاهنإ ءارحصلا ةكرشل نكمي )ةحاولا ةكرش نع ةباينلاب( ءارحصلا ةكرشو ليوأ لاسريفينوي ةكرش نيب ةينقتلا لقن ةيقافتا ١
 ويلوي ( ليغشتلا ةيادب خيرات نم ةنس ٢٠ دعب تقو

 ءاهنإ ليوأ لاسريفينوي ةكرشل نكمي امك . )٢٠٠٩
 نم تاونس ١٠ دعب تقو يأ يف ةيقافتإلا هذه
   ليغشتلا ةيادب خيرات

 ةكرش نع ةباينلاب( ءارحصلا ةكرشو يلاطيإ نيفولويب لزاب ةكرش نيب ةينقتلا صيخرت ةيقافتا ٢
 )ةحاولا

 ددحم ءاهتنا خيرات دجوي ال

 ددحم ءاهتنا خيرات دجوي ال نيليثيإ يلوبلاو نيليثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو يج يأ دنيل ةكرش نيب ةينقتلا ديوزت ةيقافتا ٣

 ددحم ءاهتنا خيرات دجوي ال ءارحصلاو نداعم يتكرشو يدهوأ ةكرش نيب ةينقتلا صيخرت ةيقافتا ٤

 قفاوملا( ـه١٩/٠٩/١٤٣٠ :ةيقافتالا ةيادب خيرات كيليركالا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو وسبوت رودلاه ةكرش نيب ةينقتلا صيخرت ةيقافتا ٥
 متي ملو ةيهتنم( تاونس ٨ اهتدمو ،)م٠٩/٠٩/٢٠٠٩
 )اهديدجت

 ددحم ءاهتنا خيرات دجوي ال ةيدوعسلا ةكيليركالا تارميلوبلا ةكرشو كينوفيإ ةكرش نيب ةينقتلا صيخرت ةيقافتا ٦

 كيليركالا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو يفاد ةكرش نيب )BEP( يسدنهلا ميمصتلا ةيقافتا ٧
 ةدودحملا

 ةيقافتالا يهتنتو ،ددحم ءاهتنا خيرات دجوي ال
 )ةيهتنم( مهتامازتلال فارطألا ءافيتساب

 
 

 تامولعملا ةينقتل ةيتحتلا ةينبلاب ةقلعتملا رطاخملا )ج(
 
 ،جماربلا وأ داتعلا يف ًءاوس لاطعألل ةضرع ةمظنألا هذهو ،ةّينقتلا امهتمظنأ ىلع ريبك لكشب ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نادمتعت
 عبرلاو ٢٠١٦ ماع نم ريخألا عبرلا يف ينورتكلإ موجه ةيحض ميكبس تناك ،لاثملا ليبس ىلع( ةنصرقلا تامجهو تاسوريفلل ضرعتت دقو
 ،ةدحتُملا ةعومجملا لمع لطعيس كلذ نإف ،ناك ببس يأل عقوتم وه امك لمعلا يف ةمظنألا هذه تلشف اذإ .)٢٠١٧ ماع نم لوألا
 لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس  امم ،ةمهم تامولعم نادقف ببسيو فيلاكتلا نم ديزيو اهتايلمع ةءافكو ةيلاعف نم للقيسو
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا
 

 علسلا راعسأ بلقت ٥٫٨
 
 لعفب ةدشب رثأتتو ،يملاعلا بلطلاو ضرعلا قيرط نع يساسأ لكشب اهعلس راعسأب مكحتلا متي قاوسأ يف ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نالمعت
 بلطلا اهنم ،ةديدع لماوعل ةجيتنك  نييضاملا نيدقعلا ىدم ىلع ريبك لكشب زاغلاو طفنلا راعسأ تبلقت دقو .زاغلاو طفنلل ةيملاعلا راعسألا يف تابلقتلا
 لامعأو ،ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلاو ،سقطلا تالاحو ،ةيموكحلا حئاوللا يف تارييغتلاو ،ةيملاعلا نيزختلا ةعسو ،يعيبطلا زاغلاو طفنلا ىلع يملاعلا
 يف زاغلاو طفنلا راعسأو قوسلا عاضوأ يف ةيلعفلا تاريغتلا رثؤت امبرو .ىرخألا ةقاطلا رداصم نم ةسفانملاو ،ةماعلا ةيداصتقالا فورظلاو ،باهرإلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تناك ،ًايخيرات .ةدحتُملا ةعومجملل ةيلبقتسملا تاعقوتلا ىلع -يرخصلا زاغلا لثم ةديدجلا ديروتلا رداصم كلذ يف امب- رخآ ناكم يأ يف وأ ةقطنملا
 دوجو نم مغرلابو .ةيخيراتلا تايوتسملا نم ريثكب لقأ ةريخألا تاونسلا يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف زاغلاو طفنلا راعسأ تناكو ،ةبلقتم زاغلاو طفنلا قاوسأ
 طابترالا اذه رارمتسا نمضي ام كانه سيل هنأ الإ ،ىرخأ ةيحان نم تايواميكورتبلا راعسأو ةيحان نم زاغلاو طفنلل ةيسايقلا راعسألا نيب يخيرات يوق طابترا
 ةرطيس قاطن جراخ اهعيمج عقت يتلاو ،هالعأ زاغلاو طفنلا راعسأب ةقلعتملا كلتل ةلثامم لماوع لعفب تايواميكورتبلا راعسأ رثأتت دقف ،لبقتسملا يف
 .ةدحتُملا ةعومجملا
 
 الو ،اهب ةطبترملا ةقتشملا تاجتنملاو زاغلاو طفنلا راعسأ يف تابلقتلا نم طوحتلا ةطشنأ يف ًايلاح ءارحصلا ةعومجم الو ميكبس ةعومجم كراشت ال
 لكشب لمعلا نم ةدحتُملا ةعومجملا نكمت تايوتسم ىلع راعسألا تابث نمضي ام دجوي الو .تايواميكورتبلا راعسأ يف تابلقتلا نم طوحتلا ةطشنأ يف
 زاغلاو ماخلا طفنلا راعسأ ضافخنا ىلإ يدؤي امم ةقاطلا ىلع يملاعلاو يلحملا بلطلا نم يداصتقالا طاشنلا ؤطابت يف دايدزالا للقي دقو .حبرم
 جراخ عقت يتلا لماوعلا وأ ثادحألا رثؤت الأ نمضي ام كانه سيل يلاتلابو .تايواميكورتبلا راعسأ ضافخنا ىلإ ةفاضإلاب ،اهب ةطبترملا ةقتشملا تاجتنملاو
 لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،اهتايلمع جئاتن وأ ةدحتملا ةعومجملا ةيحبر ىلع يرهوج لكشبو ًابلس ةدحتُملا ةعومجملا ةرطيس
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا
 

 يلكلا داصتقالا لماوع ٥٫٩
 
 تاجتنملا هذه نأ نم مغرلابو .ةدئاسلا ةيداصتقالا تاهاجتالاب اهقيوستب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك موقت  يتلا تاجتنملا ىلع بلطلا رثأتي
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو نواعتلا سلجم لود يف يداصتقالا ومنلا ىوتسمب رثأتي اهيلع بلطلا نأ الإ ،ةيئاهنلا قاوسألا نم ةعونتم ةعومجم مدخت
 بلطلا بذبذتي نأ نكميو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تاجتنم نم ديدعلل ةمِدختسملا ةماهلا تاعاطقلا نم تارايسلاو ءانبلا تاعاطق ربتعت ،ًالثمف
 .يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن عم ًايشامت قاوسألا هذه نم
 
 ىلع فورظلا هذه رثؤت دق كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةعباتتم ٍتارود ىدم ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ىلع ةيئاهنلا قاوسألا يف دوكرلا رثؤي دق
 ريغ لوصألا ىلإ ةفاضإلاب ،تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا لثم ةسوململا لوصألا ةميق ضافخنا ءارج رئاسخ ببست دق يتلاو ةيجاتنإلا ةقاطلا لالغتسا
 جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،ةيركفلا ةيكلملا وأ ءالمعلا عم تاقالعلاو ةديجلا ةعمسلاك ةسوململا
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع
 

 ةيسايسلا لماوعلا ٥٫١٠
 
 ىلع ًابلس رثؤت دق يتلاو ،رابتعالا نيع يف طسوألا قرشلا يف ةيسايسويجلا رطاخملا ذخأ  ءارحصلا ةكرش يمهاسمو ميكبس ةكرش يمهاسمل يغبني
 رثؤت نأ نكمملا نمو .اهتايلمع جئاتن وأ/و اهحابرأو اهتادئاع وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا ءالمع ىلع  يرهوجو يبلس لكشب رثؤت يلاتلابو ،ةكلمملا داصتقا
 .ةدحتُملا ةعومجملا يف تارامثتسا يأ ةميق ىلع ًابلس رطاخملا هذه
 

 ةيملاعلا قاوسألا يف ةسفانملا ٥٫١١
 
 نوسفانملا اهذفني يتلا ةديدجلا عيراشملا يدؤت نأ نكميو .ريبك ٍلكشب ةسفانملا هيف دتحت  قوس يف ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نم لك لمعت 
 يدؤت نأ نكميو .يبلس لكشب راعسألا ىلع رثؤي يسفانت طغض كلذ نع جتني نأو ،ةنيعم قاوسأ وأ قطانم يف تاجتنملا نم ضورعملا يف ضئاف ىلإ
 ةردق دمتعتسو .اهحابرأ شماوه ضفخ ىلإ يدؤي دق امم اهراعسأ ضفخ ىلع ةدحتُملا ةعومجملا رابجإ ىلإ نيسفانملا بناج نم ريعستلا تارارق
 لالخ نم كلذو ،اهحابرأ شماوهو اهتاجتنم عيب راعسأ يف ضافخنالا تاريثأت ةلازإ ىلع اهتردق ىدم ىلع حبرم لكشب لمعلا ىلع ةدحتُملا ةعومجملا
 ثاحبألاو راكتبالا لالخ نم ةيلاحلا تاجتنملا نيسحت وأ/و ىلعأ حابرأ شماوه تاذ تاجتنم جاتنإ ىلإ لوحتلاو اهمجح ةدايزو تاجتنملا ةءافك نيسحت
 .اهيسفانم حلاصل ةيقوسلا اهتصح نم ءزج رسخت نأ نكمملا نمف ،قوسلا تاريغتل ةيلعافب ةباجتسالا نم ةدحتُملا ةعومجملا نكمتت مل اذإو .ريوطتلاو
 امم ،تاجتنملا لدابتل تايقافتا يأ ىلعو ،ةدحتُملا ةعومجملا تاجتنم ديروتو قيوست ىلع ريثأت ةسفانملا نيناوقل نوكي نأ نكمي ،كلذ ىلع ةوالعو
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس

 
 "قارغإلا ةحفاكم"و تارداصلا عيبب ةقلعتملا تاعيرشتلا ٥٫١٢

 
 ةحفاكم"ـب قلعتت تاعيرشت رادصإ كلذ يف امب نييلحملا نيجتنملا ةيامحل ريبادت ذاختاب تاموكحلا مايق ىلإ ةيملاعلا قاوسألا يف ةسفانملا يدؤت نأ نكمي
 ًاسرامم جِتنُملا ربتعي ام ًةداعو ."قارغإلا ةحفاكم"ـب ةقلعتملا تاعيرشتلا ىلإ ةدحتُملا ةعومجملا تاجتنم اهيف عابُت يتلا قاوسألا ضعب عضختو ."قارغإلا
 ناك اذإ ام ديدحتل ىرخأ بيلاسأ كانهو .يلحملا هقوس يف هضرفب موقي يذلا رعسلا نم لقأ ٍرعسب جتنملا ريدصتب موقي جِتنُملا كلذ ناك اذإ "قارغإلا"ـل
 فيلاكت جمد قيرط نع باسحلا ىلع دمتعي رخآ بولسأ وأ ،رخآ ٍدلب يف هتاجتنم ىلع جِتنُملا كلذ هضرفي يذلا رعسلا :اهنم ،"قارغإلا"ـل ًاسرامم جتنُملا كلذ
 جتنملا ىلع ةضورفملا داريتسالا موسر يف ةدايز ًةداع "قارغإلا ةحفاكم" تاءارجإ نع جُتنيو .يداعلا حبرلا شماوهو ىرخألا فيراصملاو جِتنُملا جاتنإ
 وأ موسرلا هذه ضرف مت اذإو .دروتسملا دلبلا يف ةيلحملا ةعانصلا ىلع عقاولا ررضلا ةلازإ وأ "ةيدايتعالا اهتميق" نم ةبيرق هراعسأ لعج لجأ نم ينعملا
 ىلإ ةلصلا تاذ تاجتنملا نم اهتارداص ليوحت ىلع حابرألا قيقحت ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق دمتعت نأ نكمملا نمف ،ةدحتُملا ةعومجملا ىلع دويقلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نم كلذب مايقلا ىلع ةرداق نوكتس اهنأ وأ ،اهحابرأ ضفخ نودب كلذب مايقلا ىلع ةرداق نوكتس ةدحتُملا ةعومجملا نأب تانامض دجوت الو .ىرخأ ٍقاوسأ
 .ساسألا
 
 وأ ،ةعطاقملا وأ ،تابوقعلا وأ ةيكرمجلا تافيرعتلا وأ ،داريتسالل صصح ضرف وأ ،ةديدج ةيميظنت وأ ةينوناق تابلطتم ضرف رثؤي امبر ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 يسفانتلا عضولا ىلع -ةيميلقإلا ةيراجتلا تالتكتلا لبِق نم اهعم لماعتلا مت مأ يدرف لكشب تاموكحلا لبَق نم اهدامتعا مت ٌءاوس- ريبادتلا نم اهريغ
 ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،ةنيعم نادلب يف تاجتنملا هذه عيب كلذ عنمي وأ ،ةدحتُملا ةعومجملا اهّعنصُت يتلا تاجتنملل
 .ماع لكشب يلاملا اهعض وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا
 

 لاعتشالل ةديدش ةيلباق تاذ ةرطخ داوم لقنو جاتنإ ىلع يوطنت ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم لامعأ نوكب ةقلعتملا رطاخملا ٥٫١٣
 
 ىرخأ ماخ داومو تازاغو يعيبطلا زاغلا ةجلاعم ىلع -تايواميكورتبلا جاتنإب قلعتي اميف- ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجمل ةيجاتنإلا تايلمعلا لمتشت
 .اهتعيبطب لاعتشالل ةديدش ةيلباق تاذ ةرطخ ًداوم اهجاتنا متي يتلا داوملاو تازاغلا تايافنو تايواميكورتبلا دعُتو .)ةيئايميك ماخ داوم كلذ يف امب(
 تاراجفنا عوقو لمشت يتلاو ثداوحلا ءارج ةيلاع رطاخمل امهضيرعت ىلع ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجمل ةيجاتنإلا تايلمعلا ةعيبط لمعتو اذه
  ةيذغت عاطقنا لثم ،تايواميكورتبلا عاطق يف ةعئاش ةيليغشت رطاخمل ًاضيأ ةضرعم ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم تايلمع نأ امك .قئارح عالدناو
 .ىرخألا ثداوحلا وأ تاناضيفلا وأ ةينفلا لاطعألا وأ ءابرهكلا
 
 ًةوالعو .ةئيبلا وأ/و صاخشألا وأ جاتنإلا قفارم وأ تاكلتمملا يف )ةلاحلا بسحب( فلت وأ ةافو وأ ىذأ وأ ررض عوقو ىلإ رطاخملا كلت يدؤت نأ نكمي
 ضرعتت نأ نكمي ،تايواميكورتبلا عيب وأ نحش وأ ريدصت وأ نيزخت وأ جاتنإب ةدحتُملا ةعومجملا مايق ببسب رخآ ثولت وأ برست ثودح ةلاح يف ،كلذ ىلع
 ثلاث فرط لمع ةجيتن وأ ببسب ثولتلا وأ برستلا ناك ول ىتح ةدحتُملا ةعومجملا ةاضاقم متي نأ نكميو .ةريبك ةيئيب تايلوؤسمل ةدحتُملا ةعومجملا
 ةيأو ،اهنم يأ وأ اهعيمج رطاخملا هذه يدؤت دقو .ةدحتُملا ةعومجملل ٍتاجتنم لقنب موقي وأ اهل ٍليكوك ةدحتُملا ةعومجملا نع ةباين لمعي فرط وأ
 .اهتايلمع جئاتنو ةدحتُملا ةعومجملل ةيلاملا عاضوألا ىلع يرهوج يبلس ريثأت ىلإ ،ةدحتُملا ةعومجملا قتاع ىلع عقت نأ نكمي ةلمتحم ةينوناق ةيلوؤسم
 ةيليغشتلا رطاخملا عيمج يطغت ةينيمأت قئاثو دجوت ال ،ةنيعم رئاسخو رطاخم دض نيمأتلاب ناموقت ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم نأ نم مغرلا ىلع
 ةيطغتلا يف لومشم ريغو تايلمعلا ىلع رثؤي ثدح يأ عوقو يدؤيس  .)هالعأ ١٫٨ مقر ةرطاخملا لماع عجار ،رطاخملا هذه نع تامولعملا نم ديزمل(
 تاهجلاو ةيعانصلا ةيمنتلا قودنصل نوكي ،كلذ ىلع ًةوالعو .اهتايلمع جئاتنو ةدحتُملا ةعومجملل يلاملا عضولا ىلع يرهوج يبلس ريثأت ىلإ ةينيمأتلا
 نإف ،يلاتلابو .ةقالعلا تاذ قفارملا وأ عنصملا حالصإ مدع ةلاح يف نيمأت ةبلاطم ةيأ بجومب ضيوعت ىلع لوصحلا يف ةيولوألا قح ىرخألا ةلومملا
 دعب نيمأتلا تالصحتم نم ةيقبتملا غلابملاب ةبلاطم اهنوك ىلع رصتقت )ىرخأ ةلِّومم ٍفارطأ يأو( ةدحتُملا ةعومجملا دض اهميدقت متي ةبلاطم ةيأ
 .ىرخألا ةلومملا فارطألاو يعانصلا ةيمنتلا قودنص ضيوعت
  

 ةيئيبلا رطاخملا ٥٫١٤
 
 ةيذيفنتلا هتحئالو ةئيبلل ماعلا ماظنلا كلذ يف امب ،ةكلمملا يف اهب لومعملا ةئيبلا ةيامح حئاولو ةمظنأل ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم ناعضخت
 تابوقعو تامارغ ضرف -ةئيبلا حئاولو ةمظنأ بجومب- نكمملا نمو .ةيكلملا ةئيهلل ةيئيبلا ريياعملا ةحئالو )"ةئيبلا حئاولو ةمظنأ" ًاعم امهيلإ راشي(
 موقت نأ نكمي امك .ةميسجلا ةيئيبلا تافلاخملا ءارج تاضيوعتلاب ةبلاطملاو تامارغ ضرف نكمي امك ،ةماسلا وأ ةرطخلا داوملا برست ببسب نجسلاب
 رماوألاب مازتلالا يف ةدحتُملا ةعومجملا قافخإ ةلاح يف ىمسم ريغ ٍلجأ ىلإ ةيراجتلا ةطشنألا قيلعت وأ قالغإب -قلطملا اهريدقت بسح- ةيكلملا ةئيهلا
 .يئيبلا ررضلا يف ةببستملا تايلمعلا فاقيإ وأ حيحصت اهنم بلطت يتلا
 
 تاقفاوملا ىلع لوصحلا مت دقو ،ةيكلملا ةئيهلا حئاولو ةئيبلا حئاولو ةمظنأل ًاقفو ةدحتُملا ةعومجملا عيراشم ليغشتو ءانبو ميمصت متي نأ ررقملا نمو
 متي فوس وأ- ةمئاقلا عيراشملل ةبسانملا تايلآلا عضو مت امك .ةديدجلا عيراشملا لاح يف اهيلع لوصحلا متي فوس وأ ،ةمئاقلا عيراشملل ةبولطملا
 قباسلا يف ةفورعم نكت مل ةيئيب عاضوأ فاشتكا عم ،كلذ عمو .ثداوحلا نم ةيامحلاو داوملا تايافن ةجلاعمل -ةديدجلا عيراشملا لاح يف اهعضو
 حئاوللاو ةمظنألا ريسفت يف تارييغت وأ ةديدج حئاولو ةمظنأ ضرف وأ/و ةيكلملا ةئيهلاو داصرألل ةماعلا ةئيهلا نم ةمارص رثكأ ةيئيب ريياعم دامتعاو
 ةيئيبلا ةيامحلا تامازتلاو فيلاكت ةدايز ىلإ تاروطتلا هذه نم يأ يدؤت نأ نكميو .ةيفاضإ ريبادتل ةدحتُملا ةعومجملا ذاختا ىلإ ةجاح هعم أشني نأ نكمي
 وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت ىلإ اهنم يأ ثودح يدؤيس  امك ،ةريبك ةيلامسأر تاقفن يضتقت نأو ةدحتُملا ةعومجملا ىلع
 .اهتايلمع جئاتن وأ/و يلاملا اهزكرم وأ/و ةيلبقتسملا اهقافآ
 
 :ءارحصلا ةكرشل ةيئيبلا صيخارتلا هاندأ لودجلا حضوي
 

 ءاهتنالا خيرات صيخرتلا عنصملا / ةكرشلا مقرلا

 )م٣٠/٠٣/٢٠٢١ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٢ ٣٦/٢-٢٦١٫١ مقر يئيب صيخرت ةحاولا ةكرش ١

 )م٢٩/١٠/٢٠٢٢ قفاوملا( ـه٠٤/٠٤/١٤٤٤ ٣٦/٢-٥٣٩٫١ مقر يئيب صيخرت تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ٢
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 )م١٤/١٠/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٥/٠٢/١٤٤١ ٢٠/٢-٢٤٨٫١ مقر يئيب صيخرت نيليثيإلا عنصم ٣

 يلوبلاو ةقاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا عناصم ٤
 ةفاثكلا يلاع نيليثيإ

 )م١٩/٠٥/٢٠٢٠ قفاوملا( ـه٢٧/٠٩/١٤٤١ ٢٠/٢-٢٥٥٫١ مقر يئيب صيخرت

 )م٠٣/٠٦/٢٠٢٣ قفاوملا( ـه١٤/١١/١٤٤٤ ٢٠/٢-٥٥٧٫١ مقر يئيب صيخرت كيليركإلا ضمح عنصم ٥

 )م٠٣/٠٦/٢٠٢٣ قفاوملا( ـه١٤/١١/١٤٤٤ ٢٠/٢-٥٥٦٫١ مقر يئيب صيخرت )U&O facilities( قفارملا ٦

 )م٠٣/٠٦/٢٠٢٣ قفاوملا( ـه١٤/١١/١٤٤٤ ٢٠/٢-٥٥٠ مقر يئيب صيخرت مراف كناتلا قفارم ٧

 
 تاحطسملا وأ ةثولملا تاراقعلا فيظنتو تاقيقحت ءارجإب قلعتت ةريبك فيلاكت ةيئيبلا ةجلاعملا تامازتلا نع أشني نأ نكمملا نمف ،كلذ ىلع ًةوالع
 وأ ةافوب قلعتي اميف تابلاطم ًاضيأ ةدحتُملا ةعومجملا هجاوت امبر ،كلذ ىلإ ًةفاضإو .راقعلاب قحلت يتلا رارضألا نع ضيوعتلا تابلاطم ىلإ ةفاضإ ةيئاملا
 .تايلمعلا كلتل ًةجيتن ةئيبلا ىلع يسكع ريثأت يأ وأ اهتايلمعب قلعتت ةرطخ داوم ىلإ ضرعتلا ًةجيتن ٍصاخشأ ةباصإ
 
 لوعفملا ِراس يئيب حيرصت ىلع لوصحلا مدع دعيو ،ةيكلملا ةئيهلا قاطن لخاد لمعت يتلا عناصملل ةيئيب حيراصت رادصإب ةيكلملا ةئيهلا موقت ام ًةداعو
 تاكرش ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك .اهرادصإ متي ىتح حيراصتلا هذه لمحت ال يتلا عناصملا قالغإ ىلإ يدؤي دق يذلاو ،ةيكلملا ةئيهلا حئاولل ةفلاخم
 عنصم( نيليثيإ يلوبلاو نيليثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاب ةصاخلا ةيئيبلا صيخارتلا يهو( لوعفملا ةيراس ةيئيب حيراصت لمحت ال ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 ةيدوعسلا ةكرشلاو )لوناتويبلا عنصم( لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلاو )صاصتمالا قئاف رميلوبلا عنصم( ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو )ركاركلا
 .ماع لكشب يلاملا اهعض وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس رثؤيس امم ،)كيليركألا تارمنومل
 

 بيرختلا لامعأ باكترا وأ ماعلا نمألا كاهتناب ةطبترملا رطاخملا ٥٫١٥
 
 لامعأ وأ ينمأ كاهتنا يأ يدؤي نأ نكميو .اهلوصأو اهتايلمعو اهيفظوم ةيامحل ةسوملم ةينمأ ريبادت ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك قبطت
 نم يأب ةطبترملا فيلاكتلا عيمج وأ ضعب نوكت امبرو .اهيفظوم نم يأ ةافو وأ ةباصإ ىلإ وأ ريبك لكشب ةدحتُملا ةعومجملا لوصأب رارضإلا ىلإ ةيباهرإ
 دض دودحم نيمأت ىوس ناكلمت ال ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نأ اميسال ،ةينيمأتلا ةيطغتلاب ةلومشم ريغ اهنع ةمجانلا رئاسخلاو تاكاهتنالا هذه
 جاتنإ ىلع ةدحتُملا ةعومجملا ةردق مدع ىلإ ماعو ريبك ينمأ قرخ يأ يدؤي نأ نكمي امك .)هالعأ ١٫٨ مقر ةرطاخملا لماع عجار( باهرإلاو بيرختلا لامعأ
 ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،اهعيزوتو ةعومجملا تاجتنم دادمإ ةلسلس يف تابارطضا ثودح ىلإ وأ اهتاجتنم
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و
 

 بئارضلاو ةاكزلاب ةقلعتملا رطاخملاو ،ةينوناقلا رطاخملا .٦
 

 ءارحصلا ةكرش لمع ةقيرط ىلع رثؤت ةديدج حئاولو ةمظنأ رادصإب ةقلعتملا رطاخملا ٦٫١
 
 ،ةقاطلا ةرازوو ،ةراجتلا ةرازو :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهيف امب ،ةكلمملا يف ةيموكحلا تاهجلا نم ددع فارشإل اهلامعأو ءارحصلا ةكرش  عضخت
 رطاخملا ىلإ ءارحصلا ةكرش  عضخت ،يلاتلابو .تاهجلا نم اهريغو ،يندملا عافدلاو ،تايدلبلاو ،ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا ،ةيكلملا ةئيهلاو
 داريتسالاو ةيفصتلاو بئارضلاب ةقلعتملا حئاوللاو ةمظنألا كلذ يف امب ،ةكلمملا يف ةيموكحلا تاسايسلاو ميماعتلاو حئاوللاو ةمظنألا ريغتب ةقلعتملا
 ،ىرخألا لودلا ضعبب ةنراقم ًالومش لقأ ةكلمملا يف ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا ةئيبلا دعتو .ةمالسلاو ةحصلا ريياعمو لمعلاو ةئيبلاو تالمعلاو ريدصتلاو
 رادصإ وأ ةيراس حئاولو ةمظنأ ىلع تارييغت لاخدإ لاح يفو .ةيلاع ةمظنألا هذهل لاثتمالاب ةقلعتملا فيلاكتلا نأ امك .ريوطتلاو رييغتلل ةضرُع دعت يلاتلابو
 ءافولل اهجاتنإ طوطخو اهتاجتنم ىلع تارييغت ءارجإ ىلإ ءارحصلا ةكرش  رطضت نأ نكمملا نمف ،تايواميكورتبلا عينصتب قلعتت ةديدج حئاولو ةمظنأ
 ةكرش  تايلمع ىلع يبلسلا ريثأتلا ىلإ يدؤي وأ ،ةعقوتم ريغ ةيفاضإ ةيلام تاقفن ءارحصلا ةكرش دبكت ىلإ يدؤي امم ،حئاوللاو ةمظنألا هذه تابلطتمب
 اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و ءارحصلا
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا
 
 لاثتمالا يف ءارحصلا ةكرش  تقفخأ اذإ ،كلذ ىلع ًءانبو .اهتايلمعو اهلامعأب ةقلعتملا حئاوللاو ةمظنألل رمتسملا لاثتمالا ءارحصلا ةكرش  ىلع بجيو
 امم ةدحتُملا ةعومجملا تايلمع ىلع يبلس ريثأت اهل نوكيس يتلاو ،ةقالعلا تاذ تاطلسلا اهضرفت تابوقع وأ تامارغل عضخت فوسف ،ةمظنألا هذهل
 .اهصيخارت وأ اهلامعأ قيلعت وأ اهتاداريإ ضافخنا ىلإ يدؤي
 
 نداعمو ءارحصلا ةكرشو ةحاولا ةكرش( نيتعباتلا اهيتكرشو ءارحصلا ةكرش تارداص تغلب ثيح ،ىرخأ لود ىلإ اهجاتنإ نم ءزج ريدصتب ءارحصلا ةكرش  موقت
 ،ةكلمملا جراخ ءارحصلا ةكرش  تاجتنم ديروت ىلع ةديدج ةيميظنت وأ ةينوناق دويق يأ ضرف نإف ،يلاتلابو .اهجاتنإ نم ٪٦٢ م٢٠١٨ ماعل )تايواميكورتبلل

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب رثوي امم ،جراخلا ىلإ ءارحصلا ةكرش  تاجتنم ريدصت عنمت دق ،ىرخأ ةيميظنت دويق يأ وأ ،ةيكرمجلا ةفرعتلا عفر وأ
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتنو ةدحتُملا ةعومجملا
 
 دوقع ةغايص ةداعإو ليدعت ةيدوعسلا تاكرشلا عيمج ىلع بجي ثيح .كلذ ىلع ًالاثم )م٢٠١٥ قفاوملا( ـه١٤٣٧ ماع يف رداصلا تاكرشلا ماظن دعيو
 ليدعتب نألا ىتح مقت مل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش عيمج نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .تاكرشلا ماظن عم قفاوتي امب ةيساسألا اهتمظنأ وأ/و اهسيسأت
 ةمارغلل ةضرعم ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش نإف ،يلاتلابو .تاكرشلا ماظن عم قفاوتي امب ةيساسألا اهتمظنأ وأ/و اهسيسأت دوقع ةغايص ةداعإو
 ،)يدوعس لاير ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ يه ةلمتحملا ةفلاخملا ةميق لعجي يذلاو تاكرش ةينامث يهو( اهنم ةكرش لك ىلع يدوعس لاير ٥٠٠٬٠٠٠ ىلإ لصت يتلا
 .يلاملا اهعضوو ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،تاكرشلا ماظنل لاثتمالا مدعل كلذو
 
 نإف يلاتلابو ،تاكرشلا ماظنل ةفلاخم كلذ دعيو ،صصحلل ًالجس ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ءارحصلا ةعومجم  تاكرش ىدل سيل نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 ةميق لعجي يذلاو تاكرش ةينامث يهو( صصحلل ًالجس كلتمت ال اهنم ةكرش لك ىلع يدوعس لاير ٥٠٠٬٠٠٠ ىلإ لصت ةمارغل ةضرعم تاكرشلا هذه
 .يلاملا اهعضوو ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،)يدوعس لاير ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ةلمتحملا ةفلاخملا
 

 ةكلمملا جراخ ءارحصلا ةكرش تايلمعب ةقلعتم رطاخم ٦٫٢
 
 قافخإلا يدؤي دقو ،ةيداصتقالا تاءازجلاو يراجتلا لاثتمالا حئاولو نيناوقل كلذكو ، ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل ءارحصلا ةكرش  عضخت
 جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت اهل نوكيو اهتعمسب رضت ةيئانجو ةيندم تابوقع ىلإ حئاوللاو نيناوقلا هذهب مازتلالا يف
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع
 

 حيراصتلاو صيخارتلاب ةقلعتملا رطاخملا ٦٫٣
 
 ةيميظنتلا تاهجلا نم ةمزاللا حيراصتلاو صيخارتلا ىلع لوصحلاب اهمزلُت يتلا حئاوللاو ةمظنألا نم ددع ىلإ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش عضخت
 تاقفاوملاو حيراصتلاو صيخارتلا ىلع ةظفاحملاو لوصحلا ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش ىلع نيعتيو .اهلامعأ ةسراممل كلذو ةكلمملا يف ةصتخملا
 لجسلا تاداهشو يبنجألا رامثتسالا صيخارتو ةيعانصلا صيخارتلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،اهتطشنأب قلعتي اميف ةمئالملا ةيميظنتلا
 ،ةيئيبلا حيراصتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةراجتلا ةرازوو رامثتسالل ةماعلا ةئيهلاو ةقاطلا ةرازو نم ءارحصلا ةعومجم تاكرش  اهيلع تلصح/لصحت يتلا يراجتلا
 صيخارتلا هذه ىقبت  نأ بجيو .ةيعامتجالا تانيمأتلا تاداهشو ،ةاكزلا تاداهشو ،ةدوعسلا تاداهشو ،ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع ةداهشو
 .حيراصتلاو صيخارتلا هذه مّظنت يتلا حئاوللاو ةمظنألل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش لاثتما قيرط نع كلذو رمتسم لكشب لوعفملا ةيراس حيراصتلاو
 ِراس صيخرت لمح يف تلشف وأ ،حيرصتلاو صيخارتلا هذه مّظنت يتلا حئاوللاو ةمظنألل لاثتمالا يف ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش تلشف اذإ
 عّسوتلل ةبولطم نوكت دق ةيفاضإ حيراصتو صيخارت ىلع لوصحلا وأ حيراصتلاو صيخارتلا هذه ديدجت نم تاكرشلا هذه نكمتت ال دقف ،لوعفملا
 صخي اميف يدوعس لاير ٥٠٠٬٠٠٠ اهردق ةيلام ةمارغ ىلإ ةفاضإلاب( حيراصتلاو صيخارتلا هذه بطش وأ ءاغلإ ىلإ يدؤي دق كلذ نأ امك ،يلبقتسملا
  تاكرش لامعأ فاقيإ ىلإ يدؤي دق ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألل لاثتمالا مدع ببسب حيراصتلاو صيخارتلا هذه نادقف نإف .)يبنجألا رامثتسالا صيخارت
 وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوجو يبلس لكشب ريثأتلا ىلإ يدؤي امم ،ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 .ةيلبقتسملا اهقافآ
 

 اهلام سأر نم ٪٥٠ ىلإ ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش ضعب رئاسخ لوصوب ةقلعتملا رطاخملا ٦٫٤
 
 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو )يدوعس لاير ٤١٦٬٤٠٠٬٠٠٠ اهلام سأر غلبي يتلا( ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش رئاسخ تغلب
 ةسسؤم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ٍتاكرش تاكرشلا هذه عيمج دعُت .لجسملا امهلام سأر نم ٪٥٠ )يدوعس لاير ١٬٧٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠ اهلام سأر غلبي يتلا(
 ةكرشلا يريدم ىلع بجو ،اهلام سأر فصن ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا رئاسخ تغلب اذإ ،تاكرشلا ماظن نم ١٨١ ةداملل ًاقفو .ةكلمملا يف
 رظنلل ؛رادقملا اذه ةراسخلا غولبب مهملع خيرات نم ًاموي ٩٠ ىلع ديزت ال ةدم لالخ عامتجالل ءاكرشلا ةوعدو يراجتلا لجسلا يف ةعقاولا هذه ليجست
 ،تاكرشلا ماظن نم ١٥٨ ةداملا يف اهيلع صوصنملا قرطلاب - اهلح وأ ةكرشلا رارمتساب ءاوس - ءاكرشلا رارق رهش بجي امك ،اهلح وأ ةكرشلا رارمتسا يف
 .اهلح وأ ةكرشلا رارمتساب رارق رادصإ ءاكرشلا ىلع رذعت وأ ءاكرشلا ةوعد ةكرشلا وريدم لمهأ اذإ ماظنلا ةوقب ةيضقنم ةكرشلا دعتو
 
 كلذو ،يراجتلا لجسلا يف ةثداحلا هذه ليجستب ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش  وريدم مقي مل
 نأ الإ ،يراجتلا لجسلا يف ةثداحلا هذه ليجستب ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ تاكرشلل حمست يلاحلا تقولا يف ةراجتلا ةرازو ىدل ةيلآ دوجو مدع ببسب
 بجومب كلذو اهب صاخلا ءاكرشلا رارق رشنب ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش تماق ثيح رارمتسالاب ءاكرشلا رارق رادصإب اتماق دق نيتكرشلا الك
 .اهب صاخلا ءاكرشلا رارق رشن ىلع ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا لمعتو ،تاكرشلا ماظن نم ١٨١ ةداملا ماكحأ
 
 ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش  لثم تاكرشلا يف )ةجاحلا بسحب( لاومألا نم ديزم خض ءارحصلا ةكرش نم بلطُي دق
 ةردق ىلع رثؤيس امم ،تاكرشلا ماظن نم ١٨١ ةداملل ًاقفو تاكرشلا هذه ِّلح بنجتل - ىرخأ تاءارجإ يأ ذاختاب موقت نأ وأ - ةدودحملا كيليركألا ضماحل
 ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و  يبلس ريثأت هل نوكيس  امم ،ًامدق يضملا ىلع تاكرشلا هذه ةيلباق ىلعو اهئاكرشل ٍحابرأ عيزوت ىلع ءارحصلا ةكرش
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيركفلا ةيكلملا قوقحب ةقلعتملا رطاخملا ٦٫٥

 
 تاكاهتنالا وأ هب حرصملا ريغ مادختسالا ةبقارم بعصلا نم يلاتلابو  ،ةكلمملا يف ةيراجتلا اهتمالعل ءارحصلا ةكرش ليجست تاداهش نم يأب انديوزت متي مل
 صخش يأ ماق اذإ وأ ،ببس يأل اهب ةصاخلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامح يف ءارحصلا ةكرش  تلشف اذإ .ءارحصلا ةكرشل ةيركفلا ةيكلملا قوقحل ىرخألا
 اهتايلمع جئاتن وأ/و اهلامعأ ىلع ًابلس رثؤيس امم ،ةيراجتلا تامالعلا هذه ةميق رثأتت دقف ،ءارحصلا ةكرشل  ةيكلملا قوقحلا كاهتنا وأ قرخ وأ سالتخاب
 ًةيكلم دعُت يتلا اهقوقح نم يأ وأ ةيراجتلا اهتامالع  ذافنإل ةيئاضق ىوعد كيرحت ىلإ رخآل تقو نم ءارحصلا ةكرش رطضت دقو .يلاملا اهعضو وأ/و
 امك .هب ةصاخلا ةيركفلا ةيكلملا قوقحل اهكاهتنا وأ اهسالتخا وأ اهقرخ ًادكؤم ءارحصلا ةكرش  دض ةيئاضق ىوعد عفرب ريغلا موقي نأ نكمملا نمو .ةيركف
 رثؤي امم ،دراوملا يف فارحنا ىلإ ةفاضإلاب ةريبك فيلاكت ىلإ يدؤيو ةرادإلا تتشي نأ نكمملا نمو ،هتعيبطب دكؤم ريغ يضاقتلا نأب مولعملا نم هنأ

 دق ،كلذ ىلع ةوالع .حاجنب اهنع عافدلا وأ ةيركفلا اهتيكلم قوقح ذافنإ ىلع ًةرداق تناك اذإ امع رظنلا ضغب اهحابرأو ءارحصلا ةكرش  لامعأ ىلع ًابلس
 نمو ،ءارحصلا ةكرش  اهماكحأ بسانت ال دق يتلاو ،ةيكلملاو صيخرتلاب قلعتت تايقافتا يف لوخدلا ىلإ -تافالخلا هذهل ًةجيتن- ءارحصلا ةكرش  رطضت
 وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج يبلس ريثأت هالعأ ركذ امم يأل نوكيس .ساسألا نم تايقافتالا هذه يف لوخدلا عيطتست الأ نكمملا
 ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهلامعأ جئاتن وأ/و يلاملا اهعضو
. 

 ةدوعسلا طورشب ةقلعتملا رطاخملا ٦٫٦
 
 ةلماعلا اهاوق يف ًايجيردت مهتبسن ةدايزو نييدوعسلا نينطاوملا فيظوت ىلع تاكرشلا عيجشت هفده ناك يذلاو "تاقاطن" جمانرب لمعلا ةرازو تقلطأ
 .اهيدل نيلماعلا نييدوعسلا نينطاوملا ةبسن لالخ نم ةدوعسلا تابلطتمب ةكرشلا لاثتما ساقُي ،"تاقاطن" جمانرب راطإ يفو .)ةدوعسلا(
 
 اهنأ ينعي ام ،ينيتالبلا قاطنلا يف ، تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو ،ةحاولا ةكرشو ،ءارحصلا ةكرش يف نييدوعسلا نينطاوملا ةبسن عضت 
 هذه سفن ىلع ةظفاحملا وأ فيظوت ىلع لبقتسملا يف ءارحصلا ةكرش  ةردق نمضي ام دجوي الف ،كلذ عمو ."تاقاطن" جمانرب تابلطتمب ةديقتم
 ديقتلا مدع لاح يفو .لبقتسملا يف "تاقاطن" جمانرب تابلطتمب مازتلالا يف رارمتسالا يف قفخت امبر ،كلذل ةجيتنو .نييدوعسلا نيفظوملا نم ةبسنلا
 تابلط وأ لمعلا تاريشأت ىلع لوصحلا تابلط قيلعت :اهنيب نم ،ةموكحلا نم تابوقعلا نم ددعل ءارحصلا ةكرش  ضرعتت دق ،"تاقاطن" جمانرب تابلطتمب
 فيظوت رارمتسا نم ءارحصلا ةكرش  نكمتت ال دقو ،ةيموكحلا ضورقلاو تاصقانملا نم داعبتسالاو ،نييدوعسلا ريغ نيفظوملل ةبسنلاب ةلافكلا لقن
 وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت هل نوكيس امم ،ةبولطملا ةبسنلل ًاقفو مهيلع ةظفاحملا وأ نييدوعسلا
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو
 

 ةيئاضقلا تابلاطملاب  ةقلعتملا رطاخملا ٦٫٧
 
 يف امب ،فارطألا نم ديدعلا عم ،هب لمعت يذلا قاطنلاب قلعتت ،ةيماظن تاءارجإ وأ ةيئاضق ىوعد يف ًافرط ءارحصلا ةعومجم  نوكت نأ نكمملا نم
 ،اهتايلمعب مايقلل ءارحصلا ةعومجم  لبِق نم ةرجأتسملا تاراقعلا يكلام وأ ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا تاهجلا وأ نيفظوملا وأ نيدروملا وأ ءاضعألا كلذ
 دقف ةدحتملا ةعومجملا دض ةيئاضق تارارق رودص لاح يفو  .ةيئاضقلا ىواعدلا هذه يف يعدملا فرطلا يه ءارحصلا ةعومجم  نوكت نأ نكمملا نمو
 ضغبو ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و يداملا اهعضو وأ/و ءارحصلا ةعومجم  لامعأ ىلع يرهوج يبلس ٌرثأ كلذل نوكي
 ،ءارحصلا ةعومجم ىلع ةريبك فيلاكت ةيميظنتلا تاءارجإلاو ىواعدلا هذه ببست نأ نكمملا نمف ،ةيئاضقلا  تاءارجإلاو ىواعدلا هذه ةجيتن نع رظنلا
 لامعأ ىلع يرهوج يبلس رثأ اهل نوكي يتلاو ،اهدض ةيئاضق تاءاعدا ىلع درلل  ةريبك دراوم سيركت ىلإ ءارحصلا ةعومجم  رطضت نأ نكمملا نم هنأ امك
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و يداملا اهعضو وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا
 

 بئارضلاو ةاكزلاب ةقلعتملا رطاخملا ٦٫٨
 

 ةكلمملا جراخو لخاد بئارضلا ةمظنأو نيناوق ىلع ليدعتلاب ةقلعتملا رطاخملا )أ(
 
 بجيو .٪٢٠ لدعمب "ةكلمملا يف نيميقملا نييجيلخلا صاخشألا ريغ" نم تاكرشلا ىلع ٍلخد ةبيرض ةكلمملا يف ةيبيرضلا ةمظنألا قبطت
 .ةيلام ةنس لك ةياهن نم ًاموي ١٢٠ نوضغ يف يونس يبيرض رارقإ ميدقت ةكلمملا يف ةميقملا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش ىلع
 
  تاكرش ىلع بجيو .يوكزلا ءاعولا ىلع ٪٢٫٥ لدعمب ةاكزلا تاقحتسم عفد ةكلمملا يف ةمئاقلا ءارحصلا ةعومجم  تاكرش ىلع بجي امك
 .ةيلام ةنس لك ةياهن نم ًاموي ١٢٠ نوضغ يف لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلل يونس يوكز رارقإ ميدقت ةمئاقلا ءارحصلا ةعومجم
 
 خيراتب يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ةكلمملا يف ةكلهتسملاو ةعابملا تاجتنملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفب ةكلمملا تماق
 ديروتلا تايقافتا ىلع هرودب رثؤيس امم ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض دادس ءارحصلا ةكرش ىلع بجيو .)م٠١/٠١/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٤/٠٤/١٤٣٩
 ريثأت هل نوكيس امم ،اهراعسأ ةدايز ىلإ كلذ يدؤيس ثيح ،ءارحصلا ةعومجم تاكرش نم ةكرش لكل ةيلاحلا تامدخلاو قيوستلاو عيزوتلاو
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يتلاو ،بئارضلا يف ةدايزل ةدحتُملا ةعومجملا ضرعتت امبر ،رخآل نيح نم ريغتتو ةيكيمانيدلاب مستت ةيبيرضلا نيناوقلاو ةمظنألا نأل اًرظنو
 ةسرامم ةجيتنو ةمئاقلا ةيبيرضلا ةمظنألاو نيناوقلا ىلع تارييغت ءارجإو ةديدج ةيبيرض ةمظنأو نيناوق عضو ببسب أشنت نأ نكمملا نم
 تايقافتالا وأ/و ةيلحملا ةيبيرضلا ماكحألل ،ال مأ كلذ  نع حاصفإلا مت ًءاوس ،ةيبيرضلا تايالولا يف ةبيرضلاب ةينعملا تاطلسلا ريسفتو
 رثؤيس امم ،ةلصلا تاذ ةيبيرضلا تايالولا ىلع قبطني يذلاو مكاحملا هددحت يذلا ةيئاضقلا قباوسلا نوناقو ،بناوجلا ةددعتمو ةيئانثلا

 .ماع لكشب يلاملا اهعض وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج لكشبو ًابلس
 

 عاطقتسالا ةبيرضب ةقلعتملا رطاخملا )ب(
 
 كلذ لمشيو( نيميقملا ريغل -ةبيرضلل ةعضاخلا- تاعوفدملا ىلع عاطقتسالا ةبيرض عفد بجي ،ةكلمملا يف ةيبيرضلا ةمظنألل ًاقفو
 رداصملا ىدحإ نم ًالخد نونجيو ،ةكلمملا يف ًامئاد ًانايك وأ ًاينوناق ًاليجست نوكلمي ال نمم )نواعتلا سلجم لود دارفأو تاكرشو ينطاوم
 .ةكلمملا يف
 
 تقفخأ ةلاح يف كلذو ،ةكلمملا يف ةميقملا ةدحتُملا ةعومجملا تاكرش نم عاطقتسالا ةبيرضب ةبلاطملا لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلل قحي
 ةبيرض مصخل ةيفاك تاوطخ ةدحتُملا ةعومجملا ذختت مل اذإو .ةيدوعسلا يف بئارضلا ةمظنأ بجومب ةبيرضلا عاطقتسا يف ةكرشلا كلت
 ةلوؤسم نوكت امبر ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىلإ اهتعفد يتلا عاطقتسالا ةبيرض دادرتسا نع زجعت امبرف ،عاطقتسالا
 .اهقاقحتسا خيرات لولحب ةددسم ريغ عاطقتسا بئارض يأب قلعتي اميف ةضورفملا تامارغلا نع
 

 ةيوكزلا تاعزانملاب ةقلعتملا رطاخملا )ج(
 
 ةماعلا ةئيهلا تماق ،م٢٠١١ ىلإ م٢٠٠٩ نم تاونسلاب قلعتي اميف .م٢٠١٥ ىلإ م٢٠٠٩ نم تاونسلل ةيوكزلا طوبرلا ءارحصلا ةكرش تملتسا
 اذه عفدب ءارحصلا ةعومجم تماقو .ءارحصلا ةعومجمل يدوعس لاير ١٬٨٠٢٬٤٥٣ ـب ردقي يفاضإ ةاكز قاقحتسا باسحب لخدلاو ةاكزلل
 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىلإ لماك لكشب يفاضإلا قاقحتسالا
 
 يدوعس لاير ١٠٬٠٤٧٬١٦٨ــب ردقي يوكز قاقحتسا باسحب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا تماق ،م٢٠١٥ ىلإ م٢٠١٢ نم تاونسلاب قلعتي اميفو
 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىلإ لماك لكشب يفاضإلا قاقحتسالا اذه عفدب ءارحصلا ةكرش تماقو .ءارحصلا ةكرشل ًابيرقت
 ةنس نع ةاكزلا ةداهش ءارحصلا ةكرش تملتسا دقو .م٢٠١٦ ماعل ءارحصلا ةكرشل يوكزلا طبرلاب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا دعب مقت مل

  .م٢٠١٧
 
 تاضارتعالا هذه بسك نم -ءارحصلا ةعومجم يف ةلصلا تاذ تاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب- ءارحصلا ةكرش نكمت مدع لاح يف انه ةرطاخملا نمكت
 ببسب ةيلام تافلاخمل وأ ةيفاضإ ةيوكز طوبرل لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا رادصإ لاح يف ةرطاخم دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،ًالبقتسم مهحلاصل
 ةدحتُملا ةعومجملا لامعأ ىلع يرهوج و يبلس ريثأت ًالبقتسم هل نوكيس امم ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا هتردصأ يوكز طبر عفد يف رخأتلا
 .ةيلبقتسملا اهقافآ وأ/و يلاملا اهعضو وأ/و اهتايلمع جئاتن وأ/و
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٨٠ 
 
 

 

 

 ةيقوسلا تامولعملا – )٨( مسقلا
 
 ىلع اهؤانب مت يتلاو ،)تيكرام سأ شتإ يآ( قوسلا راشتسم تاليلحت نم مسقلا اذه يف ةدراولا تادافإلاو تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا مت
 راشتسم تامييقت ىلعو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك نم ةمدقم تامولعم ىلإ ةفاضإلاب ،عيمجلل ةحاتم رداصم نم اهعمجمت تامولعم
 .قوسلا

 
 
 تايواميكورتبلا عاطق ىلع ةماع ةرظن .١
 

 ،ةرمعملا ريغو ةرمعملا ةيكالهتسالا علسلا نم ةعساو ةفئاط عينصت اهلالخ نم متي يتلا ةيسيئرلا تانبللا ةيساسألا ةيكيتسالبلاو ةيئايميكلا داوملا لثمت
 علسلاو ةيليوحتلا تاعانصلا ىلع بلطلاب اًرشابم اًطابترا طبتري يذلا يملاعلا يداصتقالا ومنلاب ةيكيتسالبلاو ةيئايميكلا داوملا ىلع بلطلا رثأتيو
 .ةيكالهتسالا
 
 ثيدحتلاو ةنايصلا ىلإ جاتحت يتلا ةيلاحلا لوصألا وأ لبقتسملا يف اهؤاشنإ ررقملاو ةيئايميكلا داوملا جاتنإل ةصصخملا ةديدجلا لوصألا مييقت مت ًءاوسو
 ةيئايميكلا تاعانصلا نيكمت نامضل ةمادتسملاو ةديدجلا ةيلامسأرلا تارامثتسالا يف ماع لك تارالودلا تارايلم فرصُت ،ةنايصلاو ميظنتلا ريياعم ةبكاومل
 ًةدايز دهشتس قوسلا تناك اذإ ام يملاعلا بلطلا ومن عم ةديدج تاردق يف تارامثتسالا ةمءاوم ىلع ةردقلا ددحتو .يملاعلا بلطلا ومن ةبكاوم نم
 ةيجاتنإلا  تاردقلا نيب نزاوتلا مدع ىلإ يدؤت يتلا تاروطتلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو  .عاطقلا ةيحبر ىلع اًرشابم اًريثأت رثؤي يذلا رمألا ،ضرعلا يف اًضافخنا وأ
 .تايواميكورتبلا عاطقل يرودلا عباطلل يسيئرلا ببسلا وه كالهتسالا ومنو ةيلاحلا
 
 ىلع يضاملا دقعلا لالخ يسيئر لكشب تارامثتسالا كلت زيكرت بصنا ،هرسأب ملاعلا لوجت ةديدجلا ةيئايميكلا لوصألا يف تارامثتسالا ىرن نيح يف
 .ماخلا داوملا تازيممو ةيلحملا ةقاطلا لمشت يتلاو ،تارامثتسالا هذهب ةصاخلا ةديرفلا اهتاكرحم اهنم لكلو ،طسوألا قرشلاو ،نيصلاو ،ةيلامشلا اكيرمأ
 تدهش ثيح ،يملاعلا ديعصلا ىلع ةيئايميكلا تاعانصلا يف ةيرذج تاريغت ةيلامشلا اكيرمأ يف ةيديلقتلا ريغ زاغلاو طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا تجتنأو
 ماخلا داوملا نيب راعسألا يف ةريبكلا تافالتخالا تدأو .دقع نم رثكأل ماد يذلا دودحملا طاشنلا دعب اًديدج اًشاعتنا ةيلامشلا اكيرمأ يف تارامثتسالا
 داوملا جاتنإ ةفلكت اهيف ضفخنت ةقطنم ىلإ ةيلامشلا اكيرمأ ليوحت ىلإ ماخلا طفنلا نم ةقتشملا كلتو ،ةيلامشلا اكيرمأ يف يعيبطلا زاغلا ىلع ةمئاقلا
 .اهعيسوت وأ ةقطنملا يف قفارملا ءانبل ططخ ذيفنت ىلع نآلا ةيملاعلا ةيئايميكلا تاكرشلا نم ريبك ددع فكعيو ،ىرخأ ًةرم ةيئايميكلا
 
 تارامثتسالا ترمتسا ،م٢٠١١ ماعو م٢٠٠٧ ماع نيب ام ةرتفلا يف اًعافترا تايواميكورتبلل ةيباعيتسالا تاردقلا يف ةديدجلا تارامثتسالا تدِهش نأ دعب
 مادختساو ،ةفلكتلا ةضفخنم ناثيإلا ماخ تايمك صقن :طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيسيئرلا تاكرحملا لمشتو .أطبا ةريتو ىلع نكلو طسوألا قرشلا يف
 ىلع زيكرتلا ةدايزو ،ةيرطعلا داوملاو ،نيليتويبلا / نييداتويبلا ،نيليبوربلا كلذ يف امب ،ىرخألا ةيسيئرلا ةميقلا لسالس ريوطت معدل ةليقثلا ماخلا داوملا
 .م٢٠١٤ ماع ةياهن يف ماخلا طفنلا راعسأ عجارت نع جتانلا حابرألا ضافخنا ةهجاوم يف ةيليغشتلا تاءافكلا
 
 زاغلا ةجلاعم ىلع اهتردق ريوطت ىلع صاخ لكشب ةكلمملا صرحتو ،ةروطتم ةعانصب عتمتتو طسوألا قرشلا يف تايواميكورتبلل جتنم ربكأ يه ةكلمملا
 تايواميكورتبلا عاطق دهش دقو .اًمدق تايواميكورتبلا ىلع ةمئاقلا عينصتلا دوهج عفدلو ةيلحملا ةقاطلا ديلوت تادادمإ زيزعتل ةيئاهنلا جاتنإلا لحارم يف
 ٢٨٠ هردقو غلبمب مهاس ثيح ،م٢٠١٥ ماع يف نط نويلم ١١٥ تغلب ةيجاتنإ ةقاطب ةيداليملا تاينيعبسلا يف رونلا ىلإ هغوزب ذنم اًومن ةكلمملا يف
 عاطق دعيو .رشابم ريغو رشابم لكشب ةكلمملا يف صخش ١٨٠٬٠٠٠ ىلإ لصي ام عاطقلا يف لمعيو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يدوعس لاير رايلم
 .٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤرل ةيساسألا زئاكرلا دحأ تايواميكورتبلا
 
 عافترا ببسب م٢٠١٦و م٢٠١٥ ماع نيب ام ةرتفلا لبق ةريبك شماوه عاطقلا ىنج دقو ،زاغلا ىلع ةيساسأ ةفصب ةكلمملا يف تايواميكورتبلا عاطق دمتعي
 نم ناثيإلاو يعيبطلا زاغلا راعسأ ةدايزب اًرخؤم ةكلمملا تماق ،كلذ مغرو .ماخلا داوملا راعسأ عجارت نع ًالضف ،)ةيئايميكلا داوملا يلاتلابو( طفنلا راعسأ

 يلاوتلا ىلع ةيناطيرب ةيرارح ةدحو نويلم لكل رالود ١٫٧٥و ةيناطيرب ةيرارح ةدحو نويلم لكل رالود ١٫٢٥ ىلإ ةيناطيرب ةيرارح ةدحو نويلم لكل رالود ٠٫٧٥
 :ةريخألا تاونسلا رادم ىلع عاطقلا يف تاروطتلا نم ديدعلا تظحول دقو .م٢٠١٦ ماع يف
 
 دحأك فنصُت يلاتلابو ،ةكلمملل يطفنلا ريغ داصتقالل ةيويحلا ةيمهألا تاذ تاعاطقلا دحأ ةكلمملا يف تايواميكورتبلا عاطق ربتعي )أ(

 .زكرملا معدلل ةيسيئرلا ةينطولا تاعاطقلا
 
 .ةميقلا ةيلاع ةصصختملا تايواميكورتبلا جاتنإ ىلإ ةيساسألا ةيئايميكلا داوملا جاتنإ نم لوحتلل ةكلمملا علطتت )ب(

 
 ىلع ينيصلا بلطلل نوكيس امك ،ماخلا داوملل يملاعلا دهشملا ىلع رثؤت ةدحتملا تايالولا يف ةدوهشملا ةيرخصلا ةرفطلا لازت ال )ج(

 تايوايميكورتبلا عاطق ةمادتسا ىلع ريبك غلاب رثأ )تايواميكورتبلا / طفنلا ريركت تاعمجمل نيصلا ريوطت عم بنج ىلإ اًبنج( تايواميكورتبلا
 .ةلصلا تاذ ةيراجتلا ةكرحلاو هريوطتو

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ىلع ةديدشلا ةسفانملا نم ةلحرم فراشم ىلع نآلا اهنأ الإ ،ةيضاملا اًماع نيثالثلا رادم ىلع ةكلمملا يف ةيئايميكلا تاعانصلا حابرأ ومن نم مغرلا ىلع
 .ةديازتملا ةيلحملا فيلاكتلا لظ يف يملاعلا ديعصلا
 
 لثمتت ةيملاعلا ةحاسلا ىلع ةيواميكورتبلا تاعانصلا ىلع رثؤت لماوع ةدع كانه .يملاعلا داصتقالا لماكتو ةملوعلاب رثأتت تايواميكورتبلا ةعانص لازت ال
 :يلي اميف
 
 تاجتنملا لماكت )أ(

 
 ،ةيئاهنلا جاتنإلا لحارم يف تاقتشملا جاتنإ ىلإ لوصولا لالخ نم يمامأ لماكت( لماكتلاب ىربكلا تايواميكورتبلا تاكرش مظعم مستت
 ىلإ كلذ ىدأ دقو ،ماخلا داوملا ديروت نيمأتو حبرلا شماوه زيزعت ليبس يف كلذو )ماخلا داوملا جاتنإل لوصولا لالخ نم يسكع لماكتو
 امب( ليغشتلا ةءافك نيسحتل ىرخأ تاهج عم تاكارش ليكشت وأ ةلماكتملا ريغ عناصملا ةيفصتب امإ تايواميكورتبلا تاكرش نم ديدعلا مايق
 .اهتايلمع فقو وأ ،)عيزوتلاو قيوستلاو تاعيبملا لمشي
 

  مجحلا تايداصتقا )ب(
 
 ،كلذل ًةجيتنو .نيدقع نم رثكأ ذنم تينب يتلا كلت نم ريثكب ربكأ ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ةديشملا ةيملاعلا تايواميكورتبلا عناصم دعت
 .ةفلتخملا ةيئايميكلا تاجتنملا جاتنإل تالاحلا ضعب يف اهزيهجت ةداعإ وأ اهعيسوت وأ ةءافك لقألاو مدقألاو رغصألا تادحولا قالغإ متي
 

 ماخلا طفنلا رعس )ج(
 
 عمو .٢٠٠٨ ماع فصتنم ةورذ يف ليمربلل اًيكيرمأ اًرالود ١٣٩ لباقم طفنلا لوادت متو م٢٠٠٤ ماع ذنم دايزا يف ماخلا طفنلا راعسأ تلظ
 اًيكيرمأ اًرالود ٣٠ يلاوح ىلإ ليمربلل ةيكيرمأ تارالود ١٠٥ زواجتي امب ءطبب رايهنالا يف راعسألا تأدب ،م٢٠١٤ ماع فصتنم لولحب ،كلذ
 بلطلا أطابتو )ةدحتملا تايالولا اميس ال( كبوألا ةمظنم يف ءاضعألا ريغ لودلا يف طفنلا جاتنإ عفترا ثيح ،٢٠١٥ رياني لولحب ليمربلل
 تايواميكورتبلا قاوسأ رثأتتو .اًيكيرمأ اًرالود ٨٠-٧٠ براقي ام ليمربلا رعس غلب ثيح ،ءيشلا ضعب راعسألا تشعتنا نيحلا كلذ ذنمو .يملاعلا
 .ةيئاهنلاو ةيلوألا جاتنإلا لحارم يف تارامثتسالا ىلع ميخملا كشلا نم اًمويغ قلخي امم ،راعسألا يف ةداحلا تابلقتلاب
 

 ةيئيبلا لماوعلا )د(
 
 نم يملاع عيرشت رادصإ ىلإ ،ةئيبلاو ةحصلا ىلع اهريثأتب قلعتي اميف هكالهتساو يروفحألا دوقولا تادادمإ نأشب ةديازتملا فواخملا تدأ

 .بيرقلا لبقتسملا يف ةقاطلاو ةيئايميكلا داوملا ةجلاعمو جاتنإ ىلع ريثأتلا هنأش
 

 ةينقتلا )ه(
 
 دقو ،ةفلكتلاو ةيعرفلا تاجتنملا مجح يف تاريغت ثودحو ماخلا داوملا لادبتسا ىلإ ةريخألا تاونسلا يف ةقبطملا عينصتلا تايلمع تدأ
 تدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةريغصلا ةيئاهنلا ةيواميكورتبلا تاقتشملاب قلعتي اميف اميس ال ،بلطلا / ضرعلا نزاوت لالتخا ىلإ كلذ ىدأ
 ةددجتملا ةيئايميكلا داوملا نم ةقتشملا تاجتنملا قيوستو ريوطت يف ليجعتلا ىلإ ماخلا طفنلا راعسأ عافتراو ةديازتملا ةيئيبلا فواخملا
 .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيلمع ريغ ىضم اميف ربتعُت تناك يتلا تاينقتلاو
 

 يرخصلا زاغلا روطت )و(
 
 مادختساب يقفألا رفحلاو )"عيدصتلا تايلمع"( يسأرلا يكيلورديهلا ريسكتلا نيب عمجلا يف ةفلتخملا ةيجولونكتلا تاروطتلا دحأ لثمتت
 هذه تببستو ،ةدحتملا تايالولا يف يعيبطلا زاغلا جاتنإ يف ريبك عافترا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،لحارملا ددعتم ىكيلورديهلا ريسكتلا ايجولونكت
 .اهتصاخ زاغلا ةطشنأ ريوطت ةعباتمو يعيبطلا زاغلا نم اهتايطايتحا صحف ةداعإب لودلا نم ديدعلا مايق يف ةديدجلا ةيناكمإلا
 

 يميلقإلا جاتنإلا )ز(
 
 يفو .يملاعلا جاتنإلا نم ٪٨٠ هتبسن ام نابايلاو ةيبرغلا ابوروأو ةدحتملا تايالولل ةيساسألا ةيواميكورتبلا داوملا جاتنإ لَّثم ،م١٩٨٠ ماع لبق
 دنهلاو ايسورو ليزاربلا( كيرب ةعومجمو طسوألا قرشلا يف اميس ال ، ةئشانلا قاوسألا روطتل ةجيتن ٪٣٢ ىلإ مهتصح تضفخنا ،م٢٠١٤ ماع
 .)نيصلاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يسايسلا رارقتسالا مدع تالاح )ح(
 
 ىتحو ةيبونجلا اكيرمأو ةلقتسملا لودلا ةطبارو ايقيرفأو طسوألا قرشلا — اًبيرقت ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهدهشن يتلا عاضوألا نأ كش ال
 ضرعلا لاطت ةيملاع تايعادت اهيلع بترتت — يبوروألا داحتالاو ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا لثم ةرقتسملا قاوسألا / لودلا
 .ماخلا داوملاو تايواميكورتبلا ىلع بلطلاو
 

 بلطلاو يداصتقالا ومنلا )ط(
 
 كالهتسا عافتراو عنصلا ةمات علسلا ىلع بلطلا دايدزا ىلإ درفلل ةيئارشلا ةوقلا يف ةدايز نم هنع مجن امو ماع هجوب ناكسلا ددع ديازت ىدأ
 .ةينيتاللا اكيرمأو دنهلاو نيصلا يف ةقاطلا
 

 ءارحصلا ةكرشب قلعتملا قوسلا عاطق نع تامولعم .٢
 

 ءارحصلا ةكرش هيف لمعت يذلا عاطقلاو قوسلا ىلع ةماع ةرظن ٢٫١
 
 يلوبلاو )ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا ،ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا( نيليثيإ يلوبلا :تاكيتسالبلا يه تاداريإلا ثيح نم ءارحصلا ةكرش تاجتنم مهأ
 .))تامدصلل ةمواقملا ةكرتشملا تارميلوبلاو ةسناجتملا تارميلوبلا( نيليبورب
 
 دييشتلاو ءانبلا يف ةعسوم ةروصب ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا مادختسا متي ثيح ةعونتملا ةيئاهنلا تامادختسالا ببسب نيليثيإ يلوبلا ىلع بلطلا دادزي
 ةيكالهتسالا قاوسألا نم ًالك مدخت يتلا ةيشغألا جاتنإ يف ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلل يسيئرلا قيبطتلا لثمتي نيح يف ،ةيعانصلا تاقيبطتلاو
 .ةيعانصلاو
 
 ىلع ريبك لكشب ومنلا دمتعيو .ةيلزنملا ةزهجألاو تارايسلا تاعانص يعاطقل نقحلاب ةبلوقلا يف نيليبورب يلوبلل يسيئرلا يئاهنلا مادختسالا نمكي
 .ةيضاملا سمخلا تاونسلا رادم ىلع ةقطنملا لخاد ومنلا مجح نم ٪٧٫٧ ىلع وبري ام لثمت يتلا ةيويسآلا قاوسألا
 
 داوملا دحأ وهو ،لينيفلا ديرولك رمونوم ةعانص يف ةمدختسملا ةطيسولا ةيئايميكلا داوملا دحأ دعُي يذلا نيليثيإلا ديرولك يئانث ًاضيأ ءارحصلا ةكرش جتنت
 .ةريبك ةروصب جتنملا اذه ىلع بلطلا ىلع دييشتلاو ءانبلا ةطشنأ رثؤتو .ديرولك لينيف يلوبلا ريضحتل ةيلوألا
 
 داوملاو ءالطلا تاقبط ةعانص يف ةيساسأ ةفصب تيليركأ ليتوبلا مدختسُيو .صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلاو تيليركأ ليتوبلا ىرخألا تاجتنملا لمشت
 ةيلامشلا ايكيرمأ ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم نميهت .نيليثيإ يلوبلا يف ةمدختسملا ةكرتشملا رمونوملا تادحو دحأ هرابتعاب مدختسُي امك ةقصاللا
 ةيكالهتسالا علسلا تامادختسا يف يسيئر لكشب كلهتست يهف ،صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا امأ .اًيملاع تيليركأ ليتوبلا كالهتسا ىلع ةيبرغلا ابوروأو
 .عضرلا لافطألل ةدحاو ةرم لمعتسُت يتلا تاضافحلا اميس ال ،ةكرحلا ةعيرس
 
 

 هيف كراشت يذلا قوسلا و ءارحصلا ةكرش تاجتنم نع تامولعم ٢٫٢
 

 نيليثيإلا )أ(
 

 ةمدقم )١(
 
 عينصت يف ماخ ةدامك مدختسيو ةيئايميكورتيبلا تالعافتلا لالخ نم ةقتشملا تارمونوملا دحأ ساسألا يف نيليثيإلا ربتعي
 ،ءانبلاو لقنلاو فيلغتلا تاعانص يف فاطملا ةياهن يف مدختسُت يتلا ىرخألا ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملاو فايلألاو كيتسالبلا
 - ةيكالهتسالاو ةرمعملا ريغ ةيئاهنلا تامادختسالا لثمتو .ةيكالهتسالاو ةيعانصلا قاوسألا نم ديدعلا يف هلوادت نع ًالضف
 لكشي صوصخلا هجو ىلعو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيليثيإلا تاقتشم كالهتسا فصن نم رثكأ -فيلغتلا ،صوصخلا هجو ىلع
 ربكأ دحأ وه نيليثيإلا نأل اًرظنو .نيليثيإلا كالهتسا يلامجإ نم ٪٦٢ براقي ام ،نيليثإ يلوبلا وهو ،كيتسالبلا جنتار
 ةيئاهنلا تامادختسالا كلذ يف امب( ةعونتم تامادختساو تاقتشم هلو ةيمكلا ثيح نم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تايواميكورتبلا
 مدختسُي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةقاطلا تارودو ةيداصتقالا تارودلا نم لكب رثأتي نيليثيإلا كالهتسا نإف ،)ةرمعملا ريغو ةرمعملا
 .قاطنلا ةعساو هتامادختساو همجح لضفب كلذو ةماع ةفصب يواميكورتبلا عاطقلا ءادأ سايقل رايعمك بلاغلا يف نيليثيإلا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 بلطلا ومن طسوتم غلبو ،يرتم نط نويلم ١٥٣٫٦ عقاوب ردقي ام م٢٠١٧ ماع يف نيليثيإلا نم يملاعلاو يلحملا كالهتسالا غلب
 ،نيليثيإلا ىلع ديدجلا بلطلا ةيبلاغ نيصلا لكشتو .ةنسلا يف ٪٣٫٦ هتبسن ام ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع نيليثيإلا ىلع

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 داوملا نم ةعونتم ةفيلوت ىلإ ةجاحلا روهظ اهيف ةطسوتملا ةقبطلا ومنو ةرمتسملا ةينيصلا ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع بترت ثيح
 ةبترملا يف طسوألا قرشلا يتأيو .ريبك لكشب نيليثيإلا ةميق ةلسلس روطت ىلإ هرودب ىدأ امم ،ةرمعملا علسلاو ةيكالهتسالا
 .قباسلا دقعلاب ةنراقم نيليثيإلا تاقتشم تاردق ريوطت لدعم ؤطابت نم مغرلا ىلع ،نيليثيإلا كالهتسا ومنل ببسك ةيناثلا

 ةقطنملا تدافتساو ةيضاملا ةرشع سمخلا تاونسلا لالخ نيليثيإلا كالهتسا يف اًريبك اًومن طسوألا قرشلا ةقطنم تدهش
 اهرابتعاب طسوألا قرشلا ةقطنم تفّنُص ،م٢٠١٧ ماع يفف ،دحلا كلذ دنع رمألا فقي ملو ،ةصيخرلا ماخلا ناثيإلا داوم ةرفو نم
 نم ةديدج ةجوم اًرخؤم ةيلامشلا اكيرمأ تدهش ،رخآ ديعص ىلعو .ملاعلا ىوتسم ىلع نيليثإلا ىلع بلطلل زكرم ربكأ ثلاث
 يناث ةقطنملا هذه تفنصو ،)يرخصلا زاغلا( جاتنإلل ةيداصتقا ايازمب ةموعدم نيليثيإلا تاقتشم نم ةيجاتنإلا اهتقاط يف ومنلا
 هبشو ايسآ قرش بونج يتقطنم يف اًضيأ كالهتسالا ومن ظحولو .م٢٠١٧ ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع نيليثيإلل كلهتسم ربكأ
 قطانملا عيمج تدهش دقف ،كلذ ىلع ًةوالع .نيليثيإلا ىلع بلطلا ومن يفاص نم ٪١٥ هتبسن ام نالثمي ثيح ،ةيدنهلا ةراقلا
 وأ )ةيبونجلا اكيرمأو ،ةيبرغلا ابوروأو ،قيطلبلا لودو ،ةلقتسملا لودلا ةطبار( نيليثيإلا كالهتسا يف ًالدتعم اًومن ىرخألا
 .)ايقيرفأو ىطسولا ابوروأ لثم( ومنلا لدعم يف اًضافخنا
 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - نيليثيإلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٣٤٬٧٩٤ ٣٢٬٩٠٧ ٣١٬٨٧٦ ٣٠٬٦٦٢ ٣٠٬٤٩٤ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٤٬٦٤٠ ٤٬٥٦٨ ٤٬٥٠٥ ٤٬٤٤٩ ٤٬٥٤١ ةيبونجلا اكيرمأ

 ١٩٬٥٤٥ ١٩٬٦٨٦ ١٩٬٣٥١ ١٩٬٣٩١ ١٨٬٩٨٤ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٩٣٩ ١٬٦٩٢ ١٬٩١٩ ١٬٨٦٦ ١٬٨٤٧ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٣٬٦٥٤ ٣٬٥٧٨ ٣٬١٠٤ ٢٬٩٠٣ ٢٬٩٨٩ 

 ١٬٢٣٤ ١٬٠٤٤ ١٬٠٠٠ ١٬٠٥٦ ١٬٠٠٢ ايقيرفأ

 ٢٧٬٩٠٢ ٢٧٬٣٥٦ ٢٦٬١٨٣ ٢٤٬٦٨١ ٢٣٬٩٧٤ طسوألا قرشلا

 ٥٬٧٧٣ ٤٬٢٦٨ ٤٬٠٨١ ٣٬٧٦٣ ٤٬٠٤٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤٢٬٨١١ ٤١٬٢٩٦ ٣٨٬٦١٦ ٣٦٬٨٥٢ ٣٤٬٩٢٤ ايسآ قرش لامش

 ١١٬٣٦٣ ١١٬٠٢٦ ١٠٬٩١١ ١٠٬٥٥٣ ٩٬٩٤٤ ايسآ قرش بونج

 ١٥٣٬٦٥٦ ١٤٧٬٤٣٥ ١٤١٬٥٤٥ ١٣٦٬١٧٦ ١٣٢٬٧٤٤ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 )ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نيليثيإ يلوبلاو ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلاو ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا( نيليثيإ يلوبلا ربتعي
 قوس ربكأ يناث امأ ،م٢٠١٧ ماع نيليثإلا ىلع يملاعلا بلطلا نم ٪٦٢ هتبسن ام لكش ثيح ،نيليثيإلل يسيئرلا بلطلا ردصم
 نيليثيإ يلوبلا جاتنإ يف يسيئر لكشب هرودب مدختسي يذلا نيليثإلا لوكيالج جاتنإل اًساسأ مدختسُي يذلا نيليثيإلا ديسكأ وهف
 نم ٪١٥ هتبسن ام نيليثيإلا ديسكأ لّثمو .)رتسيلوبلا مليفو ،تالاثفيرت نيليثيإ يلوبلا تاجاجزو ،رتسيلوبلا فايلأ يف( تالاثفيرت
 يفف ،ديرولك لينيف يلوبلا جاتنإل مدختسي يذلاو قوس ربكأ ثلاث نيليثيإلا ديرولك يناث دعُيو .م٢٠١٧ ماع يف نيليثيإلا قوس
 لمشت ىرخألا ةيسيئرلا نيليثيإلا تامادختساو .نيليثيإلا ىلع بلطلا نم ٪٩ هتبسن ام نيليثيإلا ديرولك يناث لكش ،م٢٠١٧ ماع
 .لينيف تاتيسأو افلا تانيفيلوأو نيزنبلا ليثيإ

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ضعب كانه ،كلذ عمو ،ةعونتم تاعاطق لمشي يذلاو ماع لكشب داصتقالاب مومعلا هجو ىلع نيليثإلا ىلع بلطلا رثأتي
 يف مدختست اهنأل رثكأ يرودلا عباطلا ىلإ ليمت )ليتيسألاو افلا تانيفيلوأو نيزنبلا نيليثيإو نيليثيإلا ديرولك يناث( تاقتشملا
 وأ ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ وأ يلوبلاو ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا( رخآلا ضعبلا نأ نيح يف ،ةرمعم تاجتنم جاتنإل ةياهنلا
 مدختست ثيح ةمواقم رثكأ نوكت نأ ىلإ ليمت )ةيطخلا تايلوحكلا وأ نيليثيإلا ديسكأ وأ ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نيليثيإ يلوبلا
 .ةيكالهتسا تاجتنم جاتنإ يف لوألا ماقملا يف
 

 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(
 
 قرش لامشل ةعمجملا ةيجاتنإلا ةقاطلا تلثمو ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ١٧٠٫٤ ىلع ةيمسإلا ةيجاتنإلا ةقاطلا ترقتسا
 تعفتراو .هتاذ ماعلا يف ةيملاعلا ةيمسإلا ةيجاتنإلا ةقاطلا نم ٪٦٨ ىلع وبري ام طسوألا قرشلاو ةيلامشلا اكيرمأو ايسآ
 قرش لامش اتقطنم تطغو ،ةنسلا يف ٪٣٫١ غلب طسوتمب ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع نيليثيإلل ةيباعيتسالا ةقاطلا
 .ةيفاضإلا ةيباعيتسالا ةقاطلا نم ربكألا ءزجلا طسوألا قرشلاو ايسآ

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - نيليثيإلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٣٧٬٨٦٤ ٣٦٬٦١٩ ٣٥٬٢٩٧ ٣٤٬٧٥٦ ٣٤٬٣٢٢ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٥٬٤٠٤ ٥٬٤٠٤ ٥٬٤٠٤ ٥٬٤٢٤ ٥٬٤٥٣ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٢٢٬٥٣٥ ٢٢٬٥٣٥ ٢٢٬٧٨٩ ٢٣٬٠٠٣ ٢٣٬٥٩٢ ةيبرغلا ابوروأ

 ٢٬٣٢٤ ٢٬٣٢٤ ٢٬٣٢٤ ٢٬٣٢٤ ٢٬٣٢٤ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٤٬٤٢٧ ٤٬١٢٧ ٣٬٧٢٧ ٣٬٦٦٧ ٣٬٦٣٧ 

 ١٬٨٨٨ ١٬٥٤٣ ١٬٤٢٨ ١٬٤١٨ ١٬٣٣٠ ايقيرفأ

 ٣٣٬٨٦٢ ٣٢٬٢٩٢ ٣٠٬٩٩٢ ٣٠٬١٠١ ٢٩٬٣٣٤ طسوألا قرشلا

 ٦٬٥٣٥ ٤٬٣٥٠ ٣٬٩٨٠ ٣٬٩٨٠ ٣٬٩٨٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤٣٬٥٨٧ ٤١٬٨٦٦ ٤١٬٦٢٩ ٤٠٬١٤٦ ٣٨٬٣٦٩ ايسآ قرش لامش

 ١٢٬٠٤١ ١١٬٩٤١ ١١٬٦٣٢ ١١٬١٤٣ ١٠٬٦٥٥ ايسآ قرش بونج

 ١٧٠٬٤٦٧ ١٦٣٬٠٠١ ١٥٩٬٢٠٢ ١٥٥٬٩٦٢ ١٥٢٬٩٩٦ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 يذلا ؤطابتلا نم مغرلا ىلعو ،ةديدجلا نيليثإلا تادادمإ نم ىمظعلا ةيبلاغلاب ايسآ قرش لامش ةقطنم يف نيصلا ترثأتسا

 ةيئايميكلا داوملا نم ةعساو ةعومجم ريفوت ىلإ ةجاحلا ىلع اًثعاب لكش ينيصلا داصتقالل رمتسملا ومنلا نإف ،اًرخؤم دهوش
 دقف ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف امأو .نيليثإلا ىلع بلطلا يف ةريبكلا ةدايزلا ىلإ فاطملا ةياهن يف ىدأ امم ،تارميلوبلاو
 مظعم نأ نيح يفو ،ةقطنملا يف ةحاتملاو ةصيخرلا ةيلوألا داوملا نم ةدافتسالل نيليثيإلل ةيجاتنإلا ةقاطلا مظعم تمدختسا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ماقملا يف اهريدصت فدهب ةعونتملا تاقتشملاو تارميلوبلا جاتنإ متي هنإف ،اًيلحم هليوحت متي طسوألا قرشلا يف نيليثيإلا جاتنإ
 دق ،اًيبسن ضفخنملا يعيبطلا زاغلا رعس نع ًالضف ،يعيبطلا زاغلاو ناثيإلا نم جاتنإلا ةرفو نأ ركذلاب ريدجو .جراخلا ىلإ لوألا

 رثكألا ةقطنملا يجتنم لعج هرودب يذلاو ،طسوألا قرشلا يف هتاقتشمو نيليثيإلا يجتنمل ةفلكتلا ثيح نم ةريبك ةزيم لكش
 .نيليثيإلا جاتنإ يف اًيملاع ةسفانملا ىلع ةردق
 
 تاونسلا لالخ اًيبسن تباث لدعمب نيليثيإلا تادادمإ ةدعاق يف ةدايز ايسآ قرش بونجو ةيدنهلا ةراقلا هبش نم لك تدهشو
 .نيليثيإلا تاقتشم نم ةديازتم تايمك ىلإ ةجاحلا ىلإ نيتقطنملا نيتاه يف ةيداصتقالا ةيمنتلا عفدت ثيح ،ةيضاملا سمخلا
 لودلا ةطبار لودو ىطسولا ابوروأ( ًاظوحلم ًارارقتسا ىرخألا قطانملا يف ةماع ةفصب ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدعاق تدهشو
 .)ةيبونجلا اكيرمأو ايقيرفأو قيطلبلا لودو ةلقتسملا

 
 
 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - نيليثيإلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٣٤٬٨٣٤ ٣٣٬٠٢٤ ٣٢٬٥٠٨ ٣٠٬٧٢٤ ٣٠٬٨٦٨ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٤٬٢٧٤ ٤٬١٤٧ ٤٬٣٥٧ ٤٬٤٣٦ ٤٬٥٥٢ ةيبونجلا اكيرمأ

 ١٩٬٩٩٢ ٢٠٬١٥٥ ١٩٬٣١٦ ١٩٬٢٧٩ ١٨٬٥١٩ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٨٨٩ ١٬٤١٥ ١٬٧٤٢ ١٬٨٠١ ١٬٨٣٢ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٣٬٥٩٢ ٣٬٥٠٣ ٣٬٠٤١ ٢٬٧٦٤ ٣٬٠٢٥ 

 ١٬١٧٨ ١٬٠٥٤ ٩٣٥ ٩٧٤ ٩٢٥ ايقيرفأ

 ٢٨٬٤١٠ ٢٧٬٩١٧ ٢٦٬٤٩١ ٢٥٬٣٦٦ ٢٤٬٩٥٦ طسوألا قرشلا

 ٥٬٨٩٢ ٤٬٣٤٦ ٣٬٩٣٢ ٣٬٤٣٦ ٣٬٧٣٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤١٬٥٥٨ ٤٠٬٣٤٠ ٣٨٬٤٢٥ ٣٧٬٢٤٤ ٣٤٬٨٥٠ ايسآ قرش لامش

 ١٠٬٨٦٠ ٩٬٩٥٩ ١٠٬٠٦٢ ٩٬٨٧١ ٩٬١٢٤ ايسآ قرش بونج

 ١٥٢٬٤٧٨ ١٤٥٬٨٦٠ ١٤٠٬٨٠٩ ١٣٥٬٨٩٤ ١٣٢٬٣٨٧ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 نم ٪٥٥ براقي ام ىربكلا رشع ةسمخلا تاكرشلا لثمت ثيح ،ملاعلا ىوتسم ىلع ام ٍّدح ىلإ أزجم نيليثيإلا جاتنإ دهشم ودبي
 ،لزاب لدنويلو ،سوينيإو ،كباسو ،واد( ةريبك ةيلود ةيئايميك تاكرش نويسيئرلا نوجتنملا لمشيو ،ةيملاعلا ةيجاتنإلا ةقاطلا
 ةينطو طفن تاكرشو ،)نورفيشو لاتوتو لشو ليبوم نوسكإ( لثم ةيملاع طفن تاكرش ىلإ ةفاضإلاب ،)فسابو ،ازومروفو
 هتبسن ام نيلثيإلل ليغشتلا لدعم طسوتم غلب ،م٢٠١٧ ماع يف .)يس.يب.نإ.يس ةكرشو ناريإ يس يب نإ ةكرشو كبونيس(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 نم ًابيرقت ٪٢ ةتبسن ام براقي ام وأ .يرتم نط نويلم ٤٫٢ عقاوب ردقي ام م٢٠١٧ ماع يف نيليثيإلا نم يملاعلا ةراجتلا مجح غلب
 ءاوهلاب هجزم دنع رجفتملاو لاعتشالا ديدش زاغلا( كلذل ةبحاصملا رطاخملاو نيليثيإلا لقن ةفلكتب كلذ طبتريو ،يملاعلا جاتنإلا
 ةداع عقت( ىرخأ ىلإ جاتنإ ةدحو نم بيبانأ طخ ربع لقنُي وأ هجاتنإ قطانم يف نيليثيإلا مدختسُي ام ةداعو .)نيجسكأ ردصم وأ
 هتبسن ام تطغ ثيح ايسآ قرش لامش يف نيليثيإلا ةراجت مظعم تزكرت ،م٢٠١٧ ماع يفو .)تايواميكورتبلا ةصنم سفن يف
 ،قطانملا لخاد ةينيب تاقفدت ةراجتلا ماجحأ مظعم تلكشو ،يلاوتلا ىلع ةيملاعلا تارداصلاو تادراولا يلامجإ نم ٪٤٩و ٪٥٩
 نيليثيإلا ةراجت نم اهتصح تناك دقف ،ىرخألا قطانملا امأ .ةراجتلا هذه مجح يقاب نم ريبك ءزج ايسآ قرش بونج تطغ امنيب
 .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع قاطنلا عساو دوكرلا نم ةلاح نيليثيإلا ةراجت تدهش دقو .ةدودحم ةيملاعلا

 قرشلا يجتنمل ةديدجلا ةيجاتنإلا ةقاطلا حيتت ثيح ،ةعيرس ةدايز طسوألا قرشلا نم نيليثيإلل ةئفاكملا تارداصلا تدهش
 بهذت تانحشلا نأ الإ ،يسيئر لكشب نيصلا ًةفدهتسم ،ايسآ ىلإ نيليثيإلا لوكيالجو نيليثيإ يلوبلا تارداص ةدايز طسوألا
 ايزيلامو ناوياتو ةيبونجلا ايروكو نابايلا :ايسآ يف نيليثإلا يردصم رابك لمشيو .طسوألا قرشلا اهنيب نم ىرخأ قطانمل
 تانحش ضعب ريدصتب اًضيأ كيسكملاو ةدحتملا تايالولا موقتو .ةيويسآلا ةراقلا دودح مهتانحش ةيبلاغ زواجتت الو ،ةروفاغنسو
 .رغصأ قاطن ىلع نكلو ،ةمظتنم ةفصب نيليثإلا

 
 نيبلفلاو ةيبونجلا ايروكو ناوياتو ايسينودنإ نيرخآلا نيساسألا نيدروتسملا نيب نمو ،نيليثالا تانحشل دروتسم ربكأ نيصلا لازت ال
 .ةيبرغلا ابوروأو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 امم ،قباسلا يف هيلع تناك امم ىلعأ حبر شماوه ةيلامشلا اكيرمأ يف يميلقإلا ىوتسملا ىلع ناثيإلا راعسأ ضافخنا معدي
 ةلضفملا ماخلا داوملا ميقللا ناتويبلاو نابوربلا لثم ةليقثلا ماخلا داوملا حبصت نأ نكمملا نمو .نيجتنملل ةياغلل ةحبرم ةئيب قلخي
 تاونسلا لالخ عقوتملا نمو .بحاصملا جتنملا مييقت وأ ةيمسوملا لماوعلا نع ةمجانلا ماخلا داوملا راعسأ تاريثأت ىلع ًءانب
 رامثتسالا ةداعإ صخي اميف يداصتقالا ؤفاكتلا ىلإ ناثيإلا ىلع ةمئاقلا راخبلاب ريسكتلا تادحو حبر شماوه هجتت نأ ةمداقلا
 ديعصلا ىلع نيليثإلا ةدام نأشب نزاوتلا قيقحت يف ةدعاسملل ةدحتملا تايالولا يف ريسكتلا تادحو نم يفكي ام زيفحتل
 ةريبك تايمك جتنت يتلا قطانملا يف ةيرخصلا رابآلا رفح نأ امك .ةدحتملا تايالولا يف ناثيإلا جاتنإب قلعتي اميف كلذكو يملاعلا
 ةليوط تاعقوتلا ديفتو ،ىرخألا ماخلا داوملا عم ةنراقملاب هراعسأ ضفخيو ناثيإلا تادادمإ نم ديزيس يعيبطلا زاغلا لئاوس نم
 .ةلضفملا ماخلا ةداملا ىقبيس ناثيإلا نأب لجألا
 
 ضافخنا تاقوأ يف ةيبوروألا راعسألا تناكو ،اثفنلا ةيدقنلا فيلاكتلا يف ةلصاحلا تاريغتلاب ابوروأ يف نيليثيإلا راعسأ طبترت
 ،اًريبك اًعجارت ةيبوروألا ليغشتلا تالدعم تدهش ،م٢٠٠٧ ماع ذنمو .حبرلا شماوه صلقت نع ًالضف ،عجارتلا ىلإ ليمت بلطلا
 نم ةريبكلا ةجوملا تمعد ثيح ةدحتملا تايالولا يف ثدح ام سكع ىلع ٪٨٠ نم لقأ ىلإ اًبيرقت ٪٩٠ نم تضفخنا ثيح
 ليغشت تالدعم تناك ،ةيبوروألا ةحاسلا ىلعو .ةيلاملا ةمزألا باقعأ يف ليغشتلا تالدعم عافترا ريسكتلا تادحو يف ديشرتلا
 اهشاعتنا نم مغرلا ىلع ،لوطأ ةرتفل ةضفخنم ليغشتلا تالدعم تلظو ،اهقالغإ يعدتست ةجردل ةئيطب ةريتوب ريست لوصألا
 ماخلا داوملا لالخ نم ةيكيرمألا تايلمعلل مدقملا يفاضإلا معدلا نإف ،كلذ عمو .بلطلا ةدايز ةيفلخ ىلع ةريخألا ةنوآلا يف
 ليغشتلا تالدعم ىلع اًطغض عضي امم تادراولا هاجت ابوروأ ةيساسح نم داز دق يرخصلا زاغلا روطتل ةجيتن ةفلكتلا ةضفخنم
 تارداص ضعبل ًافده اهلعج يف طسوألا قرشلا نم ةقطنملا برق ىلإ لضفلا عجري ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيبوروألا ةقطنملا يف
 .هتاقتشمو نيليثيإلا نم طسوألا قرشلا
 

 نيليثإلا قاوسأ عضو رارغ ىلع كلذو ايسآ قرش بونج يف نيليثإلا رعس ىلع اًريبك اًريثأت نيليثيإلا جاتنإب ةطبترملا فيلاكتلا رثؤتس
 ماخلا داوملا فيلاكت ةداع طبترت ،ايسآ قرش بونج يف نيليثإلا يجتنم مظعمل ةبسنلابو ،ةيبرغلا ابوروأو ةدحتملا تايالولا يف
 لوصحلا متيو ،اثفنلا نم اًيلاح ةقطنملا يف نيليثيإلا نم ٪٦٢ ىلع لوصحلا متي ثيح ،اثفنلا رعسب جاتنإلل ةيدقنلا فيلاكتلاو
 ةرجأو فيلاكتلا رعسل ايندلا ةميقلا دمتعت ،كلذل ةجيتنو .لاسملا لورتبلا زاغ ضعبو ناثيإلا نم نيليثيإلا جاتنإ نم ىقبت ام ىلع
 .اثفنلاو ماخلا طفنلا راعسأ ىلع ايسآ قرش بونج يف يروفلا نحشلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا )ب(

 
 ةمدقم )١(

 
 وه ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلاو .ملاعلا يف اًمادختسا اهرثكأو ةيمكلا ثيح نم ةيراجتلا تارميلوبلا ربكأ نيليثيإ يلوبلا دعُي
 .م٢٠١٨ ماع يف نيليثيإ يلوبلا يلامجإ نم ٪٤٧ هتبسن ام لكش ثيح ،مادختسالا ةيحان نم اًقاطن عسوألا نيليثإ يلوبلا
 ،ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا داوملا فيلغتو ةئبعت ةعانص يف اميس ال ،ضارغألا نم ديدعلا يف ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا مدختسُيو
 متي امك ،تاصنملاو ةيطغألاو ةيلزنملا علسلاو لوبطلاو تايواحلا لثم نقحلابو خفنلاب ةبلوقلا يف هتامادختسا نع ًالضف
 تاناطبلاو طنشلاو ةمامقلا سايكأ ةمزحأو يرلاو زاغلاو هايملا بيبانأ لكايه ليكشت يف ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا مادختسا
 .قثبلا ةينقت لالخ نم كلذو ةيعانصلا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 ىدم ىلعو .م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٣٫٢ يلاوح ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا ىلع يملاعلا بلطلا غلبي نأ عقوتملا نم
 نم قوسلا يف ربكألا ةحيرشلا حاولألاو مالفألا لثمتو .اًيونس ٪٤ ةبسنب ومن لدعمب بلطلا داز ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا
 ةبلوقلا تامادختسا اهيلتو ،ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا داوملا فيلغتو ةئبعت ةعانص يف امهمادختسا لضفب كلذو نيليثيإ يلوبلا
 يلوبلا مادختساب نقحلاب ةبلوقلا ىلع بلطلا طبتريو .ةيعانصلاو ةيلزنملا تاجاجزلا قوس ىلإ ريبك دح ىلإ كلذ عجريو خفنلاب
 نم ديدعلا يف ةرشابم ةروصب تاجنتارلا هذه سفانتتو .قوسلا اذه يف نيليبورب يلوبلا ىلع بلطلاب ةفاثكلا يلاع نيليثيإ
 .رفاوتلا ىدمو رعسلا ىلع ءانب ،ةيلزنملا تاودألاو قيدانصلاو صافقألا لثم تامادختسالا

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٧٬٥٨٦ ٧٬٤١٦ ٧٬٤٩٧ ٧٬٣٨٦ ٧٬٢٤٩ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٢٬١٠٣ ٢٬٠٦٢ ٢٬١٤٦ ٢٬١٨٧ ٢٬١٦٢ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٬١٣٨ ٥٬٠٣٧ ٤٬٨٥٩ ٤٬٦٤٩ ٤٬٦٩٥ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٠٣٧ ١٬٠٠٩ ٩٧٧ ٩٣٧ ٩١١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٥٢٨ ١٬٤٩٨ ١٬٤٧٩ ١٬٤٦٩ ١٬٥١١ 

 ١٬٦٤١ ١٬٥٨٦ ١٬٥٢٨ ١٬٤٥٩ ١٬٣٨٢ ايقيرفأ

 ٣٬١١٣ ٣٬٠٠٠ ٢٬٩١٥ ٢٬٨٣٥ ٢٬٧٤٥ طسوألا قرشلا

 ٢٬٧٤٠ ٢٬٥٥٠ ٢٬٤٠٥ ٢٬٢٠٨ ٢٬١١٣ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٤٬٦٣٧ ١٣٬٧٦٦ ١٢٬٨٧٥ ١٢٬٠٠٥ ١١٬٣٤٧ ايسآ قرش لامش

 ٣٬٧٥٢ ٣٬٦٠٧ ٣٬٣٨٧ ٣٬١٨٥ ٣٬٠٣٨ ايسآ قرش بونج

 ٤٣٬٢٧٤ ٤١٬٥٣٠ ٤٠٬٠٦٩ ٣٨٬٣٢٠ ٣٧٬١٥٣ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يناكسلا دادعتلا تاذ نادلبلاف ،ملاعلا يف ةيسيئرلا بلطلا زكارم ةباثمب ةيبرغلا ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأو ايسآ قرش لامش دعت
 نأ نيح يفو .لبقتسملا يف ةيلاع بلط تالدعم نع حصفت ،ايسينودنإو دنهلاو نيصلا لثم ،ومنلا ةعيرس تاداصتقالاو ريبكلا
 بلطلا نم ةريبك ةبسن كانه لاز ال هنأ الإ ،يملاعلا طسوتملا نآلا زواجتي نيصلا يف نيليثيإ يلوبلا ىلع بلطلا نم درفلا بيصن
 .يلحملا كالهتسالا نم ًالدب ةيئاهنلا لحارملا تاجتنم تارداصب رثأتت
 

 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(
 قرشلاو ةيلامشلا اكيرمأ قطانم رثأتستو ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٩٫٨ هرادقم امب ةيملاعلا ةيجاتنإلا ةقاطلا ترقتسا
 ةقاطلا تداز ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلعو .ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا نم ٪٦٧ يلاوحب ايسآ قرش لامشو طسوألا
 .٪٨٧ هتبسن ام يليغشتلا لدعم طسوتم غلب ،م٢٠١٧ ماع يفو .اًيونس ٪٢٫٩ ةبسنب ومن لدعمب ةيجاتنإلا

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٠٬٨٨٧ ١٠٬٢٧٧ ٩٬٣٨٥ ٩٬٣١٥ ٩٬٢١٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٧٦٠ ١٬٧٦٠ ١٬٧٦٠ ١٬٧٥٠ ١٬٧٥٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٤٬٨٢٨ ٤٬٨٢٨ ٤٬٨٧٨ ٥٬١٧٣ ٥٬٢٢٣ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٦٧٠ ١٬٦٧٠ ١٬٢٣٥ ١٬٢٣٥ ١٬١٥٥ 

 ٨٣٨ ٦٨٨ ٦٣٨ ٦٣٨ ٦٣٨ ايقيرفأ

 ١٠٬٩٢٤ ١٠٬٧٨٤ ١٠٬٤٩٩ ٩٬٧٥٩ ٩٬٣٦٧ طسوألا قرشلا

 ٢٬٤٥٠ ١٬٩٠٢ ١٬٧٣٥ ١٬٧٣٥ ١٬٨١٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١١٬٥٢٠ ١١٬٦١٧ ١١٬٤٦٧ ١١٬٠٤٤ ١٠٬٤٧٨ ايسآ قرش لامش

 ٣٬٧٣٥ ٣٬٧١٠ ٣٬٧٨٠ ٣٬٨٣٠ ٣٬٧٠٢ ايسآ قرش بونج

 ٤٩٬٨٥١ ٤٨٬٤٧٥ ٤٦٬٦١٦ ٤٥٬٧١٩ ٤٤٬٥٨٣ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 اكيرمأ يف ةيجاتنإلا ةقاطلا يف ضئافلا نم هجومب يسيئر لكشب يملاعلا ديعصلا ىلع ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا ةعانص زيمتت
 اهايازمب ةفيفخلا ماخلا داوملا وحن لوحتلا ىدأ دقو .نيليثيإ يلوبلا ةعانص يف لاحلا وه امك ،نيصلاو طسوألا قرشلاو ةيلامشلا
 داز امم ،ةيلودلا قوسلا يف ةسفانملا ةدح تدتشا امك ،ةقطنملا يف جاتنإلا زيفحت ىلإ ةيلامشلا اكيرمأ يف ةفلكتلا ثيح نم
 ،م٢٠١٤ ماع رخاوأ يف طفنلا راعسأ ضافخنا عمو .ةيبرغلا ابوروأ يف اميس ال ،ةعفترملا ةفلكتلا يوذ نيجتنملا ىلع طغضلا
 ىلع بترتيس ،يلاتلابو .اًيلك لحمضت مل اهنأ الإ ،يعيبطلا زاغلا ىلع نودمتعملا نوجتنملا اهب عتمتي يتلا ةفلكتلا ايازم تصلقت
 نيصلا ديفتست نأ عقوتملا نمو .ةقطنملا نم تارداصلا ةدايز ةمداقلا تاونسلا يف ةيلامشلا اكيرمأ يف ةيجاتنإلا ةقاطلا ومن
 .دروتسملا ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا تاجنتار ىلع دمتعت لظتس اهنأ نم مغرلا ىلع ،يلحملا جاتنإلا نم
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٩٬٩٢٤ ٩٬١٨٢ ٨٬٦٩٥ ٨٬١٣٢ ٨٬٢٨٤ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٤١٣ ١٬٤٢١ ١٬٤٥٠ ١٬٣٤٣ ١٬٣٨٣ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٤٬٣٩٧ ٤٬٥١٦ ٤٬٤٦٥ ٤٬٥٩٠ ٤٬٢٥٣ ةيبرغلا ابوروأ

 ٩٥٦ ٧٩٧ ٩٤٤ ٩٣٤ ٩٤٩ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٣٨٩ ١٬٤١٢ ٩٩٣ ٩١٠ ١٬٠٢٢ 

 ٤٦٥ ٣٥٥ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٣٣ ايقيرفأ

 ٩٬٣٨٦ ٩٬٤٦٦ ٨٬٧٩٩ ٨٬١٦٧ ٧٬٧٠٥ طسوألا قرشلا

 ٢٬١٢٥ ١٬٥٩٠ ١٬٥٣٠ ١٬٤٠٠ ١٬٤٨٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٠٬٣٤١ ٩٬٩٧٩ ٩٬٤٦٢ ٨٬٨٨٦ ٨٬٤١٣ ايسآ قرش لامش

 ٣٬٣٠٠ ٣٬٢٧٢ ٣٬٣٥٧ ٣٬٢١١ ٣٬١٣٠ ايسآ قرش بونج

 ٤٣٬٦٩٦ ٤١٬٩٩١ ٤٠٬٠٣٣ ٣٧٬٩١٣ ٣٦٬٩٥٢ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 هتارداص مجح يفاص غولب ردقُي ثيح ،يميلقإلا ديعصلا ىلع ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلل ردصم ربكأ طسوألا قرشلا لازي ال
 ناك طسوألا قرشلا نم ردصملا ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا ةيبلاغ نأ ظحول دقو .م٢٠١٨ ماع يف يرتم نط نويلم ٦٫٣ يلاوح
 ةراقلا هبشو ايقيرفأ اهيلت ،ايزيلامو مانتيفو ةروفاغنسو نيصلا اميس ال ،ايسآ قرش بونجو ايسآ قرش لامش قاوسأ وحن هجوم
 يلاوح اهتارداص مجح يفاص غولب ردقيو ،ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلل ٍفاص رّدصُم ةيلامشلا اكيرمأ دعتو .ةيبرغلا ابوروأو ةيدنهلا

 ةيبرغلا ابوروأو ةيبونجلا اكيرمأ تارداصلا فدهتست ،ةيميلقإلا ةراجتلا نع رظنلا فرصبو .م٢٠١٨ ماع يف يرتم نط نويلم ٢٫٧
 .ايسآ قرش لامشو
 
 غلبي نأ عقوتي ثيح ،ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلل ملاعلا يف دروتسم ربكأ ،نيصلا اميس ال ،ايسآ قرش لامش ةقطنم لظتسو
 .م٢٠١٨ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٫٥ اهتادراو مجح يفاص
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 ةرقفلا ىلإ عوجرلا ىجريف ،تاهاجتالا سفن عبتت ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلاو ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا راعسأ نأ امب
 .هاندأ ))٥()ج(٢٫٢(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

89



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٩٠ 
 
 

 

 

 ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا )ج(
 

 ةمدقم )١(
 
 نيليثيإلا تارميلوب تاجنتار كلذ يف امب ،نيليثإلا نم ةعرفتملا تارميلوبلا نم ةئف نع ةرابع وه ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا
 ضفخنم نيليثيإ يلوبلا لخديو .كيليركألاو لينيفلا تالخ تارمونومو نيليثيإلا نم ةكرتشملا نيليثيإلا تارميلوبو ،ةسناجتملا
 ةيئاذغلا داوملا فيلغتو ةئبعت لثم ،مالفألا تامادختسا يف يسيئر لكشب ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نيليثيإ يلوبلاو ةفاثكلا
 امك ،فيلغتلا ةطشنأ ريغ يف ىرخألا تامادختسالاو ،ةرارحلاب شمكنملا ءاشغلا تاذ ةنرملا فيلغتلا مالفأو ،ةيئاذغلا ريغو
 .نقحلاب ةبلوقلاو قثبلاب فيلغتلا يف ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا مدختسُي
 
 يلوبك نيليثيإ يلوبلا تاجنتار ةئف يف درفتملا هزورب ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا دقف ،ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا ىدم ىلعو
 تاذ يطخلا ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا تاجنتار تايمك يف ةيعونلا ةدايزلا ءارج نم كلذو ،ةفاثكلا ضفخنم يطخ نيليثيإ
 .ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا ىلع ريبكلا بلطلا تاذ قاوسألا نم ديدعلا يف اًصصخت رثكألا تارموتسالبلاو دحاولا عقوملا
 اًصصخت رثكأ وحن ىلع ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا مادختسا ىلإ ىدأ امم ،بلطلا قاوسأ نع ثحبلا أطابت ،تقولا رورم عمو
 .ةسفانملا تاجنتارلا عاونأب عّرفتملا هعباط ةقباطم اهيف رثعتي يتلا يحاونلا يف
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 تاونسلا ىدم ىلعو .يرتم نط نويلم ٢١٫٧ وحنب م٢٠١٧ ماع يف ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا ىلع يملاعلا بلطلا ردُق
 ةيلامشلا اكيرمأو ةيبرغلا ابوروأو ايسآ قرش لامش دوقت نأ عقوتٌيو .اًيونس ٪٣٫٤ ةبسنب ومن لدعمب بلطلا داز ،ةيضاملا سمخلا
 بلطلا يثلث نم رثكأب ثالثلا قطانملا هذه ظفتحت نأ كلذك عقوتملا نمو ،ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا ىلع يملاعلا بلطلا
 .م٢٠١٧ ماع يف يملاعلا

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٢٬٩٩٢ ٢٬٩٢٢ ٢٬٩١٤ ٢٬٩٥٥ ٢٬٩١٠ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٣٣٥ ١٬٣٢٠ ١٬٣٤٣ ١٬٣٧٩ ١٬٣٧٩ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٣٬٧٤٥ ٣٬٦٩٠ ٣٬٥٨٥ ٣٬٤٥٦ ٣٬٤٨٦ ةيبرغلا ابوروأ

 ٧٤٦ ٧٣٤ ٧٢٢ ٧١٠ ٧٠١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٩١ 
 
 

 

 

 قوسلا راشتسم :ردصملا
 
 ثيح ،ةديرفلا هصئاصخ لضفب ةفاثكلا ضفخنملا نيليثإ يلوبلل نييساسألا نيمدختسملاو ةيساسألا تامادختسالا دجاوت لظي
 تامادختسالا ضعبو قثبلاب فيلغتلا لثم ،تامادختسالا نم ديدعلا يف ةدودحم ةفاثكلا ضفخنملا نيليثإ يلوبلا لئادب دعت
 نيليثيإلا( ةفاثكلا ضفخنملا نيليثإ يلوبلا نم ةصصختملا ةكرتشملا تارميلوبلا ترهظأ دقو .ةيئاذغلا داوملا فيلغتب ةقلعتملا
 ةسفانملا نم مغرلا ىلع قوسلا يف اهتصحل اًدودحم اًكالهتسا )تاريمونيالاو ةكرتشملا ةيضماحلا تارميلوبلاو تاتيسأ لينيف
 .ةروطتملا داوملا نم اهريغو ،تالاثفيرت نيليثيإ يلوبلاو ،نيسولاتيملا ىلع ةمئاقلا ةديدجلا تارموتسالبلا عم ةديازتملا

 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(
 
 ةيجاتنإلا ةقاطلا تداز ،م٢٠١٣ ماع ذنمو .م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٢٥٫٥ يلاوحب ملاعلا يف ةيلامجإلا ةقاطلا ردقت
 .٪١٦ ةبسنب اًومن لثمي ام وهو ،يرتم نط نويلم ٤٫٢ يلاوحب ةفاثكلا ضفخنملا نيليثإ يلوبلل

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٤٬٢٤٨ ٤٬١٢٢ ٣٬٨٩٧ ٣٬٨٩٧ ٣٬٨٩٧ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٠٢٣ ١٬٠٢٣ ١٬٠٢٣ ١٬٠٤١ ١٬٠٦٥ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٬٥٩٥ ٥٬٥٩٥ ٥٬٥٩٥ ٥٬٥٩٥ ٥٬٧٩٥ ةيبرغلا ابوروأ

 ٥٢٠ ٥٢٠ ٤٧٠ ٤٧٠ ٤٧٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٠١٣ ١٬٠١٣ ٩٨٣ ٩٨٣ ٩٨٣ 

 ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ايقيرفأ

 ٤٬٤٤٥ ٣٬٨٤٠ ٣٬٦٦٥ ٣٬٢٦٥ ٣٬٢٦٥ طسوألا قرشلا

 ٣٦٠ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٦٬٥٩٩ ٥٬٩٤٧ ٥٬٣٨٢ ٥٬٣١٧ ٥٬١١٧ ايسآ قرش لامش

 ١٬٤٥٥ ١٬٤٠٠ ١٬٤٠٠ ١٬٤٠٠ ١٬٤٠٠ ايسآ قرش بونج

 ٢٥٬٥٤٤ ٢٣٬٩٦١ ٢٢٬٩١٥ ٢٢٬٤٦٨ ٢٢٬٤٩٢ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ديشرت نأب ريشي امم ،٪٨٩-٨٢ نيب م٢٠١٧ ماع ىلإ م٢٠٠٠ ماع نم ةدتمملا ةرتفلا يف يملاعلا كالهتسالا لدعم طسوتم حوارت
 رورم عم ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلل يملاعلا ليغشتلا لدعم رهظيو .بلطلا يف تارييغتلاو ضئافلا نيب نزاوي ةيجاتنإلا ةقاطلا
 ىتحو م٢٠١٢ ماع نم ةدتمملا ةرتفلا يف ٪٨٢ ىلإ لصو ضافخناو ٢٠٠٤ ماع يف ٪٨٩ ىلإ لصو عافتراب اًيبيج ًاهاجتا تقولا

 نم ددع كانه ناك ثيح ،ةيبونجلا اكيرمأو ىطسولا ابوروأو ةيبرغلا ابوروأ يف ةيجاتنإلا ةقاطلا ديشرت ظحول دقو .م٢٠١٣
 .اهليغشت رارمتسا بعصلا نم تابو ةياغلل ةميدق ،طغضلاب ميقعتلا  ايجولونكت مدختست يتلا كلت اميس ال ،تادحولا

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

91



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٩٢ 
 
 

 

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٣٬٦٨٥ ٣٬٤٦٤ ٣٬٣٨٨ ٣٬٤٦٠ ٣٬٣٩٣ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٨٩٧ ٨٣٦ ٨٦٩ ٩٠٠ ٩٩١ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٤٬٢١٦ ٤٬٣٨٠ ٤٬٢٩٦ ٤٬٢٤٥ ٣٬٩٥٦ ةيبرغلا ابوروأ

 ٤١٠ ٤٠٢ ٤٠١ ٣٧٩ ٣٧١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٨٨٤ ٨٧٧ ٩٠٢ ٨٩٦ ٨٦٣ 

 ١٨٩ ١٨٩ ١٨١ ١٩٠ ١٨٠ ايقيرفأ

 ٣٬٩٣١ ٣٬٥٨٣ ٣٬٣٥٣ ٣٬٠٣٣ ٢٬٩٩٩ طسوألا قرشلا

 ٣٤٥ ١٩٦ ١٩٥ ٢٠٠ ٢٠٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٥٬٦٤٣ ٥٬٣٩٧ ٤٬٧٦٥ ٤٬٧٣١ ٤٬٤٨٣ ايسآ قرش لامش

 ١٬٣٢٣ ١٬٢٨٢ ١٬٣٤٨ ١٬٣١٩ ١٬٢٢٥ ايسآ قرش بونج

 ٢١٬٥٢٣ ٢٠٬٦٠٦ ١٩٬٦٩٨ ١٩٬٣٥٣ ١٨٬٦٦٦ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 اهردق ةدايز لداعي ام يأ ،يرتم نط نويلم ٩٫٧ وحنب م٢٠١٧ ماع يف ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا تاجنتار ةراجت يلامجإ ردُق

 .اًيونس ٪٣٫٤غلب ومن لدعمب ةيملاعلا ةراجتلا تمن ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلعو .م٢٠١٦ ماع نم يرتم نط ٢٢٩٬٠٠٠
 يلامجإ نم ٪٣٣ نع ًاليلق ديزي ام تلثم ثيح ،ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا تاجنتارل ردصم ربكأ طسوألا قرشلا لازي الو
 ماع يف يلامجإ نم ٪٤١ تلثم ثيح ،طسوألا قرشلا تارداص يف سيئرلا سفانملا ةكلمملا دعتو .م٢٠١٧ ماع يف تارداصلا

 نم ٪١٥ تلثم ثيح ،ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا تاجنتار يردصم نيب ةيناثلا ةبترملا يف ةيلامشلا اكيرمأ لحتو .م٢٠١٧
 .م٢٠١٧ ماع يف تارداصلا يلامجإ
 
 غلب ثيح ،ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلل نييملاعلا نيدروتسملا ةمئاق ايسآ قرش لامش ةقطنم ردصتت ،رخآلا ديعصلا ىلعو
 .م٢٠١٧ ماع يف تادراولا يلامجإ نم ٪٣٣ هتبسن ام اهتداراو مجح
 

 ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلاو ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا – حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 يجيردتلا رييغتلا رثأ دقو .)نيليثيإ يلوبلا( ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلاو ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا راعسأ تاهاجتا هباشتت
 يلوبلا يجتنم ةردق ىلع اًبلس نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم ىتح ةركبملا ةرتفلا لالخ ةقاطلا فيلاكت يف
 زاغلا تادادمإ يف تادايزلا تدأ ،م٢٠٠٩ ماع ذنم ،كلذ عمو .ةيملاعلا قوسلا يف سفانتلا ىلع ةدحتملا تايالولا يف نيليثيإ
 جاتنإ ةفلكت ةزيم ةداعتساو ظوحلم لكشب يعيبطلا زاغلا راعسأ ضافخنا ىلإ ةديدجلا رفحلا تاينقت ىلع ةمئاقلا يعيبطلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تاجنتارلا دض ريدصتلا قوس يف سفانتلا ىلع ةلماكتملا نيليثيإ يلوبلا جاتنإ تاكرش اذه دعاس دقو ،ناثيإلا ىلع مئاقلا نيليثيإلا
 ةيملاعلا ماخلا طفنلا راعسأ ضافخنا يدؤي نأ عقوتملا نمو .ايسآ قرش بونجو ةيبرغلا ابوروأ يف اثفنلا ريسكت تادحو نع ةجتانلا
 اكيرمأ يف نيجتنملا شماوهو راعسأ عجارت ىلإ ايسآو طسوألا قرشلاو ةيلامشلا اكيرمأ يف ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايز نع ًالضف
 ةزيم لظت نأ عقوتملا نم ،يلاحلا دقعلا نم ريخألا فصنلا يف هعافتراو ماخلا طفنلا راعسأ شاعتنا لامتحا عمو .ةيلامشلا
 م٢٠١٦ ماع لئاوأ يف اهرداوب ترهظ يتلا نيليثيإ يلوبلا تاعسوت بوص ةكرحملا لماوعلا دحأ ديعبلا ىدملا ىلع ةفلكتلا
 .هدعب امو دقعلا اذه لالخ رمتستسو
 
 اًببس ليمربلل رالود ١٠٠ نم رثكأ نم ٪٥٠ هتبسن ام زواجتي وحن ىلع ماخلا طفنلا راعسأ ضافخنا ناك ،ةريخألا تاونسلا رادم ىلعو
 ةنراقم ةيبرغلا ابوروأ يف ةيسفانتلا ةفلكتلا قئاوع ليلذت يف ريثأت اذهل ناكو ،اًرارقتسا رثكأ نيليثيإ يلوبلا ةفلكت ىنحنم لعج ءارو
 دعاس دقو ،ةيلامشلا اكيرمأو طسوألا قرشلا قطانم لثم ةفلكتلاب طبترت تازايتماب عتمتت يتلا ىرخألا قطانملا نم اهريغب
 ،ةيبرغلا ابوروأ يف ةعانصلا شاعتنا ىلع قوسلا ةرود يف ولعلاب عوفدملا حبرلا شماه ةدايز بناج ىلإ ةفلكتلا قئاوع ليلذت
 الإ ،يلاحلا ىوتسملا نع ةيبرغلا ابوروأ يف ةيسفانتلا قئاوعلا ديازت ةفلكتلا ىنحنم سكعيس ،اًمدق طفنلا راعسأ شاعتنا عمو
 .قلقلل وعدت تايوتسم ىلإ قئاوعلا هذه لصت نل ،لوطأ ةرتفل طفنلا ضافخنا رارمتسا عم ىتح هنأ
 
 اهيرتعت ةيميلقإلا نيليثيإ يلوبلا راعسأ لظتس ،ايسآ قاوسأ ةيقبو نيصلا يف ةقبطملا ةيروفلا راعسألا ةسايس ىلإ رظنلابو
 ًالضف ةقطنملا يف نيليثيإ يلوبلا ىلع بلطلا ومن ءارج نم ةريخألا تاونسلا لالخ راعسألا دعاصتت نأ عقوتملا نمو .تابلقتلا
 ٪٦٠ يلاوح دنع نيصلا يف يتاذلا ءافتكالا ىوتسم رقتسيس ،يلحملا جاتنإلا ومن نم مغرلا ىلعو .ةقاطلا فيلاكت عافترا نع
 دنهلاو نيصلا لثم ةيسيئرلا ةيويسآلا قاوسألا يف تادراولل لئاهلا مجحلا ىلإ رظنلابو .ليوطلا ىلإ طسوتملا ىدملا ىلع
 .تادراولا رعس يفاصب ريبك لكشب ةينعملا نادلبلا يف نوجتنملا اهددحي يتلا ةيلحملا راعسألا رثأتت فوسف ،مانتيفو ايسينودنإو
 

 نيليبوربلا )د(
 

 ةمدقم )١(
 
 جاتنإل ةمزال ماخ ةدام وه نيليبوربلاو .ملاعلا ىوتسم ىلع ةيمكلا ثيح نم هجاتنإ متي يئايميك جتنم ربكأ يناث وه نيليبوربلا
 ةريبك ةعومجم كلذكو ،وسكوأ تالوحكو نيليبوربلا ديسكأو ليرتنوليركأو نيليبورب يلوبلا لثم ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا
 تامادختسالا ضرغب جتنملا نيليبوربلا يلامجإ نم ٪٦٥ يلاوح مِدخُتسا ،م٢٠١٧ ماع يف .ةيعانصلا تاجتنملا نم ةعونتمو
 ىوتسم ىلع نيليبوربلا جاتنإ نم ٪٨ يلاوح كلهتسُيو .نيليبورب يلوبلا تاجنتار عينصت يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيئايميكلا
 يلامجإ نم ٪٦ ىلإ لصت ةبسنب يئاهن مادختسا ربكأ ثلاث ليرتينوليركأ لثمي نيح يف ،نيليبوربلا ديسكأ جاتنإ يف ملاعلا
 .وسكوأ تالوحكو نيمويكلا كيليركالا ضمح لثم ةيئايميكلا ةطيسولا داوملا عينصت يف يقابلا مدختسي .كالهتسالا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 نم ٪٦٥ تلكش يتلاو ،ةيئايميكلا تاقتشملا جاتنإ ضرغل نيليبوربلا ىلع بلطلا نم ةيلاع ةبسن ىلع نيليبورب يلوبلا نميهي
 ىرخألا ةيسيئرلا تامادختسالا نكلو نيليبوربلل ةيئايميكلا تامادختسالا نم ىصحي ال ددع كانهو .م٢٠١٦ ماع يف لكك قوسلا
 تاقتشملل ةيفاضإلا ةجلاعملا دعب فاطملا ةياهن يفو .كيليركألا ضمحو نيمويكلاو ليرتينوليركألاو نيليبوربلا ديسكأ :لمشت
 ينابملا( ةيتحتلا ةينبلاو فيلغتلاو )ثاثألاو تارايسلا( ةرمعملا علسلا يف يساسأ لكشب نيليبوربلا دجوي ،عنصلا ةمات علسلل مث
 لكشب اًطبترم نيليبوربلا كالهتسا حبصأ دقف يلاتلابو .ماعلا داصتقالاب ماع لكشب طبترم هيلع بلطلا نإف يلاتلابو )لزانملاو
 ديازتملا ينارمعلا عسوتلاو ةشيعملا تايوتسم يف نسحتلا يدؤي ثيح ،)صوصخلا هجو ىلع نيصلا( ةئشانلا نادلبلاب ديازتم
 لدعم رقتسا ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا رادم ىلعو .ةيئايميكلا تاجتنملاو تارميلوبلا نم ةعساو ةعومجم مادختسا ةدايز ىلإ
 .ةديدجلا تابلطتملا نم ٪٦٧ ايسآ قرش لامش ةقطنم تلكش ثيح اًيونس ٪٤٫٣ ةبسنب نيليبوربلا ىلع بلطلا ومن

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - نيليبوربلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٥٬٩٤٣ ١٥٬٨٢٥ ١٥٬٧٥٢ ١٥٬٢٧٩ ١٥٬٤٣٢ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٣٬٢٢٨ ٣٬١٢٠ ٣٬٠٠٤ ٢٬٩٦٥ ٣٬٠٥١ ةيبونجلا اكيرمأ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٩٤ 
 
 

 

 

 ١٤٬٦٦٥ ١٤٬٦٣٨ ١٤٬٣٢٠ ١٤٬١٥٣ ١٤٬٢٦٣ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٤٦٣ ١٬٣٧٣ ١٬٤٣٤ ١٬٤٢٧ ١٬٤٨١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٢٬٢٥٠ ٢٬١٩١ ٢٬١٢٣ ١٬٩٦١ ١٬٧٢٥ 

 ١٬٢٦٦ ١٬٢٢٣ ١٬١٧٨ ١٬٢٢٣ ١٬١١٣ ايقيرفأ

 ٨٬٠٣٤ ٨٬٣٧٨ ٧٬٦١٥ ٧٬٤٠١ ٦٬٩٤٤ طسوألا قرشلا

 ٤٬٥٤١ ٤٬٤٥٤ ٤٬٣٢٤ ٣٬٩٣٨ ٤٬٠٢٦ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤٦٬٨٩٦ ٤٣٬٣٧٤ ٣٩٬٨٧٩ ٣٦٬٤٣٧ ٣٣٬٧٢٩ ايسآ قرش لامش

 ٧٬٢٠٦ ٦٬٨٩٢ ٧٬٠٢٤ ٦٬٥٩٨ ٦٬٢٩٣ ايسآ قرش بونج

 ١٠٥٬٤٩٣ ١٠١٬٤٦٨ ٩٦٬٦٥٢ ٩١٬٣٨١ ٨٨٬٠٥٩ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 ىدم ىلع ٪٤٫٤ هتبسن تغلب يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ١٣٤ دنع ةيملاعلا ةيجاتنإلا ةقاطلا ترقتسا
 راخبلاب ريسكتلا تادحو يف امإ ،اًكرتشم اًجتنم هرابتعاب ساسألا يف نيليبوربلا ديلوت مت ،قباسلا يفو .ةريخألا سمخلا تاونسلا
 نم ديدعلا ريوطت مت يضاملا دقعلا لالخف ،كلذ عمو .ماخلا طفنلا يفاصم يف لئاوسلل يزيفحتلا ريسكتلا تادحو يف وأ
 ،ةفيفخلا ماخلا داوملا ريسكت نم ةديازتم ةصح اهتفلخ يتلا بلطلا ةوجف ءلم ضرغب ساسألا يف كلذو ،ةصّصختملا تاينقتلا
 لدابتلاو ،نابوربلا نم نيجورديهلا عزن ةصّصختملا تاينقتلا لمشتو .كرتشملا نيليبوربلا جتنم نم لقأ ةيمك ةداع جتنت يتلاو
 ىلإ محفلا ليوحت / تانيفيلوأ ىلإ محفلا ليوحتو ،نيليبوربلا ىلإ لوناثيملا ليوحت / تانيفيلوأ ىلإ لوناثيملا ليوحتو ،جودزملا
 نم ٪٢٠ ىلإ لصي ام صّصختملا نيليبوربلا جاتنإ لّثم ،م٢٠١٧ ماع يفو .ةدشلا يلاع يزيفحتلا لئاوسلا ريسكتو ،نيليبوربلا
 .نمزلا نم دقع لبق ٪٤ وحن ةصحلا هذه تلكش دقو ؛جاتنإلا يلامجإ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٢٬٩١٦ ٢٬٩١٦ ٢٬٨١٦ ٢٬٦٥٣ ٢٬٢٣٩ 

 ١٬٦٤٣ ١٬٦٢٣ ١٬٦٠٣ ١٬٦٠٣ ١٬٦٠٣ ايقيرفأ

 ١٢٬٧١٣ ١١٬٩٩٢ ١١٬٣٤٤ ١٠٬٤٤٣ ١٠٬٢٧١ طسوألا قرشلا

 ٦٬٤٥٧ ٥٬٩٩٢ ٥٬٨٢٢ ٥٬٤٩٢ ٥٬٤٩٢ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٥٣٬٦٩٣ ٤٩٬٨٩٥ ٤٦٬٤٢٥ ٤١٬٣٤٤ ٣٨٬٢٩٦ ايسآ قرش لامش

 ٩٬٣٧٣ ٩٬٣٢٣ ٨٬٦٥٠ ٧٬٨٣٤ ٧٬٥٧٦ ايسآ قرش بونج

 ١٣٤٬٠٠٨ ١٢٨٬٨٣٧ ١٢٣٬٢٩٧ ١١٦٬٠٠٠ ١١٢٬٤٧٤ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلاعلا ةدايزلا تمهاس دقو ؛ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ٪٨٠ نود نيليبوربلا ليغشت لدعم طسوتم لظ دقف ،ماع هجوبو
 ةصصختملا تاينقتلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .روكذملا ليغشتلا لدعم عافترا نم دحلا يف نيليبوربلل ةيلاحلا ةيجاتنإلا ةردقلا يف
 ،تادحولا ليغشت ءدبب ةطبترملا تالكشملا ببسب ريثكب لقأ لالغتسا تالدعم نهارلا تقولا يف دصرت اًثيدح اهريوطت مت يتلا
 .)تانيفيلوألا ىلإ محفلا ليوحت تادحول ةيرورض ةيونسلا ةنايصلا تايلمع( يلكيهلا لطعتلا تقو تابلطتم نع ًالضف

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - نيليبوربلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٦٬٥٣٠ ١٥٬٩٩٧ ١٦٬١٨٨ ١٥٬٧٨٢ ١٥٬٧٧٩ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٣٬٠٥٠ ٣٬٠٠١ ٣٬٠٦٥ ٣٬١٠٦ ٣٬٠٨١ ةيبونجلا اكيرمأ

 ١٤٬٣٧٢ ١٤٬٨١٤ ١٤٬٢٨٦ ١٤٬٤٩٠ ١٤٬١٢٨ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٤٠٥ ١٬١٠١ ١٬٣٠٠ ١٬٣٣٩ ١٬٣٦٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٢٬٥١٤ ٢٬٧٠٠ ٢٬٤٤٥ ٢٬٠٣١ ١٬٨١٢ 

 ١٬١٣٠ ١٬٠٩٤ ١٬١٢٩ ١٬١٢٣ ١٬٠٨٢ ايقيرفأ

 ٨٬٤٥٤ ٨٬٨٣١ ٨٬١٢٣ ٧٬٥٧٠ ٧٬٣٩٦ طسوألا قرشلا

 ٤٬٧٩١ ٤٬٨٤٢ ٤٬٣٦٣ ٤٬٠٢٦ ٤٬٠٢١ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤٥٬٧٤١ ٤٢٬٦٧٩ ٣٩٬٢٠٣ ٣٦٬١٨٩ ٣٣٬٤٩٥ ايسآ قرش لامش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٧٬٢١١ ٦٬٦٣٠ ٦٬٧٢٩ ٦٬٣٤٧ ٥٬٩٩٢ ايسآ قرش بونج

 ١٠٥٬١٩٩ ١٠١٬٦٩١ ٩٦٬٨٣١ ٩٢٬٠٠٢ ٨٨٬١٤٧ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 يف ةروصحم اهنأ الإ ،يضاملا دقعلا ىدم ىلع اًيونس ٪٦٫٧ هردق غلبي طسوتم لدعمب ةيملاعلا نيليبوربلا ةراجت تمن نيح يف
 متي مث نمو ،ةيوج فورظ تحت زاغ ةروص يف نيليبوربلا جاتنإ متي ،نيليثيإلا رارغ ىلعو .م٢٠١٧ ماعل يملاعلا جاتنإلا نم ٪٥ وحن
 .ةيليوحتلا هتاقتشم نم دحاو ىلإ هليوحت دعب ًةداع هلوادت
 
 نم ةريبك تايمك ريدصت ةيبونجلا ايروكو ناوياتو نابايلا لصاوتسو .نيليبوربلل يفاص ردصم ربكأ يه طسوألا قرشلا ةقطنم ّنإ
 تايالولاو ادنك يف ىرخألا ةمهملا ةردصملا لودلا لثمتتو .نيليبوربلا تادراو ىلع نيصلا نميهتس نيح يف ،نيليبوربلا رمونوم
 .دنالياتو نيبلفلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 تدادزا دقف ،كلذل ًةجيتنو .ةيلامشلا اكيرمأ يف تايواميكورتبلا عضو ةيضاملا سمخلا تاونسلا يف يرخصلا زاغلا ةروث تلّوح
 ليوحت تاجتنم نم جتنملا نيليبوربلا ةيمك تداز دقو )ديدحتلا هجو ىلع ناثيإلا( ّفخأ ماخ داوم نم جتنملا نيليثيإلا ةيمك
 م٢٠١٠ يماع نيب ةرتفلا يف ًالئاه اًعافترا ةدحتملا تايالولا يف نيليبوربلا راعسأ تعفترا دقف هيلعو .ًةريبك ًةدايز راخبلاب ريسكتلا
 بلاغ يف يميلقإلا ىوتسملا ىلع نيتويبلاو نابوربلا نم تادادمإلا دايدزا عم هنأ الإ .تادادمإلا ةيافك مدع ببسب م٢٠١٤و
 تادحو يف ىوصقلا اهتايوتسم ىلإ هذه لاسملا لورتبلا تازاغ ةيذغت تمت ثيح اًريفو نيليبوربلا دادمإ حبصأ ،م٢٠١٥ ماع
 يف ضرعلا ةلاح تريغت دقو .دادمإلا ةرفوب ةعوفدم ،اًداح اًضافخنا نيليبوربلا راعسأ تضفخنا ،روطتلا اذه دعبو .راخبلاب ريسكتلا
 ناتويبلاو نابوربلا جورخ نم ىلعأ تايوتسم ىلإ لوصولاب تاطحملل ةيباعيتسالا ةقاطلا يف رامثتسالا حمس امدنع م٢٠١٦ ماع
 سفن يف ،راخبلاب ريسكتلا تادحول ماخلا داوملل ةلضفملا ةميقللا داوملا ةرادص ىلإ ناثيإلا عفدو ةيلامشلا اكيرمأ قوس نم
 .واد ةكرش نم نيجوردهلا ةلازإ ةدحوب ةلثمتم ةديدج ةيجاتنإ ةقاط هيف ترهظ يذلا تقولا
 
 رمونوم رفاوت ىلإ ةفاضإلاب ةيملاعلا قوسلا فورظ نإف يلاتلابو ،نيليبوربلا رمونومل اًيفاص اًدروتسم ابوروأ تناك قباسلا يفو
 رظنلابو .نيليبوربلل ام ٍةجرد ىلإ اًيفاص اًردصم م٢٠٠٨ ماع ذنم تناك ابوروأ ّنأ الإ .ةريبك ةجردب راعسألا يف ترثأ دق نيليبوربلا
 .اًيبسن ةنزاوتم ةراجتلا نإف ،ةقطنملا يف جتنملا نيليبوربلا مجح ىلإ
 
 تاردقلا تافاضإ عم اًيتاذ ًءافتكا رثكأ حبصأ هنأل م٢٠١٠ ماع نم نيليبوربلا رمونوم نم ٍفاص ردصم ىلإ ايسآ قرش بونج لوحت
 بلطتي نل يذلا رمألا ،بلاغلا يف ةنزاوتم ةيميلقإلا ةراجتلا نوكت نأ عقوتملا نم ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا يفو .ةيباعيتسالا
 راعسأ ىلع ةيملاعلا رمونوملا راعسأ ريثأت عجارتي فوسف ،هيلعو .ىرخأ قطانم نم نيليبوربلا تادراو نم ةليئض تايمك الإ
 لامش يف نيليبوربلا راعسأ ايسآ قرش لامش يف ةلماكتملا ريغ نيليبورب يلوبلا شماوه ددحت نأ عقوت عم ،ةيميلقإلا نيليبوربلا

 .يفاصلا ريعستلا ربع ايسآ قرش بونج ىلإ ةفاضإلاب ايسآ قرش
 

 نيليبورب يلوبلا )ه(
 

 ةمدقم )١(
 
 نيليثيإ يلوبلا ىوس اهيلع قوفتي ال ،ملاعلا يف اًومن ةيرارحلا كيتسالبلا تاجنتار عرسأ نم ةدحاو يه نيليبورب يلوبلا تاجنتار
 بلطلا يلامجإ نم ٪٦٥ لثمي امب ،نيليبوربلل اًراشتنا رثكألا يئاهنلا مادختسالا وه نيليبورب يلوبلاو .ةفاثكلا ضفخنم يطخلا
 ًالضف ةزاتمم ةيئايميك ةمواقمب زيمتي تامادختسالا ددعتم نزولا فيفخ رميلوب هنأب نيليبورب يلوبلا فرعُيو .م٢٠١٧ ماع يف
 ةعفترملا ةرارحلا ةجرد ةزيم دعُتو .نيليثيإ يلوبلا لثم ىرخألا تارميلوبلاب ًةنراقم ةيلاع راهصنا ةجردو اًيبسن ةيلاعلا ةبالصلا نع
 ةعيرس تاجلاعمل عضخي نأو تارايسلا تامادختسا يف كرحملا ءاطغ تحت نوكي نأب نيليبورب يلوبلل حمست يهو ةيمهألا ةغلاب
 تامادختسالا يف نيليبورب يلوبلا مادختسا رمتسي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيئاذغلا داوملا فيلغتل ةنخاسلا ةئبعتلا تاجلاعمو
 تاضافحلاو ،بالكلا صافقأو ،باعلألاو ،ةيلزنملا ةيئاذغلا داوملا تايواحو ،داجسلا فايلأو ،تارايسلا رايغ عطق نيب حوارتت يتلا
 يوتحت ال( ةسناجتملا تارميلوبلا :يه ،ةيسيئر تائف ثالث ىلإ ًةداع نيليبورب يلوبلا مسقنيو .حوضولا ةيلاع ةفلغألا ىلإ ًالوصو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةسناجتملا تارميلوبلاو ،)ًةداع ٪٤ ىلإ ٪١ نم لقأ نم أدبت( ةيئاوشعلا ةكرتشملا تارميلوبلاو ،)كرتشم نيليثيإ رمونوم يأ ىلع
 .)نيلعافم يف اهجاتنإ متيو ٪٢٠ نم برقي ام ىلإ ًالوصو نيليثيإلا نم ةضفخنم ةبسن( تامدصلل ةمواقملا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 نم برقي ام ىلإ طسوتملا يف نيليبورب يلوبلا ىلع بلطلا امن ،)م٢٠١٧-م٢٠٠٢( ةيضاملا رشع ةسمخلا تاونسلا ىدم ىلع

 فعض ببسب( م٢٠٠٨ ةنس يهو ومن يأ طقف ةدحاو ةنس ققحت مل ،ةرتفلا هذه ءانثأو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اًيونس ٪٤٫٨
 .اًيونس ٪٥٫٤ ىلإ ومنلا لدعم عفترا ةريخألا سمخلا تاونسلا يف نكلو ،)ءانبلاو تارايسلا قاوسأ
 
 .اهتاعاطق يف ةيئاهنلا تامادختسالا نزاوتو لكيه ىلع اًدامتعا ىرخأ ىلإ ةقطنم نم نيليبورب يلوبلا كالهتسا طامنأ فلتخت
 ٍةصاخبو ،ةيعانصلا نادلبلا يف نيليبورب يلوبلا كالهتسا نم ةريبك ةبسنب رثأتست نقحلاب ةبلوقلا تاقيبطت نأ ودبي ،ماع ٍهجوبو
 نميهت ،يعانصلا روطتلا نم ىلوألا لحارملا يف ةيعارزلا نادلبلا يفو .ةزهجألاو تارايسلل ةيلحم تاعانص كلتمت يتلا كلت
 اًبلاغو .ةيجراخلا تامادختسالا نم اهريغو عمشملا شامقلاو سايكألاو ةيعارزلا بئاقحلا ىلع بلطلا ببسب فايلألا تامادختسا
 .ةمئاقلا ةيلحملا ةيعانصلا قاوسألا يف فيلغتلا روطت سكعي امم ،اًروطت أطبألا يه ةفلغألا قاوسأ نوكت ام
 
 قطانملا يف نيليبورب يلوبلل ةيئاهنلا تامادختسالا نم ٪٥٠ وحن داجسلاو ،ةزهجألاو ،تارايسلا لثم ةرّمعملا علسلا لثمتو اذه
 ىلع يكالهتسالا قافنإلاو ةيداصتقالا تارودلا ىلع ةريبك ةجردب قاوسألا هذه يف كالهتسالا دمتعيو .ملاعلا يف ةيعانصلا
 عم ةنراقملاب دوكرلل ًةمواقم ،نيليبورب يلوبلل رخآ يسيئر قوس يهو ،فيلغتلاو ةئبعتلا ربتعُت ام اًبلاغو .ةبلصلا علسلا
 ىلع نوزخملا تابلقت نإف ،كلذ عمو .جتنملا بحس لالخ نم بلطلاب قلعتي اميف نيليبورب يلوبلل ىرخألا ةيئاهنلا تامادختسالا
 ةليوطلا تابلقتلا لالخ ًةصاخ ،جاتنإلا ىلع بلطلا عم ىضوف ىلإ دوقت نأ نكمي فيلغتلاو ةئبعتلل ةريبكلا دادمإلا ةلسلس لوط
 تناع دقو .م٢٠١٠ ىلإ م٢٠٠٨ نم ةرتفلا يف ىرخأ ةرمو م٢٠٠٣ ىلإ م٢٠٠٠ نم ةرتفلا لالخ تثدح يتلا كلت لثم قاوسألا يف
 ،ردصملا نم دحلاو ،اهريودت داعملا ةيكيتسالبلا داوملا مادختسا ةدايز ضرفت يتلا نيناوقلا ريثأت نم فيلغتلاو ةئبعتلا قوس
 .تاكلهتسملا نم دحلاو
 
 يلامجإ فعض غلبي ،اًزاتمم اًومن يدبُت لازت ال نيليبورب يلوبلا لامعأ نإف ،مجحلا ةريبك ةيرارحلا نئادللا نم هريغ عم ةنراقملاب
 ةرتفلا ذنمو .ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع اًيونس ٪٧٫٣ ةبسنب يملاعلا بلطلا امن دقو .اًبيرقت يملاعلا يلحملا جتانلا

 ةداحلا ةدايزلا تقلخ نيح يف ،ديشرتلا ىلع ةميدقلا تادحولا ةيباعيتسالا تاردقلل ةمخضلا تافاضإلا تربجأ ،م٢٠٠٨-م٢٠٠٧
 رعس ةبسن يف لجألا ةليوط ةدايز ىلإ ىدأ امم ،فيفخلا نيفيلوألا قاوسأ يف ةيساسألا تاريغتلا ضعب ماخلا طفنلا راعسأ يف
 امم ،نيليثإ يلوبلا ىلإ ةبسنلاب ًةفلكت رثكأ نيليبورب يلوبلا تاب دقف ،هيلعو .ةيلامشلا اكيرمأ يف ٍةصاخبو ،نيليثإلا ىلإ نيليبوربلا
 .نكمأ امثيح ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا لثم ةليدب تاجتنم ىلإ نيليبورب يلوبلا نم لوحتلا زفحي
 
 ٪٦٧ تغلب ةبسنب نيرثأتسم ،ملاعلا يف ةيسيئرلا بلطلا زكارم يه ةيبرغلا ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأو ايسآ قرش لامش تناك دقو
 .م٢٠١٧ ماع يف نيليبورب يلوبلا ىلع بلطلا يلامجإ نم

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - نيليبورب يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٧٬٨٩٥ ٨٬٠٧٣ ٧٬٨٠٥ ٧٬٣١٢ ٧٬٢٣٤ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٢٬٦٧٤ ٢٬٦٢٧ ٢٬٦٦٣ ٢٬٧٤٤ ٢٬٧٥٨ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٨٬٤٤١ ٨٬٢٠٤ ٧٬٨٤٤ ٧٬٤٩٧ ٧٬٣٩١ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٧٢٩ ١٬٦٨٢ ١٬٦٣٢ ١٬٥٨٣ ١٬٥٤٦ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٣٤٦ ١٬٣٢٥ ١٬٣٠٨ ١٬٣١٦ ١٬٢٥٠ 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٩٨ 
 
 

 

 

 ١٬٩٦٢ ١٬٨٩٤ ١٬٨١٢ ١٬٧٠٢ ١٬٦٠٠ ايقيرفأ

 ٤٬٣٧٣ ٤٬٢٢٣ ٤٬٠٨١ ٣٬٩٥٤ ٣٬٨٤٣ طسوألا قرشلا

 ٥٬٢٣٠ ٤٬٩٥٠ ٤٬٦٥٣ ٤٬٠٢٥ ٣٬٨٢٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٣٠٬٤٣٧ ٢٨٬٦٩٦ ٢٦٬٦١٢ ٢٤٬٠٧٧ ٢٢٬٢٠٧ ايسآ قرش لامش

 ٥٬٩٧٨ ٥٬٦٩٦ ٥٬٢٣٣ ٤٬٩٨٧ ٤٬٧٩٣ ايسآ قرش بونج

 ٧٠٬٠٦٦ ٦٧٬٣٧٠ ٦٣٬٦٤٣ ٥٩٬١٩٨ ٥٦٬٤٤٣ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 تاونسلا ىدم ىلع ٪٣٫٩ يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٧٩ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تغلب
 داوملا وحن ملاعلا ىوتسم ىلع راخبلاب ريسكتلا جاتنإ يف لوحتلا صلقت ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلعو .ةيضاملا سمخلا
 نيليبوربلا جاتنإ ضافخنا ىلإ كلذ ىدأ دقو .نيليبوربلا جاتنإ لعفب ديازتم لكشب يعيبطلا زاغلا ىلع دمتعت يتلا ةفيفخلا ماخلا
 دهشملا ّنأ الإ .زاغلا تيزو ةفيفخلا اثفنلا لثم لقثألا داوملاب ًةنراقم نيليبوربلا نم لقأ ةيمك ناثيإلا جتني ثيح لوصألا هذه نم
 ةجوم ءارو يسيئرلا لماعلا وه -نيليبورب يلوبلا ىلإ محفلا نم لوحتلا ربع- صصختملا جاتنإلا ناك ،نيصلا يفو .نآلا ريغت دق
 نع لوالا ماقملا يف( نابوربلا نم نيجورديهلا عزن ربع نيليبوربلا قيرط نع صصختملا جاتنإلا بناج ىلإ ةيجاتنإلا ةقاطلا نم
 .)ةيلامشلا اكيرمأو طسوألا قرشلا نم نابوربلا زاغ داريتسا قيرط

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - نيليبورب يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٨٬٩٣٠ ٨٬٦٤٧ ٨٬٥٤٠ ٨٬٥٩٧ ٨٬٥٩٧ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٢٬٩٢٤ ٢٬٩٢٤ ٢٬٩٢٤ ٢٬٩٢٤ ٢٬٩٢٤ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٩٬٥٦٥ ٩٬٥٣٥ ٩٬٥٣٥ ٩٬٥١٠ ٩٬٥١٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٤٢٠ ١٬٤٢٠ ١٬٤٢٠ ١٬٤٢٠ ١٬٤٢٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٥٧٠ ١٬٥٧٠ ١٬٤٦٠ ١٬٤٦٠ ١٬٠٦٠ 

 ١٬٣٧٧ ١٬٣٧٧ ١٬٣٧٧ ١٬٣٧٧ ١٬٣٧٧ ايقيرفأ

 ٩٬٢٨٤ ٩٬٢٨٤ ٨٬٥٩٤ ٨٬٢٣٤ ٨٬٢٣٤ طسوألا قرشلا

 ٥٬٠٠٥ ٤٬٦٤٠ ٤٬٣٦٠ ٤٬١٤٠ ٤٬١٤٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٩٩ 
 
 

 

 

 ٣٣٬٥٤٣ ٣٠٬٥٤٩ ٢٨٬٨٣٠ ٢٦٬٢١٦ ٢٤٬٦٨٢ ايسآ قرش لامش

 ٥٬٥٥٤ ٥٬٤١٦ ٥٬٣٦١ ٥٬٣٣٩ ٥٬٥٠٢ ايسآ قرش بونج

 ٧٩٬١٧٢ ٧٥٬٣٦٢ ٧٢٬٤٠١ ٦٩٬٢١٧ ٦٧٬٤٤٦ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةردقلا ىلع ةذوحتسملا قطانملا ربكأ يه ايسآ قرش لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو ةيبرغلا ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ دعُت
 طسوتم لثمت دقو ،م٢٠١٧ ماع يف ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةردقلا نم ٪٦٦ تغلب ةبسنب ملاعلا يف ةيسيئرلا ةيجاتنإلا
 .٪٨٨ ةبسنب يملاعلا ليغشتلا

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - نيليبورب يلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٨٬٠٦٥ ٧٬٧٨٠ ٧٬٧٧٧ ٧٬٤٦٠ ٧٬٤٥١ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٢٬٥١٤ ٢٬٥١١ ٢٬٤٢٢ ٢٬٤٣٧ ٢٬٥٠٢ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٨٬٨٧٠ ٩٬٠٦٠ ٨٬٦٥٠ ٨٬٤٥٠ ٨٬٣٥٥ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬١٦٧ ١٬١٠٨ ١٬١٧٧ ١٬١٧٦ ١٬٢١٢ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٤١٦ ١٬٤٢٠ ١٬٣٥٠ ١٬١٤٠ ٩٣١ 

 ١٬٠٧٧ ١٬٠٣٨ ٩٩٢ ١٬٠٣٧ ٩٣٥ ايقيرفأ

 ٧٬٠٢٥ ٧٬٦٥١ ٧٬٠٣١ ٦٬٨٥٥ ٦٬٥٣٠ طسوألا قرشلا

 ٤٬٤١٠ ٤٬٣٢٠ ٤٬١٧٠ ٣٬٧٦٠ ٣٬٨٢٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٣٠٬١٥٣ ٢٧٬٥٩١ ٢٤٬٩٩٧ ٢٢٬٢٤٣ ٢٠٬٦٢٧ ايسآ قرش لامش

 ٥٬٠٨٣ ٤٬٨٨١ ٤٬٩٩٢ ٤٬٥٩١ ٤٬٤٧٥ ايسآ قرش بونج

 ٦٩٬٧٨١ ٦٧٬٣٦٠ ٦٣٬٥٥٩ ٥٩٬١٤٩ ٥٦٬٨٣٨ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ثيح نم ةزيم لكشت يتلا قطانملا يف ةيجاتنإلا ةردقلا ومنل ًةبكاوم لوحتلا نيليبورب يلوبلا ةراجت ماجحأ لصاوت نأ عقوتملا نم
 دنهلاو نيصلا لثم ،عيرسلا يداصتقالا ومنلا تاذ لودلاو ناكسلاب ةظتكملا لودلاو ةيلامشلا اكيرمأ اميس ال ،ةفلكتلا
 .لبقتسملا يف ومنلل ةلئاه ةيناكمإ كلتمت يتلا ،ىرخأ نادلب نيب نم ،ايسينودنإو
 
 .نيليبورب يلوبلا جاتنإ نم ٪٢٩ براقي ام وأ ؛يرتم نط نويلم ٢٠ وحنب ملاعلا لوح نيليبورب يلوبلا ةراجت ترثأتسا ،م٢٠١٧ ماع يفو
 ترثأتسا دقو .م٢٠١٧ يف يرتم نط نويلم ٤٫٥ وحنب ًةرثأتسم ،نيليبورب يلوبلل دروتسم ربكأ ايسآ قرش لامش ةقطنم دعُتو
 .ةيمهأ رثكألا ةهجلا اهتفصب ،ايسآ قرش لامش تادراو نم ٪٩٠ وحنب نيصلا
 
 دروم ربكأ اهنوك ىلإ ًةفاضإ ،يرتم نط نويلم ٢٫٥ وحنب ًةرثأتسم ،نيليبورب يلوبلل دروتسم ربكأ يناث طسوألا قرشلا ةقطنم دعُتو
 بونج نيرخآلا نيليبورب يلوبلا تاجنتار يردصم رابك ةمئاق لمشتو .يرتم نط نويلم ٥٫٥ وحنب ًةرثأتسم ،نيليبورب يلوبلا تاجنتارل
 يلوبلا يردصم ربكأ عبار )ةدحتملا تايالولا صخألا ىلعو( ةيلامشلا اكيرمأ دعُتو .ةيبرغلا ابوروأو ةيبونجلا ايروكو ايسآ قرش
 م٢٠١٧ ماع يف نيليبورب
. 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 تادحو ولغشم فزع دقف ،"يتيزلا رخصلا" مساب فورعملا يعيبطلا زاغلا نم ةرفو تقلخ دق ةثيدحلا رفحلا تاينقت نأل اًرظنو
 تادادمإ يلع اًبلس رثؤي يذلا رمألا ،ناثيإلا ىلع مئاقلا يعيبطلا زاغلا بوص ةيساسألا ماخلا داوملا نع راخبلاب نيليثيإلا ريسكت
 مهتادادمإ نأ نيليبورب يلوبلا وجتنم ىري ،تقولا تاذ يفو .ةيلامشلا اكيرمأ قوس ىلإ راخبلا ريسكت تادحو نم نيليبورب يلوبلا
 ةديدجلا ةدايقلا لايمأ ريياعم تصّلق ثيح ةاواسملا مدق ىلع طغضلل تضرعت دق ريركتلا عاطق نم نيليبوربلا رمونوم نم
 ،ءاوسلا ىلع طغضلل نييسيئرلا نيليبوربلا يراسم عوضخل اًرظنو .يديلقتلا نيليبوربلا جاتنإ نم لوناثيإلل عّرشملا مادختسالاو
 يف بلقتلا ةدايز ىلإ ىدأ امم ،ةريبك ةجردب نيليبوربلا تادادمإ نم ةيلامشلا اكيرمأ يف نيليبورب يلوبلا قوس تضَّفخ دقف
 ماع نم ريخألا عبرلا يف لورتبلا راعسأ يف ريخألا ضافخنالا ىتح يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيسفانتلا ةردقلا صيلقتو راعسألا

 ةيلامشلا اكيرمأ يف نيليبورب يلوبلا تاجتنم ىلع بلطلا ومن دييقت ىلإ كلذك نيليبوربلا راعسأ يف بلقتلا ىدأ دقو .م٢٠١٤
 ةرتف نأ ودبيو .م٢٠١٤ ىلإ م٢٠٠٩ نم ةرتفلا يف تامادختسالا ضعب يف نيليثيإ يلوبلاب ريبك لادبتسال نيليبورب يلوبلا ضرعتو
 ىلإ ىدأ امم ،م٢٠١٤ ماع نم لوألا عبرلا يف تأدب يتلا طفنلا راعسأ يف يملاعلا رايهنالل ًةجيتن تهتنا هذه راعسألا بلقت
 نابوربلا زاغل مهمادختسا ةدايز ىلع ةيلامشلا اكيرمأ يف تانيفيلوألا ريسكت تادحو يلغشم عيجشتو نابوربلا راعسأ ضافخنا
 ٥٠٠٬٠٠٠ وحن براقي امب قوسلا ىلإ نيليبوربلا نم ةديدج ةيجاتنإ ةقاط ىلإ نابوربلا ريسكت يف ةدايزلا هذه تدأ دقو .ماخ ةدامك
 ،دحاو لباقم اًدحاو سيل نكلو ،نيليبوربلا راعسأ ضافخناب اًضيأ نيليبوربلا رمونوم راعسأ رايهنا حمس دقو .يرتم نط ٦٠٠٬٠٠٠ ىلإ
 يلوبلا عناصم تأدبو بلطلا يف لئاه عافترا ىلإ نيليبورب يلوبلا راعسأ يف ضافخنالا ىدأ دقو .شماهلا عيسوت ىلإ يدؤي امم
 راعسأ عافترا ىدأ ثيح ةريخألا تاونسلا يف اًرقتسم عاطقلا اذه ناك دقو .عافترالا اذه ةبكاومل جاتنإلا تالدعم ةدايز نيليبورب
 يلوبلاب ًةنراقم ةيقوسلا هتصحل هنادقفو نيليبورب يلوبلا ومن ةبوعص ىلإ ىدأ امم نيليبورب يلوبلا راعسأ عافترا ىلإ نيليبوربلا
 ةمات علسلاو تايركلا تادراو مامأ باوبألا عيمج حتف ىلإ هتاذ تقولا يف ىدأ اممو ،ةليدبلا داوملاو ةفاثكلا يلاع نيليثيإ
 .عنصلا
 
 دقو ،ايسآب ةنراقم لقأ رعسب اهتارداص ريدصت ةقطنملا ىلع ،ابوروأ ىلإ طسوألا قرشلا تارداص ىلإ ةيسفانتلا ةزيملا ءافضإلو
 قلعتي اميف ديحولا مساحلا لماعلا وه سيل راعسألا ىوتسم ّنأ الإ .م٢٠١٧و م٢٠١٦ يماع يف ةماع ةفصب عضولا وه اذه ناك
 نييبوروألا نيجتنملا نم ديدعلا نأ وه لماوعلا هذه مهأ دحأ نمو .اًضيأ ريثأت اهل يتلا ىرخألا لماوعلا نم ددع ةمثف ،تادراولاب
 ىلع لوصحلا مهتلواحم ةجيتن شامكنالل مهحابرأ شماوه نوضرعي مهو ،طسوألا قرشلا يف ةريبك لوصأ ةدعاق اًضيأ مهيدل
 كلذو ،بلطلا عجارت رطاخم نم ديزي ىرخألا قطانملاب ًةنراقم ةيبوروألا نيليبورب يلوبلا راعسأ عافترا نأ امك .دئاوعلل يفاص ىلعأ
 عضي ،كلذل ةجيتنو ،ةيلاعلا ةميقلا تاذ تاجتنملا ىلع يبروألا قوسلا زكري .رعسلا ةضفخنم عنصلا ةمات علسلا داريتسا لالخ نم
 كلذ دحي دقو .ينفلا معدلا ىلإ ةفاضإلاب ،تاعيبملاو ،ةقالعلا تاذ تاداهشلاو ،ديروتلا تانامض ىلع ىلعأ ةميق نولوحملا
 ضرع ةلاح يف ىتح ،ًابسانم ًارايخ ًامود اهلعجي ال امم ،تادادمإلا رداصم نيب ةلوهسب ليدبتلا ىلع نيلوحملا ةردق نم اًضيأ
 .ةيسفانتلا تادراولا نم ديزملا
 
 لوألا ماقملا يف كلذ عجريو ،يملاعلا ىوتسملا ىلع اًضافخنا رثكألا يه ايسآ قرش لامش راعسأ لظت نأ لمتحملا نمو اذه
 ىلإ طسوألا قرشلا نم ةمداقلا ةفلكتلا ةضفخنم تاجنتارلا نع ًالضف ،ملاعلا يف ٍفاص دروتسم ربكأ اهتفصب نيصلا ذوفن ىلإ
 .ابوروأ ىلإ تارداصلاب ًةنراقم لقأ نحش رعسب ةقطنملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٠١ 
 
 

 

 

 ةيواكلا ادوصلا )و(
 

 ةمدقم )١(
 
 هذه يفو .ةيحلملا ليلاحملل يئابرهكلا ليلحتلا ىلع ٪١٠٠ ةبسنب ةيواكلا ادوصلا جاتنإل ةيراجتلا ةردقلا دمتعت ،عقاولا يف
 نيوكتو ،)ةيلخلا دونأ دنع( رولكلا رصنع نيوكتل يئابرهكلا ليلحتلا ةيلمع قيرط نع مويدوصلا ديرولك ليلاحم كيكفت متي ،ةيلمعلا
 .)ةيلخلا دوثاك دنع( نيجورديهلا رصنعو مويدوصلا ديسكورديه لولحم
 
 ىلإ ةراشإلا ردجت امك .رولكلل يئاهنلا مادختسالا قاوسأب ًةنراقم اهددع ةرثكب ةيواكلا ادوصلل يئاهنلا مادختسالا قاوسأ زيمتتو
 يفو .ربكأ ةروصب تاريدقتلا دوست ببسلا اذهلو ،بلطلل يقيقحلا مجحلا سايق اهلالخ نم نكمي اًيبسن ةليلق تاودأ ةمث نأ
 ةيفافش ةجردل ةجتنملا تايمكلا اهيف عضخت ةروصب مدختست وأ ةركتحم ةروصب ةجتنملا ةيمكلا مظعم مدختست ،رولكلا ةلاح
 .ةيواكلا ادوصلل ةبسنلاب اهنم رثكأ رولكلل ةبسنلاب يئاهنلا مادختسالا قاوسأ تانايب ريدقت لهسي ،مث نمو .ربكأ
 رصنعو ،زّفحمو ،دعاسم لماعو ،رولكم هّيمت رصنعك ةيوضعلا ةيئاميكلا داوملا نم ريبك ددع عينصت يف ةيواكلا ادوصلا لخدت
 مكحتلاو ،ةيضمحلا تايافنلا دييحت يف عساو قاطن ىلع مدختست امك .ىرخألا ماهملا نم ديدعلا يفو مويدوصلل ردصمك دييحت
 .ةثعبنملا تازاغلا ةيقنتو ،ةضومحلا تاجرد يف
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
  ىلع ٪٢٫٩ غلب ومن لدعم طسوتمب ،يرتم نط نويلم ٧٧٫٣ رادقمب م٢٠١٧ ماع يف ةيواكلا ادوصلا ىلع يملاعلا بلطلا ردقي
 ،اهددعتب يئاهنلا مادختسالا تاعاطق مستتو ،عينصتلا عاطقب لوألا ماقملا يف بلطلا رثأتيو .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم
 ىلع بلطلا يف ريبكلا ومنلا نع اًديعبو .موينمولألاو قرولا عينصت ةنيجع جاتنإب ةيسيئر ةروصب طبترت ةيواكلا ادوصلا ةراجت نأ الإ
 ىلع ةيلعفلا ةردقلا ةردق نم دح امم ،ةيدنهلا ةراقلا هبش يف اهيلع يميلقإلا بلطلا ديازت دقف ،نيصلا يف ةيواكلا ادوصلا
 .بلطلا مجح ةاراجم

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - ةيواكلا ادوصلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١١٬٧٠٠ ١١٬٧٩٢ ١١٬٧٣٥ ١١٬٨٩٦ ١١٬٤٩١ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٣٬٧٩٧ ٣٬٧١٠ ٣٬٦١٥ ٣٬٨٢٥ ٣٬٨٦٩ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٩٬٣١٢ ٨٬٩١٥ ٩٬١٠٨ ٨٬٩٥٥ ٨٬٨٠٩ ةيبرغلا ابوروأ

 ٨٠٦ ٧٥٦ ٧٩٢ ٧٤٩ ٧٩٥ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٤٥٠ ١٬٤٠٩ ١٬٣٦٠ ١٬٤٥٧ ١٬٤٣٠ 

 ١٬١٥٠ ١٬١٠٥ ١٬٠٦٧ ١٬٠٨٨ ١٬١٤١ ايقيرفأ

 ١٬٧١٠ ١٬٦٨٦ ١٬٤٩٨ ١٬٣٨٥ ١٬٣٤٤ طسوألا قرشلا

 ٣٬٩٠٤ ٣٬٧٦٠ ٣٬٦١٣ ٣٬٤٦٣ ٣٬٣٩٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٣٨٬٥٠٨ ٣٦٬٤٥٦ ٣٣٬٥٢٩ ٣٥٬٣١٤ ٣١٬٨٧٨ ايسآ قرش لامش

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٤٬٩٧٥ ٤٬٧٨٢ ٤٬٧٣٤ ٤٬٥٧١ ٤٬٦٠١ ايسآ قرش بونج

 ٧٧٬٣١٢ ٧٤٬٣٧١ ٧١٬٠٥١ ٧٢٬٧٠٣ ٦٨٬٧٤٨ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 ماع يف يرتم نط نويلم ٩٢٫٦ ـب ةنراقم م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٩٣٫٦ ىلإ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تدادزا

 ةقطنم لازت الو .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع اًيونس ٪١٫٢ ةبسنب ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةردقلا تمن ثيح .م٢٠١٦
 ًءافتكا نيصلا تققح دقو .قوسلا نم اًبيرقت ٪٥٠ ىلع رثأتست ذإ ،اهتراجتو ةيواكلا ادوصلا جاتنإ شرع ىلع عبرتت ايسآ قرش لامش
 دقف ،ينيصلا يلحملا بلطلا دادزي امنيبو .اهيدل يولقلا رولكلل ةيجاتنإلا ةردقلا نم كلذك ززع امم ،ديرولكلا لينيفيلوب نم اًيتاذ
 تلعج دقو .اهيدل يلاحلا بلطلا زواجتي امب ةريبك ةجردب م٢٠١٤ ىلإ م٢٠٠٨ نم ماوعألا يف اهيدل ضرعلا تاردق نم نيصلا تداز
 .ةيواكلا ادوصلا ةراجت يف اًرثؤمو اًيساسأ اًمهاسم نيصلا يولقلا رولكلل ةريبكلا ةيجاتنإلا ةردقلا ةدعاق

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - ةيواكلا ادوصلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٦٬٣٧٧ ١٦٬٤٠٩ ١٦٬٢٩٥ ١٦٬٦٨٦ ١٥٬٦٥٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٢٬٦٠٩ ٢٬٦١٣ ٢٬٦٠٦ ٢٬٥٤٩ ٢٬٥٥٩ ةيبونجلا اكيرمأ

 ١٠٬٨٢٥ ١٠٬٩٥٦ ١١٬١٤٣ ١١٬١٢٠ ١١٬٣٦٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٢٦٦ ١٬٢٦٢ ١٬٢٦٢ ١٬٢٤٩ ١٬٤٢١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٩٩٦ ١٬٩٩٦ ١٬٩٩٦ ١٬٩٠٧ ١٬٨٨٤ 

 ١٬١٣٧ ١٬١٣٧ ١٬١٣٧ ١٬١٣٧ ١٬١٣٧ ايقيرفأ

 ٣٬٣٠٣ ٣٬١٨٧ ٣٬١٤١ ٣٬١٤١ ٣٬١٤١ طسوألا قرشلا

 ٤٬٣٩٠ ٣٬٩٧٤ ٣٬٩٩٥ ٣٬٩٢٨ ٣٬٨٦٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤٨٬٩٢١ ٤٨٬٣٥٤ ٤٧٬٤٦٣ ٤٧٬٣٨٠ ٤٥٬٣٠٤ ايسآ قرش لامش

 ٢٬٨٢٨ ٢٬٧٧٠ ٢٬٥٨٩ ٢٬٦١٤ ٢٬٥٩٠ ايسآ قرش بونج

 ٩٣٬٦٥٢ ٩٢٬٦٥٨ ٩١٬٦٢٧ ٩١٬٧١٢ ٨٨٬٩١٢ ملاعلا ىوتسم ىلع
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ماوعألا جاتنإ نع اًيونس ٪٣ هتبسن تغلب ومن لدعمب ،يرتم نط نويلم ٧٧٫٢٤ ةيواكلا ادوصلا نم يملاعلا جاتنإلا غلب ،م٢٠١٧ ماع
 ىلع ٪١١٫٧و ٪١٨٫٠و ٪٥٣٫٨ تالدعمب ةيبرغلا ابوروأو ،ةيلامشلا اكيرمأو ،ايسآ قرش لامش نم ٌلك رثأتساو .ةيضاملا ةسمخلا
 .٪٨٣ ىلع فقو م٢٠١٧ ماعل يليغشتلا لدعملا طسوتم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .م٢٠١٧ ماع يف يلاوتلا

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - ةيواكلا ادوصلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٣٬٨٣٣ ١٣٬٥٠٤ ١٣٬١٥٤ ١٣٬٢٢١ ١٢٬٦٤٧ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٨٨٧ ١٬٩٤٦ ١٬٩٨٩ ١٬٩٩٣ ١٬٩٨٨ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٩٬٠١٧ ٨٬٦٦٨ ٨٬٩٦٧ ٨٬٩٥٧ ٨٬٨٤٢ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٠٢٧ ٩٩٥ ١٬٠٤٤ ١٬٠٢٥ ١٬٠٣٧ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٤٤٨ ١٬٢٩٠ ١٬٣٠١ ١٬٢٧٦ ١٬٢٩١ 

 ٦٢٢ ٦٢٤ ٦١١ ٥٩٣ ٥٨٠ ايقيرفأ

 ٢٬٠٣٧ ١٬٩٣٣ ٢٬٠٧٤ ١٬٩٠٤ ١٬٩٤١ طسوألا قرشلا

 ٣٬٤٤٤ ٣٬٣٣٣ ٣٬١٩٢ ٣٬٠٧٦ ٣٬٠٧٩ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤١٬٦٧٩ ٣٩٬٨١١ ٣٦٬٨٣٧ ٣٨٬٦٢٥ ٣٥٬٢٩٩ ايسآ قرش لامش

 ٢٬٢٤٩ ٢٬٠٥٧ ١٬٩٤٨ ٢٬٠١٦ ١٬٩٥٤ ايسآ قرش بونج

 ٧٧٬٢٤٣ ٧٤٬١٦١ ٧١٬١١٧ ٧٢٬٦٨٦ ٦٨٬٦٥٨ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 لصاوت ثيح ،ةيملاعلا تارداصلا نم ٪٣٣ ةبسنب ًةرثأتسم ،ةردصملا لودلا ىربك نم ةدحاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دعت
 ربكأ ايسآ قرش لامش ةقطنم دعُت امنيب .يرجحلا زاغلا ايازم نم هب عتمتت ام لضفب ةيسفانتلا ةيجاتنإلا اهراعسأ نم ةدافتسالا
 .ةيملاعلا تارداصلا نم ٪٤٥ ةبسنب اًرثأتسم ،ةردصم ةقطنم
 تادراولا نم ٪٢٣ ةبسنب ًةرثأتسم ،انيمولألا يفاصم نم اهيدل امب ًةموعدم ،ةدروتسملا لودلا ةمدقم يف ايلارتسأ يتأتو
 .ةيملاعلا تادراولا نم ٪١٤ ةبسنب ًةرثأتسم ،ةدروتسملا لودلا ىربك بيترت يف ةيناثلا ةبترملا يف ليزاربلا يتأتو .ةيملاعلا
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 وأ ،ةيونس عبر وأ ،ةيرهش تايقافتا بجومب ملاعلا ىوتسم ىلع ماع لكشب ةيواكلا ادوصلاو رولكلا نم ضورعملا راعسأ دَّدحت
 لجؤت دق تايقافتالا ّنأ الإ ،ماعلا عبر ءاهتنا ليبق رعسلا نأشب تاضوافم ىرجُت ام ًةداعو .نيعئابلاو نيرتشملا نيب ةيونس فصن
 قفتُي ام اًريثكو .ءاوسلا ىلع بلطلاو ضرعلا يبناج نم قوسلل ةفلتخملا تاروصتلاو قوسلا فورظ بسح ،يلاتلا عبرلا ىتح
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 فيلاكت لثم ةفلكتلا تالخدم لماوع تارشؤملا لثمت دقو .امهيلك وأ تارشؤملا وأ ةلداعم ىلع ًءانب ةيئزج ةروصب راعسألا ىلع
 ىلع نايحألا ضعب يف تالداعملا هذه يوطنت دق امك .قوسلا راعسأل ةروشنملا تاريدقتلا ىلإ ةطاسبب ريشت دق وأ ةقاطلا
 قوسلا راعسأل نوكت ،كلذل ًةجيتنو .ةجاحلا بسح ،اهتعيبط مكحب ،ةيروفلا لامعألا متت ،رخآلا بناجلا ىلعو .يعجر رثأ تاذ رصانع
 ضرعلا نزاوت عقاو وأ تاروصتلا ريغت ةعرس ىدم بسح ،دوقعلا قاوسأ راعسأ نع اًديعب ةريبك ةجردب كرحتلا ىلع ةردقلا ةيروفلا
 .دوقعلا قاوسأ راعسأ نم ىوصقلا دودحلا نيب بلقتلل ًةضرع رثكأ ةيروفلا قوسلا راعسأ ودبت ،مث نمو .بلطلاو
 
 مغر ةزيمتم لازت ال اهنأ الإ ،ملاعلا قطانم بلغأب ًةنراقم ةيدقنلا مهتفلكت زّيمت ضافخنا نويكيرمألا نوجتنملا سمل دقو اذه
 ةفلكت لقأ بحاص هنوك طسوألا قرشلا لصاويو .نييضاملا نيماعلا ىدم ىلع يعيبطلا زاغلاب ًةنراقم ماخلا طفنلا راعسأ صيلقت
 .ملاعلا يف جاتنإ
 

 نيليثيإلا ديرولك يناث )ز(
 

 ةمدقم )١(
 
 ةفصب هرودب مدختسُي يذلا ،لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف ةيساسأ ةفصب مدختسُي نوللا ميدع لئاس وه نيليثيإلا ديرولك
 نيمأو ةرولكملا تابيذملا ةعانص يف طيسوك كلذك نيليثيإلا ديرولك مدختسُيو .ديرولكلا لينيفيلوب ةرملب ةعانص يف ةيساسأ
 .ةقصاللا داوملا ةعانصو ،نداعملا فيظنتو ،جيسنلا ةعانص يف بيذمكو ،نيليثيإلا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 كالهتسالا نم ٪٩٨ ةبسنب )ةراجتلا لمشي امب( م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٧٫٧٢ نيليثيإلا ديرولك ىلع بلطلا يلامجإ غلب
 اكيرمأو ،٪٣٠٫٤ عقاوب ايسآ قرش لامش يه نيليثيإلا ديرولكل اًكالهتسا قطانملا رثكأ تناكو .لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإل
 يوطنت امك .هيلع يملاعلا بلطلا عابرأ ةثالث ىلع وبري امب اًعم نيرثأتسم ،٪١٨٫٥ عقاوب ةيبرغلا ابوروأو ،٪٢٨٫٣ عقاوب ةيلامشلا
 رمونوم فالخ تامادختسا يف نيليثيإلا ديرولكل كالهتسا ةبسن ربكأ ىلع ةيلامشلا اكيرمأو ،ايسآ قرش لامشو ،ةيبرغلا ابوروأ
 يملاعلا بلطلا لدعم لجس دقو .نيديلينيفلا ديرولكو ،نيليثيإلا نيمأو ،ةرولكملا تابيذملا يف ةيساسأ ةروصب ،لينيفلا ديرولك
 .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ٪١٫٥ ةبسنب اًعافترا

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - نيليثيإلا ديرولك

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٣٬٤٤٧ ١٣٬٣٨٤ ١٣٬٠٠٦ ١٢٬٩٢٨ ١٣٬٢١٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٧٣٨ ١٬٨٠٩ ١٬٦٩٨ ١٬٨١٥ ١٬٦٤١ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٨٬٨٧٢ ٨٬٦٦٤ ٨٬٥٨٢ ٨٬٨٣٣ ٨٬٩١٢ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬١٥٤ ١٬٠٣٣ ١٬١٨٧ ١٬١١٦ ١٬١٥٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٣٧١ ١٬٠٦٠ ١٬١٠٣ ٨٩٥ ٨٥٩ 

 ٦٦٣ ٦٥٠ ٦٣٩ ٧٦٧ ٦٠٣ ايقيرفأ

 ٢٬٠٢٨ ١٬٩٩٤ ٢٬٠٣٩ ١٬٩٤٨ ١٬٩١٢ طسوألا قرشلا

 ١٬٦٢٢ ١٬٧٢٨ ١٬٦٧٤ ١٬٦١٠ ١٬٦٤٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٠٥ 
 
 

 

 

 ١٤٬٢٠٠ ١٤٬٠٠٨ ١٣٬٢١١ ١٢٬٩٣٢ ١٣٬٠٦٨ ايسآ قرش لامش

 ٢٬٦٣٢ ٢٬٤٠١ ٢٬١٩٥ ٢٬٠٣٤ ٢٬١٥٨ ايسآ قرش بونج

 ٤٧٬٧٢٧ ٤٦٬٧٣١ ٤٥٬٣٣٤ ٤٤٬٨٧٨ ٤٥٬١٦٣ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 ٦٠٫٣ تغلب يتلاو ةيجاتنإلا ةردقلا يلامجإ نم م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٧٫٧ نيليثيإلا ديرولك نم يملاعلا جاتنإلا غلب
 سمخلا تاونسلا ىدم ىلع جاتنإلا دهش دقو .٪٧٩ هتبسن تغلب يعانص ليغشت لدعم طسوتم ًالثمم ،يرتم نط نويلم
 .٪١٫٥ هتبسن تغلب يونس عافترا لدعم طسوتم ةيضاملا
 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - نيليثيإلا ديرولك

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٨٬٦٥٢ ١٨٬٦١٠ ١٩٬٠١٠ ١٨٬٩٧٠ ١٨٬٧٥٠ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٢٬٢٤٩ ٢٬٢٤٩ ٢٬٢٤٩ ٢٬٢٤٩ ٢٬٢٤٩ ةيبونجلا اكيرمأ

 ١٠٬٧٩١ ١٠٬٧٩١ ١٠٬٧٩١ ١٠٬٧٩١ ١١٬١٧٤ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٥٢٢ ١٬٥٢٢ ١٬٥٢٢ ١٬٥٢٢ ١٬٥٢٢ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٨٢٩ ١٬٨٢٩ ١٬٨٢٩ ١٬٤٧٧ ١٬٣٢٥ 

 ١٬٣٠٢ ١٬٣٠٢ ١٬٣٠٢ ١٬٣٠٢ ١٬٣٠٢ ايقيرفأ

 ٤٬١٢٨ ٤٬١٢٨ ٤٬١٢٨ ٤٬١٢٨ ٣٬٩٥٣ طسوألا قرشلا

 ١٬٣٩٩ ١٬٣٩٩ ١٬٣٩٩ ١٬٣٩٩ ١٬٣٩٩ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٥٬٧٤٦ ١٥٬٧٤٦ ١٥٬٥٦٦ ١٥٬٤٣٤ ١٥٬٥٥٤ ايسآ قرش لامش

 ٢٬٧٠٠ ٢٬٧٠٠ ٢٬٢٠٠ ٢٬٢٠٠ ٢٬٢٠٠ ايسآ قرش بونج

 ٦٠٬٣١٨ ٦٠٬٢٧٦ ٥٩٬٩٩٦ ٥٩٬٤٧٢ ٥٩٬٤٢٨ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ٪٧٦ وحنب نيرثأتسم ،نيليثيإلا ديرولكل اًجاتنإ ملاعلا يف قطانملا ربكأ ةيبرغلا ابوروأو ،ايسآ قرش لامشو ،ةيلامشلا اكيرمأ دعت
 ،لاتنيديسكوأ تاكرش ةعومجم مه نيجتنملا ربكأو .م٢٠١٧ ماع يف يملاعلا جاتنإلا نم ٪٧٩ وحنو ،ةيملاعلا ةيجاتنإلا ةردقلا نم
 ٪٤١ ىلع وبري امب م٢٠١٧ ماع يف اًعم سمخلا تاكرشلا هذه ترثأتسا ذإ ،سوينيإو ،وستإ نيشو ،بورج اسومروفو ،كيلتسيوو
 .نيليثيإلا ديرولكل ةيملاعلا ةيجاتنإلا ةردقلا نم

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٠٦ 
 
 

 

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - نيليثيإلا ديرولك

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٤٬٧٨٢ ١٤٬٦٨٠ ١٤٬١٨٢ ١٤٬٠٨٠ ١٤٬١٥٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٦٥٣ ١٬٨٠٩ ١٬٦٩٨ ١٬٨٢٩ ١٬٦٤٩ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٩٬١٩٢ ٨٬٩٩٧ ٨٬٨٤٦ ٩٬٠٠٤ ٩٬١٤٢ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬١٢٢ ٩٩٧ ١٬١٦٧ ١٬٠٨٩ ١٬١٠٥ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٣٧١ ١٬٠٦٠ ١٬١٠٣ ٨٩٥ ٨٥٩ 

 ٥٤٣ ٤٨١ ٤٩١ ٥٩٤ ٤٨٥ ايقيرفأ

 ٢٬٤٩٤ ٢٬٦١٦ ٢٬٦٦٧ ٢٬٥٦٧ ٢٬٤٤٧ طسوألا قرشلا

 ٩٦٣ ١٬١٢١ ١٬٠٦٠ ١٬٠٥٢ ١٬١٩٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٣٬٢٩٢ ١٢٬٨٣٢ ١٢٬١٥٥ ١١٬٨٠٣ ١٢٬١١٤ ايسآ قرش لامش

 ٢٬٣١٥ ٢٬١٣٨ ١٬٩٦٥ ١٬٩٦٥ ٢٬٠١٢ ايسآ قرش بونج

 ٤٧٬٧٢٧ ٤٦٬٧٣١ ٤٥٬٣٣٤ ٤٤٬٨٧٨ ٤٥٬١٦٣ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 .يلاحلا تقولا يف ةيفاضإ ةيطايتحا ةردقب عتمتي نيليثيإلا ديرولك قوس نإف ،لينيفلا ديرولك رمونوم قوس نم ضيقنلا ىلع
 عيراشملا نم ليلق ددع ةمث ّنأ ديب .ةيجاتنإلا ةردقلا نم ديزم زورب لظ يف ةريخألا تاونسلا يف ليغشتلا تالدعم تضفخنا دقو
 .ليغشتلا تالدعم ىفاعتت فوس - ةحاتملا ةردقلل بلطلا ومن باعيتسا لظ يفو - يلاتلابو ،قفألا يف حولت
 

 ةيلودلا ةراجتلا )٤(
 

 تاونسلا ىدم ىلع ٪٢٫٦ هتبسن تغلب ومن لدعم رهظأ دقو م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٢٫٧ دنع ةراجتلا مجح رقتسا
 قرشلاو )ةدحتملا تايالولا( ةيلامشلا اكيرمأ يه تارداصلل ةرفو ربكأ تاذ قطانملا تناك ،م٢٠١٧ ماع يفو .ةيضاملا سمخلا
 ةيبونجلا اكيرمأ حبصت نأ عقوتملا نمو .ةرّدقملا ةيملاعلا ةراجتلا يلامجإ نم يلاوتلا ىلع ٪١٩و ٪٥٠ ةبسنب نيرثأتسم ،طسوألا
 ايسآ قرش لامش ةقطنم ربتعتو .ةقحاللا تاونسلا يف ةيبرغلا ابوروأ اهيلت ،م٢٠١٧ ماع يف نيليثيإلا ديرولكل اًيفاص اًدروتسم
 .نيليثيإلا ديرولك يدروتسم ربكأ دنهلاو
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 .يولقلا رولكلا جِتنُمل ةبسانملا ةيئايميكورهكلا ةدحولا ةميق قيقحتل ةيواكلا ادوصلاب هطبرب نيليثيإلا ديرولك ريعست متي ام ةداع
 نييكيرمألا نيجتنملا مايق ذنم كلذو ،ايسآ ىلإ اهتارداص راعسأب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نيليثيإلا ديرولك راعسأ رثأتتو
 نإف ،مث نمو .ىرخأ ةيويسآ لودو دنهلاو نابايلاو ةيبونجلا ايروكو نيصلا يف لينيفلا يجتنم ىلإ هنم ةريبك تايمك نحشب
 عم( نيليثيإلا ديرولكو نيليثيإلا ميقل ةيكيرمألا قوسلا راعسأ تارشؤم دحأ اهرودب لثمت نيليثيإلا ديرولك ريدصت راعسأ تاعقوت
 نيعب ذخألا عم ،ايسآ قرش لامش يف نيليثيإلا ديرولكل قوسلا رعسو )ةيواكلا ادوصلا نم ةيلحملا تاعيبملا رابتعالا يف ذخألا
 .ايسآ يف هيجتنمل ةبسنلاب نيليثيإلا ىلع مئاقلا لينيفلا ةفلكت لمحت ىلع ةردقلا رابتعالا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٠٧ 
 
 

 

 

 ،لينيفلا ديرولك رمونوم عينصتل دقع بجومب عابُت وأ اًبيرقت نيليثيإلا ديرولك تايمك لك مادختسا ركتحُي نأ امإ ،ةيبرغلا ابوروأ يفو
 لالخ نم كالهتسالا رادقم نم ٪٥ نم لقأ ءارش متيو .نيعئابلاو نيرتشملا ىلع اًسايق ةفيعض ريعستلا دعاوق نوكت مث نمو
 لقأ هعم لماعتلا ربتعييو ًالئاس هنوكل اًرظن لينيفلا ديرولك رمونوم نحش نم لهسأ نيليثيإلا ديرولك نحش دعُيو .ةيروفلا قوسلا
 تاقتشم نم هلعجي امم ،لماكتملا لينيفلا عّمجمب ًةنراقُم لقأ نيليثيإلا ديرولك عنصمل يلاملا قافنإلا نأ امك .ًايبسن ةبوعص
 .ةيلاثملا رولكلا
 

 كيليركألا ضمح )ح(
 

 ةمدقم )١(
 
 تارتسألاو ضامحألاو .صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلاو تاليركألا تارتسأ ةعانص يف ةيساسأ ةروصب كيليركألا ضمح مدختسُي
 نع ةرابع يهو ،رميلوبلا تابيكرت فالآ نم ةفئاط عينصتل مدختسُت تامادختسالا ةددعتم تارمونوم نع ةرابع يه ةيكيليركألا

 ةيوئملا بسنلا جاردإ حمسيو .ةعبشملا ريغ اتيب -افلأ لسكوبرك ةبيكرت ىلع دمتعت ةرياطتمو ،ةيلعافتو ،لاعتشالل ةلباق لئاوس
 كيتسالبلاو ،ةلئاسلا ةكرتشملا تارميلوبلاو سكتاللاب ةصاخلا تارضحتسملا نم ديدعلا جاتنإب تاليركألا تارمونومل ةريغتملا
 ةرارحلا تاجردو ةبالصلاو ةناتملاو دشلا ةريغتم تاجرد لقنت يتلا- اهئادأ صئاصخ لمعتو .ةكباشتملا رميلوبلا ةمظنأو ،يرميلوبلا
 ،تارتسألل ةيسيئرلا قاوسألا لمشتو .يئاهنلا مادختسالا تاقيبطت نم ديدعلا يف كالهتسالا زيزعت ىلع -ةيجاجزلا ةيلاقتنالا
 ةكرتشملا تارميلوبلا وأ كيليركأ يلوبلا ضمحلو .ةيكيتسالبلا داوملاو ،ةقصاللا داوملاو ،تاجوسنملاو ،فقسألا تاءالط
 مدختست امك .تافثكملاو ةذافنلا داوملاو تاتتشملاو فيظنتلا داومو صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا يف كلذك ٌتامادختسا
 .ةدحاو ةرم مدختست يتلا تاضافحلا يف ةيسيئر ةفصب صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 يواستلاب اًبيرقت اًمسقم ناك دقو ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٥٫٧ ماخلا كيليركألا ضمح ىلع يملاعلا بلطلا ريدقت غلب
 .تيليركألا تارتسأ علسو صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإ يف ةيسيئر ةفصب مدختسي يذلا يديلجلا كيليركألا ضمح جاتنإ نيب
 ةقئاف تارميلوبلا عافتراب اًعوفدم ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ٪٥٫٣ ةبسنب اًعافترا بلطلا ىوتسم لجس دقو
 ليثيإو ،تيليركألا ليسكه ليثيإ يئانثو ،تيليركألا ليتوبو ،تيليركألا تارتسأ علس رثأتستو .تيليركألا تارتسأو صاصتمالا
 يديلجلا كيليركألا رثأتسي اميف .ماخلا كيليركألا ضمح ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ نم ٪٤٧ ةبسنب تيليركألا ليثيمو ،تيليركألا
 جاتنإ يف ماخلا كيليركألا ضمح نم ٪٥ ةغلابلا ةيقبتملا ةبسنلا لخدت امنيب يملاعلا بلطلا يلامجإ نم ٪٤٨ ةبسنب
 وأ ةصصختملا تارتسألاو ،تيليركألا ليبوربيسكوأورديهو ،تيليركألا ديسكورديه لثم ماهملا ةددعتم تارمنوملا/تارتسألا
 .ىرخألا ةكرتشملا تارميلوبلا
 

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - ماخلا كيليركألا ضمح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٬٠٧٣ ١٬٠٧٩ ١٬٠٨٦ ١٬٠٦١ ١٬١٤٧ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١١٢ ١٠٩ ٧٢ ٤١ ٤٣ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٩٩٤ ١٬٠٠٣ ١٬٠١٠ ١٬٠٤٨ ١٬٠٢٤ ةيبرغلا ابوروأ

 ٤٠ ٤٠ ٣٩ ٤٢ ٤٧ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٨١ ٣١ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

 ٦٣ ٦٣ ٦٢ ٦٢ ٥٦ ايقيرفأ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٠٨ 
 
 

 

 

 ١١٦ ١١١ ٩٩ ٥٢ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٢٬٩٨١ ٢٬٧٤٥ ٢٬٥٠٥ ٢٬٢٩٤ ٢٬٠٣٤ ايسآ قرش لامش

 ٢٧٨ ٢٩٣ ٢٩١ ٢٨٤ ٢٤٣ ايسآ قرش بونج

 ٥٬٧٣٩ ٥٬٤٧٦ ٥٬١٨٧ ٤٬٩٠٧ ٤٬٦١٨ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 تاونسلا ىدم ىلع ٪٦٫٩ يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٨ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تغلب
 .ةيضاملا سمخلا

 
 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - ماخلا كيليركألا ضمح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٬٢٨٣ ١٬٢٨٣ ١٬٣٧٠ ١٬٣٧٠ ١٬٣٧٠ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٦٠ ١٦٠ ٨٠ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ١٬٢٤٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٠٥ ٣٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ 

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ايقيرفأ

 ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ٨٠ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٤٬٦٢١ ٤٬٦٩١ ٤٬٢١١ ٣٬٤٤١ ٢٬٧٣٨ ايسآ قرش لامش

 ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٢٢ ايسآ قرش بونج

 ٨٬٠٧٩ ٨٬٠٧٩ ٧٬٥٩٦ ٦٬٦٦٦ ٥٬٨٣٠ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةلئاهلا ةيجاتنإلا ةردقلا تدأ دقو .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ٪٥٫٣ ةبسنب يونس ومن لدعم يملاعلا جاتنإلا لجس دقل
 ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو .نيصلا اميس ال ،قطانملا ضعب يف ةيندتُم ليغشت تالدعم ىلإ م٢٠١٦ ىلإ م٢٠١٢ نم ةرتفلا يف
 نمو .تاكرشلل قالغإ يأ نع رفسُت مل اهنأ الإ ،يئيبلا صحفلا تايلمع ءانثأ م٢٠١٧ يف ينيصلا جاتنإلاب ةقلعتملا تابارطضالا
 يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةرشتنم عقاوم يف جاتنإلا تالكشم نم ةعومجم نم يناعي ناك عاطقلا اذه نأ اًضيأ ركذلاب ريدجلا

 يف رامثتسالا روصقل ةرشابم ةجيتن تناك اهنم ديدعلا نأ الإ ،ثداوح درجم يه تالكشملا كلت ضعب تناك نإو هنإو .م٢٠١٧
 .٪٧١ دنع يليغشتلا لدعملا طسوتم رقتسا ،م٢٠١٧ ماع يف .لودلا ضعب يف عيرس لكشب ومنت يتلا جاتنإلا لوصأ

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - ماخلا كيليركألا ضمح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٬٠٦٣ ١٬٠٨٦ ١٬١١١ ١٬٠٦٧ ١٬١٦٤ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٢٢ ١١٤ ٥٤ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٩٩١ ١٬٠٠٦ ١٬٠٢٠ ١٬٠٦٧ ١٬٠٤٦ ةيبرغلا ابوروأ

 ٤٦ ٤٦ ٤٧ ٥١ ٥٥ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٨٦ ٣١ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

 ٦٣ ٦٣ ٦٢ ٦١ ٥٥ ايقيرفأ

 ١١٦ ١١١ ٩٩ ٥٢ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٢٬٩٦٥ ٢٬٧١١ ٢٬٤٨٢ ٢٬٢٨٧ ٢٬٠١٦ ايسآ قرش لامش

 ٢٨٦ ٣٠٧ ٢٩٠ ٢٩٩ ٢٥٧ ايسآ قرش بونج

 ٥٬٧٣٩ ٥٬٤٧٦ ٥٬١٨٨ ٤٬٩٠٧ ٤٬٦١٧ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 ةيخيراتلا ةيحانلا نم ايسآ قرش لامش ةقطنم لثمُتو .يملاعلا بلطلا ىلإ ةبسنلاب لوادتلا ةريثك ةعلس كيليركألا ضمح دعُي ال
 بلطلا نم ٪٤ يلاوح لوادت متي ،اًيخيراتو .هل ٍفاص ردصُم ربكأ ةيلامشلا اكيرمأ لثمُتو ماخلا كيليركألا ضمحل ٍفاص دروتسم ربكأ
 يف ةبسنلا هذه لظت نأ عقوتُملا نمو -ةلوادتملا ماجحألا يف ةقلطملا ةدايزلا نم مغرلا ىلع- ميلاقألا نيب اميف يملاعلا
 نيب ةراجتلا يف لاحلا وه املثم - اهتاذ دح يف ةيراجت كيليركألا ضماح يف ةكرحلا مظعم تسيل ،عقاولا يفو .رقتسم ىوتسم
 .ةيلخادلا مهتانوزخم نيب نزاوتلا قيقحتل نيجتنملا لالخ نم قطانملا نيب لقنتت ةدام نع ةرابع نوكت لب - نيرتشملاو نيعئابلا
 هنأ الإ .ةيديلجلا هلاكشأو ماخلا هلاكشأ نيب كيليركألا ضماحل قسنملا ماظنلا زمر زييمت مدع ببسب اًديقعت ةراجتلا عبتت دادزيو
 نأ ضرتفن نأ ام دح ىلإ لوقعملا نمف ،ةريبك تايمكب ةديعب تافاسم ربع يديلجلا كيليركألا نحش يف ةنماكلا راطخألل اًرظن
 .ماخلا كيليركألا ضماح عقاولا يف نوكت تاراقلا ربع ةريبكلا مجحلا تاكرح
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(

 
 ةكرشلا تاذ يف امإ نوكت ةنوحشملا علسلا مظعم نأل ةيراجتلا قاوسألا يف ماخلا كيليركألا ضماح عابُي نأ ةياغلل ردانلا نمو
 يف حيحص سكعلاو دحاو عقوم يفو ةدحاو ةهج يف داوملا لادبتساب نيكلهتسملاو نيجتنملا نيب تاضياقم ةروص يف وأ
 ،تاليركألا تارتسأ وأ يديلجلا كيليركألا ضماح ىلإ اًيلخاد ماخلا كيليركألا ضماح ليوحتب نيجتنملا بلغأ موقيو .ىرخأ ةقطنم
 .جاتنإلا ةفلكتل يسيئرلا لماعلا وه نيليبوربلا رعس دعُيو .ماخلا كيليركألا ضماحل حضاو يعجرم رعس دوجو مدع ىلإ ىدأ امم
 
 

 يديلجلا كيليركألا ضمح )ط(
 

 ةمدقم )١(
 
 تارميلوبب ًةعوبتم صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإ يف يديلجلا كيليركألا ضماح كالهتسا نم يساسألا فدهلا لثمتي
 يلوبلا ضماح مدختسُي ،هايملا ةجلاعم عاطق يفو .فيظنتلا داومو هايملا ةجلاعم يف مدختسُت يتلا ،كيليركأ يلوبلا ضماح
 ديربتلا جاربأ يف )هايملا ةحولم ةجلاعمل( ةرشقلل ةداضم لماوع/تاتتشمك يساسأ لكشب مويدوصلا تاليركأ يلوبو كيليركأ
 مويدوصلا تاليركأ يلوب /كيليركأ يلوبلا ضماح مدختسُي ،فيظنتلا داوم عاطق يفو .ىرخألا هايملا ةجلاعم قفارمو تايالغلاو
 يديلجلا كيليركألا ضماح مدختسُي امك .ةفاضملا داوملا نم اهريغ بناج ىلإ ةبرتألا ةلازإ يف دعاست "فيظنت داوم" ةروص يف
 .ءالطلا داوم تابيكرت ضعب يف ةكرتشملا رمونوملا تادحو دحأك
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 يف يرتم نط نويلم ٢٫٧ ىلإ م٢٠١٣ ماع يف يرتم نط نويلم ٢٫١ نم يديلجلا كيليركألا ضماح ىلع يملاعلا بلطلا دادزا
 تاريميلوبلا جاتنإ وه يديلجلا كيليركألا ىلع بلطلا نم يرتم نط ينويلم وأ ٪٧٦ نم رثكأ نم فدهلا ناك دقو .م٢٠١٧ ماع
 دادزا ،ةرتفلا سفن يفو ،جاتنإلا ىوتسم سفنب يملاعلا بلطلا دادزا ،م٢٠١٧ ىلإ م٢٠١٣ نم ةرتفلا لالخو .صاصتمالا ةقئاف
 جاتنإلا نم ٪١٦ يلاوح لداعي امب م٢٠١٧ يف يرتم نط فلأ ٤٣٨ ىلإ م٢٠١٣ يف يرتم نط فلأ ٣١٤ نم نيصلا يف جاتنإلا
 .يملاعلا
 

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - يديلجلا كيليركألا ضماح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٥٣٦ ٥٢٣ ٥٣١ ٥٣٥ ٥٩٧ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٥٦ ٥٥ ٣١ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٧٤ ٥٦٢ ٥٦٩ ٥٦٦ ٥٦٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٠ ٢ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايقيرفأ

 ٥٢ ٥١ ٤٣ ١٩ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ١٬٣٥٧ ١٬٢٤٤ ١٬١٠١ ١٬٠٠٥ ٨٤٤ ايسآ قرش لامش

 ١٢٣ ١٣٤ ١٣٠ ١٢٦ ١١٠ ايسآ قرش بونج

 ٢٬٧١٤ ٢٬٥٧٧ ٢٬٤١٢ ٢٬٢٥٧ ٢٬١١٧ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 تاليركألا تارتسأ لالخ نم ،ةلماكلا كيليركألا ضمح ةميق ةلسلس اًضيأ عقاولا يفو كيليركألا ضمح ةعانص لصاوت
 ةنس رشع ةسمخ ىلإ تاونس رشع رادم ىلعو .نيكراشملا ةفاك ىلع ةبعص ةيداصتقا ةئيب ريفوت ،صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلاو
 نمو ،رئاسخلا دبكت ىلإ حابرألا قيقحت نم عاطقلا هجتا ،نيصلا يف اميس ال ،ةيجاتنإلا ةردقلا يف ةطرفملا ةدايزلل اًرظنو ،تضم
 نوكن دقف ،ٍلك ىلعو .يلاحلا تقولا يف اًقرشم نوكيس لبقتسملا نأ ودبي الو تادادمإلا يف طارفإلا ىلإ ةحيحشلا تادادمإلا
 ديشرت ىلإ ةجاحلا ساسأ ىلع فرصتلاو كلذ كاردإ يف تأدب دق ءاوس ٍّدح ىلع ةيوناثلاو ةيسيئرلا تاكرشلا نأل لوحت ةطقن يف
 .عاطقلا لبقتسمب قلعتي اميف يجيتارتسالا ميظنتلا ةداعإ ىلع لمعلاو ،لمعلا جذومن يف ريكفتلا ةداعإو ،ةيلاحلا جاتنإلا ةئيب
 

 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(
 
 ٪٧٫٩ هتبسن تغلب يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٫٤٦ دنع ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا ترقتسا
 .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - يديلجلا كيليركألا ضمح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٧٦٥ ٧٦٥ ٧٦٥ ٧٦٥ ٧٦٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٧٤٧ ٧٤٧ ٧٤٧ ٧٤٧ ٧٤٧ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٣٥ ٨ ٠ ٠ ٠ 

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ايقيرفأ

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٤٠ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٢٬٥٣٠ ٢٬٥٠٦ ٢٬٣٨٦ ١٬٨٣٦ ١٬٤١٦ ايسآ قرش لامش

 ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ١٤٥ ايسآ قرش بونج

 ٤٬٤٦٢ ٤٬٤١١ ٤٬٢٨٣ ٣٬٦١٣ ٣٬٠٩٣ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةلئاهلا ةيجاتنإلا ةردقلا تدأ دقو .ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ٪٦٫٠ ةبسنب يونس ومن لدعم يملاعلا جاتنإلا لجس دقل
 ةروصلا هذه ريغتت نأ نكميو .نيصلا اميس ال ،قطانملا ضعب يف ةيندتُم ليغشت تالدعم ىلإ م٢٠١٦ ىلإ م٢٠١٢ نم ةرتفلا يف
 .يرهوج لكشب ةيجاتنإلا ةقاطلا فقوت ىلإ -ةلئاهلا ةيجاتنإلا تاقاطلا مظعم دجوت ثيح- نيصلا يف ةيئيبلا طباوضلا تدأ اذإ
 نع رفسُت مل اهنأ الإ ،يئيبلا صحفلا تايلمعل ةجتينك م٢٠١٧ يف ينيصلا جاتنإلا يف تابارطضالا ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو
 يف ةرشتنم عقاوم يف جاتنإلا تالكشم نم ةعومجم نم يناعي ناك عاطقلا اذه نأ اًضيأ ركذلاب ريدجلا نمو .ةيئاهن تافاقيإ يأ
 اهنم ديدعلا ناك دقف ،اهب أبنتم ريغ لماوع ةجيتن ثداوحلا هذه ضعب عوقو ناك لاح يفو .م٢٠١٧ يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم
 .لودلا ضعب يف عيرس لكشب مداقتت يتلا جاتنإلا لوصأ يف رامثتسالا روصقل ةرشابم ةجيتن
 

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - يديلجلا كيليركألا ضمح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٥٣٦ ٥٢٣ ٥٣١ ٥٣٥ ٥٩٧ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٥٣ ٥٢ ٣١ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٧٤ ٥٦٢ ٥٦٩ ٥٦٦ ٥٦٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٠ ٥ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايقيرفأ

 ٥٢ ٥١ ٤٣ ١٩ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٣٥٧ ١٬٢٤٤ ١٬١٠١ ١٬٠٠٥ ٨٤٤ ايسآ قرش لامش

 ١٢٦ ١٣٤ ١٣٠ ١٢٥ ١١٠ ايسآ قرش بونج

 ٢٬٧١٤ ٢٬٥٧٧ ٢٬٤١٢ ٢٬٢٥٦ ٢٬١١٧ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 ةفاضإ ،صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإ يف هكالهتسا راكتحا ببسب ريغصلا اهقاطنب يديلجلا كيليركألا ضمح ةراجت فرعُت
 مث نمو ،ةرملبلا ةيلمع يف ريبك رطخ ةمثف ،ةددحم تاجرد نمض ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا متي مل اذإو .هلقن ةيلمع ةبوعص ىلإ
 ةصصخملاو ربكألا نفسلا رهظ ىلع هلقن نم ًالدب سيياقملا ديحوتل ةيلودلا ةمظنملا تافصاوم يفوتست تايواح يف لقنُي هنإف
 .ةبئاسلا تانحشلا لقنل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيلامشلا اكيرمأ تناك امنيب ،ةيفاصلا ةردصملا ةهجلا يه قيطلبلا لودو ةلقتسملا لودلا ةطبار لود تناك ،م٢٠١٧ ماع يف
 .ةياغلل ةريغص تايمكب امهاتلك ،ةيفاصلا ةدروتسملا ةهجلا يه
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 عضخت ريعست تالداعمب دوقع ماربإ ىلع ريبك دح ىلإ ةيلامشلا اكيرمأ قوس يف يديلجلا كيليركألا ضمح تالماعم دمتعت
 دوقعلا راعسأ نأل اًرظن ةيلامشلا اكيرمأ قوس نع ءيشلا ضعب فلتخم لكشب ةيبوروألا قوسلا لمعتو .يرود لكشب ةعجارملل
 لكشب نيصلا يفو ،ايسآ يفو .ةماع ةفصب دوقعلا قوس نم ةريبك ةبسن لثمت رح لكشب اهيلع ضوافتلا متي يتلا ةيرهشلا
 دهاعتملا يروفلا ريعستلا نم رثكأ ةرحلا تاضوافملا بولسأ ريبك دحب هبشي كلذ نأ الإ يروفلا ريعستلا بولسأ نيمهي ،ظوحلم
 .هيلع
 
 تضفخنا دقو .ةيجاتنإلا اهتاردق مكارت ببسب ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ طوغضل ةيملاعلا كيليركألا ضمح قاوسأ تضرعتو
 ببسب ظوحلم لكشب )نيليبوربلا( ماخلا داوملا راعسأ ضافخنا ىلإ ةفاضإلاب بلطلا ضرعلا زواجت ذإ ظوحلم لكشب راعسألا
 تماق ،م٢٠١٦ ماع علطم يفو .اهنع نلعملا تاعسوتلا ضعب ءاغلإ متو .٢٠١٤ ماع فصتنم نم اًءدب ماخلا طفنلا راعسأ ضافخنا

 ًةباجتسا ساسكتب كراب ريد يف ماخلا كيليركألا ضمح جاتنإل ةيجاتنإلا اهتردق نم ٪٢٠ ليطعتب )اًيلاح تنوبودواد( واد ةكرش
 ببسب ،م٢٠١٧ ماع يف ىرخأ ةرم عافترالا يف تأدب ةيملاعلا كيتيسألا ضمح راعسأ نأ الإ .ةئيسلا قوسلا فورظل اهنم
 .ايناملأ يف فساب عنصم يف تادادمإلا تابارطضا
 

 صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا )ي(
 

 ةمدقم )١(
 
 تامزلتسملاو ،لافطألا تاضافح تاجتنم يف مدختستو ،ءاملا صاصتما ىلع ةلئاهلا اهتردقب صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا زيمتت
 مكحتلا ةفلغأ :ةصصختملا اهتامادختسا رثكأ نيب نمو .ءاسنلل ةيحصلا طوفلا ىلإ ةفاضإلاب ،)نيغلابلا تاضافح( نسلا رابكل ةيحصلا
 عيردتو ،ةيضرألا ةوسكلاك ىرخألا ةينقتلا تامادختسالا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،جزاطلا محللا اًصوصخو ،ماعطلا ةبوطر يف
 .كالسألاو تالباكلا نم ةددعتم تاقبطب ةيرصبلا فايلألا
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 ىدم ىلعو .يرتم نط نويلم ٢٫٩ ىوتسم دنع صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا ىلع يملاعلا بلطلا رقتسا ،م٢٠١٧ ماع يف
 تارميلوبلا تامادختسا ىلع بلطلا عجريو .اًيونس ٪٨٫٨ ةبسنب ومن لدعم يملاعلا بلطلا دهش ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا
 جتانلا يلامجإ :لثم ،ومنلا لماوع نم ددع ىلإ ،ةيلخادلا رابكلا سبالمو لافطألا تاضافح يف اهلامعتساك صاصتمالا ةقئاف
 .تافاقثلاو ةيمانلا تاداصتقالا نيب ةطسوتملا ةقبطلا ءاقترا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيئارشلا ةوقلاو ،يفارغوميدلا روطتلاو ،يلحملا
 نيح يف ،صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ نم ٪٧٠ وحنب بيردتلا ليوارسو لافطألا تاضافح رثأتستو
 .ىرخأ تامادختسا يف ٪٣٠ ةغلابلا ىرخألا ةبسنلا لخدت

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٦٥٠ ٦٣٥ ٦٢١ ٦٠٥ ٥٧٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٦٧ ٦٩ ٥٢ ٤٨ ٤٧ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٣٩٠ ٣٨٩ ٤٠٠ ٣٥٦ ٣٢٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٢٠٢ ١٩٦ ١٩١ ١٨٦ ١٨٠ ىطسولا ابوروأ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٧٩ ٧٩ ٧٧ ٧٥ ٧٤ 

 ١٨٠ ١٧٦ ١٦٥ ١٥٥ ١٥٤ ايقيرفأ

 ٢٠١ ١٩٤ ١٨٩ ١٥٥ ١٢٩ طسوألا قرشلا

 ٣٣ ٢٧ ٢٤ ٢٢ ٢١ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٠٤١ ١٬٠٠٢ ٧٤٨ ٥٤٩ ٤٣٨ ايسآ قرش لامش

 ١٢٨ ١٢٣ ١٢٢ ٩٢ ٨١ ايسآ قرش بونج

 ٢٬٩٧١ ٢٬٨٩٠ ٢٬٥٨٨ ٢٬٢٤٤ ٢٬٠٢٠ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 تاونسلا ىدم ىلع ٪١٠٫٦ يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٫٣ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تغلب
 .ةيضاملا سمخلا

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٥٤٥ ٥٤٥ ٥٤٥ ٥٤٥ ٥٨٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٦٠ ٦٠ ٣٠ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٥٢ ٥٥٢ ٥٤٢ ٥٤٢ ٥٢٥ ةيبرغلا ابوروأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايقيرفأ

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٤٠ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٢٬٩٣١ ٢٬٦٤٢ ٢٬٠٩٧ ١٬٧٢٣ ١٬٤٣٢ ايسآ قرش لامش

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٦٥ ايسآ قرش بونج

 ٤٬٣٤٨ ٤٬٠٥٩ ٣٬٤٧٤ ٣٬٠٣٠ ٢٬٧٠٧ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 لامشو ةيبرغلا ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ :يه ملاعلا يف قطانم عبرأ يف صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلل ةيجاتنإلا ةردقلا زكرتت
 جاتنإ ةردق ةصحب ملاعلا يف صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلل جتنم ربكأ يابوكوش نوبين ةكرش دعتو .ايسآ قرش بونجو قرش
 لدعملا طسوتم رقتسا ،م٢٠١٧ ماع يفو .يلاوتلا ىلع ٪١١٫٧و ٪١٣٫٩ ناغلبت نيتصحب كينوفيإو فساب اهيلت ،٪١٣٫٩ غلبت ةيملاع
 ضمحو صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا ىلع يملاعلا بلطلا عبات ،ةريخألا ماوعألا يف هنأ ةظحالم ًاضيأ ردجتو .٪٦٨ دنع يليغشتلا
 .امهرفوت صقن مغر عافترالا يديلجلا كيليركألا

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا -صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٤٩٠ ٤٧٨ ٤٧٨ ٤٦٧ ٤٤٤ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٥٣ ٥٤ ٢٧ ٠ ٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٠٣ ٤٩٧ ٤٨٨ ٤٨٥ ٤٨٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايقيرفأ

 ٦٠ ٥٦ ٥٦ ٢٤ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٧٠٥ ١٬٦٥٢ ١٬٣٨٦ ١٬١٤٥ ٩٩٨ ايسآ قرش لامش

 ١٥٩ ١٥٤ ١٥٤ ١٢٣ ٩٧ ايسآ قرش بونج

 ٢٬٩٧١ ٢٬٨٩٠ ٢٬٥٨٨ ٢٬٢٤٤ ٢٬٠١٩ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 ،ماخلا كيليركألا ضمحب ًةنراقم قطانملا ربع اهلقن ةلوهسب ةبلصلا ةقوحسملا اهتروص يف صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا زيمتت
 ايسآ قرش لامش عتمتيو .ايسآ قرش لامشو ةيبرغلا ابوروأ يف ةيسيئرلا ةردصملا قطانملا لثمتتو .ةرملبلل ةضرع نوكي يذلا
 تارميلوبلل ةيفاص ةردصم ةهج ربكأ ايسآ قرش لامش دعت امك ،اهيف ديازتملا بلطلا ىوتسم مغر ريبك ةيجاتنإ ةردق ضئافب

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١١٦ 
 
 

 

 

 تارميلوبلل ةيفاص ةدروتسم تاهج ىرخألا قطانملا ةفاك دعت امنيب .ةيبرغلا ابوروأ اهيلت ،ملاعلا ىوتسم ىلع صاصتمالا ةقئاف
 .ةدروتسملا قطانملا ةرادص ايقيرفأو ىطسولا ابوروأ لتحت ثيح ،صاصتمالا ةقئاف
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإ تايداصتقا طبترت ،ةيواكلا ادوصلا ىلع دمتعي ريغص ريغتم ةفلكت نّوكم اهنوك نع اًديعب
 تايلمعلا ددع بسح ةيئاقولا ةنايصلا ىلإ ةجاحلا ىلإ ةفاضإلاب اهديقعتو ةيلمعلا مجح ىلإ انرظن اذإف ،كلذ عمو .نيليبوربلاب
 ةعفترملا رامثتسالا تادئاع ىلع بترتت نأ يف ببسلا كلذ رسفيو .ةلماكتملا ةتباثلا فيلاكتلا ةماخض ظحالن اننإف ،ةيكيناكيملا
 ىوتسمل ءالمعلا ةمدخ ضفخ نع ًالضف مدختسملا لاملا سأر يف غلابلا عافترالل اًرظن اًريثك لقأ تادئاع ةلسلسلا هذه ربع
 .ةقلطملا تادئاعلا
 
 هرودب ضفخنا يذلا ،كيليركألا ضمح راعسأ ضافخنا ببسب ضافخنالا يف صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا ماخ فيلاكت تذخأ دقو
 نمو .م٢٠١٤ ماع فصتنم يف اهتايوتسم ىلعأ نم ظوحلم لكشب نيليبوربلا فيلاكت ةدح هيف تضفخنا يذلا تقولا سفن يف
 بلطلا عافترا مغر ةطرفم ةيجاتنإ ةردق ةعانصلا هجاوت ذإ صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا راعسأ تضفخنا دقف ،ةيسفانتلا ةيحانلا
 ةديدجلا ةيجاتنإلا ةردقلل ةريبك تايمك - صاخ هجوب - نيصلاو ةيبونجلا ايروك نم ٌلك تفاضأ دقو .ةيبسن ةروصب اهيلع يملاعلا
 .م٢٠١٢ ماع ذنم
 

 تيليركألا ليتوب )ك(
 

 ةمدقم )١(
 
 ليسكه ليثيإ يئانثو ،تيليركألا ليثيإو ،تيليركألا ليتوب لمشت يهو تيليركألا تارتسأ علسب تيليركألا تارتسأ مظعم ىلإ راشُي
 ،ماخلا كيليركألا ضمحو )لوحكلا لوناتويب-ن( لوناتويبلا ةرتسأ لالخ نم تيليركألا ليتوب جتنُيو .تيليركألا ليثيمو ،تيليركألا
 ثيح ةيلمعلا هذه نم لماكلاب يلاحلا يملاعلا جاتنإلا فلأتيو .ماخلا كيليركألا ضمح نم كيليركألا تارتسأ نم ةيمك ربكأ جتنُتو
 يف يلاحلا تقولا يف تيليركألا ليتوب جتنُيو .لوناتويب-ن ماخو كيليركألا ضمح عم يلوأ لماكت يف تاءارجإلا مظعم نوكت

 بلطلا يلامجإ نم ٪٤٦ وحنب اًضيأ رثأتست يتلاو ،ايسآ قرش لامش يف جاتنإلا نم ٪٥٠ وحن زكرتي ثيح ،ملاعلا لوح ةلود ١٥
 برستلا تاعنامو ةقصاللا داوملاو فقسألا ءالط ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،تيليركألا ليتوب تامادختسا لمشتو .يلحملا
 .ةيقرولا ءالطلا تاقبطو ةيكيتسالبلا تارمونوملا/تافاضإلاو تاجوسنملاو
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 دهش ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلعو .يرتم نط نويلم ٢٫٨ تيليركألا ليتوب ىلع يملاعلا بلطلا غلب ،م٢٠١٧ ماع يف
 كيليركألا تارميلوب جاتنإ يف مدختسي تيليركألا ليتوب نأ ركذلاب ريدجلا نمو .اًيونس ٪٣٫٢ ةبسنب ومن لدعم يملاعلا بلطلا
 تيز تافاضإو ةيسدنهلا ةيكيتسالبلا تافاضإلاو ربحلاو ةقصاللا داوملاو ءالطلا تاقبط جاتنإ يف مدختست يتلاو ،ةبلحتسملا
 ةيعانصلاو ةيسسؤملاو ةيراجتلاو ةينكسلا تاءاشنإلا ىلع بلطلاب ةيحطسلا ءالطلا تاقبط ىلع بلطلا رثأتيو .ميحشتلا
 داوملل ةبسنلاب امأ .)ايسآ قرش بونج لود ةطبار نادلبو دنهلاو نيصلا( ايسآ يف ةصاخ رمتسم لكشب ديازتي يذلا ةديدجلا
 ةئبعتلا قاوسأ يف بلطلا ةدايزب ديزت يتلا ،طغضلل ةساسحلا ةقصاللا داوملا ةعانص يف ةيسيئر ةروصب مدختسُتف ةقصاللا
 .دييشتلاو فيلغتلاو
 

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - تيليركألا ليتوب

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٤١٣ ٣٦٢ ٣٧٥ ٤٠٦ ٤١٨ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٩٩ ١٠١ ١٠١ ١٠٢ ١٠٧ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٤٧٧ ٤٦٦ ٤٥٣ ٤٦٦ ٥٤٧ ةيبرغلا ابوروأ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١١٧ 
 
 

 

 

 ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٣٥ ١٥ ١١ ١١ ٩ 

 ٢٠ ١٩ ٢٤ ٢٤ ٢١ ايقيرفأ

 ١٥٤ ١٤٦ ١٣٥ ١٢٧ ١٣٢ طسوألا قرشلا

 ١٩٧ ١٨٣ ١٥٧ ١١٣ ٨٨ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٣٠٦ ١٬٢٦٩ ١٬٢١٦ ١٬١٥٥ ١٬١١٠ ايسآ قرش لامش

 ١٢٠ ١٢٠ ٩٨ ١٣٢ ٩١ ايسآ قرش بونج

 ٢٬٨٢٦ ٢٬٦٨٤ ٢٬٥٧٤ ٢٬٥٣٩ ٢٬٥٢٦ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا
 
 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(

 
 تاونسلا ىدم ىلع ٪٨٫٤ يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٤٫٧ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تغلب
 .ةيضاملا سمخلا

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - تيليركألا ليتوب

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٥٤٥ ٥٤٥ ٦٠٥ ٦٠٥ ٦٠٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٦٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٥٤٠ ٥٤٠ ٥٤٠ ٥٤٠ ٥٤٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٢٧ ٦٧ ٤٧ ٤٧ ٤٤ 

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ايقيرفأ

 ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ٨٠ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٢٬٩٦٣ ٢٬٩٦٣ ٢٬٧٤٣ ٢٬٠٧٣ ١٬٥٩٨ ايسآ قرش لامش

 ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ايسآ قرش بونج

 ٤٬٧٨٠ ٤٬٧٢٠ ٤٬٥٢٠ ٣٬٧٥٠ ٣٬١٩٢ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 بلطلا امن نيح يف ،رضاحلا تقولا ىلإ م٢٠١٣ ماع ذنم ٪٨٫٤ هطسوتم غلبي يونس لدعمب ةيملاعلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تمن
 ةيملاعلا ليغشتلا تالدعم لازت ال ،كلذل ةجيتنو .٢٠١٨ ماع ىلإ م٢٠١٣ ماع نم ةرتفلا لالخ ٪٣٫٢ هطسوتم غلبي يونس لدعمب
 .ليتويبلا تاتيسأل ةبسنلاب ٪٦٠ نيب اهتبسن حوارتت ثيح ،ديدش ضافخنا نم يناعت

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - تيليركألا ليتوب

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٤٧٠ ٤٥٥ ٤٨٠ ٥١٠ ٥٤٠ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٧٠ ٦٥ ٥٥ ٥٥ ٥٩ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٤٣٥ ٤٤٠ ٤٤٥ ٤٥٥ ٤٩٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٦ ٣١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٠٦ ٣٣ ٢٨ ٢٨ ٢٨ 

 ٦٧ ٦٩ ٦٨ ٦٩ ٦٨ ايقيرفأ

 ١٠٧ ١٠٠ ١١٢ ٥٦ ٠ طسوألا قرشلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٣٩٣ ١٬٣٥٢ ١٬٢٤٥ ١٬١٧٤ ١٬١٧٤ ايسآ قرش لامش

 ١٥٤ ١٤٦ ١١٧ ١٦٦ ١٣٦ ايسآ قرش بونج

 ٢٬٨٢٦ ٢٬٦٨٤ ٢٬٥٧٤ ٢٬٥٣٩ ٢٬٥٢٦ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 ءارجإ تاكرحتلا هذه ضعب لمشتسو .ملاعلا ءاجرأ فلتخم يف تيليركألا قاوسأ يف تاجتنملا ةراجت نم لوقعم ىوتسم كانه
 ةراجتلا مجح يف لثمتيس رخآلا ضعبلا نأ نيح يف ،تايسنجلا ةددعتم ىربكلا جاتنإلا تاكرش بناج نم نوزخملل ةيلخاد ةنزاوم

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةفلكتلا ةضفخنم قطانملا يف جاتنإلا تاكرشل حيتيو يملاعلا نزاوتلا يف مهاسي يراجتلا قفدتلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .يقيقحلا
 .قوسلا صرف نم ةدافتسالا
 
 ايكرتو دنهلا دعُتو .م٢٠١٧ ماع يف تيتيسألا ليتويب ىلع بلطلا نم ٪٢٦ نم برقي ام تيليركألا ليتوب ةراجت تلكش دقو اذه
 نم جتنملا ديروت بايغ لظ يف ةروطتملا ةيليوحتلا تاعانصلا ةطشنأل اًرظن تيتيسألا ليتويبل ةدروتسملا لودلا ربكأ نيب نم
 .تيليركألا ليتوب ريدصت يف ةرادصلا زكرم ةيلامشلا اكيرمأ لتحتو .دالبلا لخاد
 
 
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 .يرود لكشب اهتعجارم متي تاريعستب دوقع ماربإ ىلع ريبك دح ىلإ ةيلامشلا اكيرمأ قوس يف تيتيسأ ليتويب تاقفص دمتعت
 متي يتلا ةيرهشلا دوقعلا راعسأ نأل اًرظن ةيلامشلا اكيرمأ قوس نع ءيشلا ضعب فلتخم لكشب ةيبوروألا قوسلا لمعتو
 ريعستلا بولسأ نيمهي ،ظوحلم لكشب نيصلا يفو .ةماع ةفصب دوقعلا قوس نم ةريبك ةبسن لثمت ةيرحب اهيلع ضوافتلا
 .هيلع دهاعتملا يروفلا ريعستلا نم رثكأ ةرحلا تاضوافملا بولسأ ريبك دحب هبشي كلذ نأ الإ يروفلا
 
 عسوتلا بايغ لظ يفو .ةيجاتنالا اهتقاط نم يرتم نط ٦٠٬٠٠٠ ساسكتب كراب ريد يف واد ةكرش تقلغأ ،ةيلامشلا اكيرمأ يفو
 هذه لالخ راعسألا عافترا ىلإ ريشت تاعقوتلا نإف ،نيليبوربلا راعسأ عافترا بناجب قوسلا ومنو هنع نلعملا ةيجاتنإلا ةقاطلا يف
 ًالضف ،هل ططخملا ريغ يباجيإلا لوحتلاو ،اهنع نلعملا ةرهاقلا ةوقلا ثادحأ ىلإ م٢٠١٧ ماع اهدهش يتلا ةدايزلا ىزعتو .ةرتفلا
 .يفراه راصعإ نع مجنلا رثألا نع
 
 ةروصب بلطلا ديازتي نيح يف ،اًمات اًفقوت تيتيسأ ليتويبل ةيجاتنإلا ةقاطلا دهشت ثيح ،ةيبرغلا ابوروأ يف عضولا سفن دجنو
 اذه ىلع رمتست نأ عقوتيو ،تيتيسأ ليتويبل ٍفاص دروتسم ىلإ ابوروأ تلوحت دقلو .يلامجإلا يلحملا جتانلا نع ديزي امب ةفيفط
 نأ ،م٢٠١٦ ماع ةياهن يف نفاهسغيفدول فساب يف عقاولا ثداحلا نم اًءدب ،جاتنإلا تالكشم نم ددع ىلع بترت دقو .عضولا
 فيلاكت ةدايز ببسب راعسألا عافترا يف ًالجأ لوطألا هاجتالا لثمتيو .ةئجافم ةروصب م٢٠١٧ ماع يف ةقطنملا يف راعسألا تريغت
 .قوسلا قاطن قييضتو ماخلا داوملا
 
 ومنلا ةعرس نكلو .م٢٠١٦ ىلإ م٢٠١٣ نم ةدتمملا ةرتفلا يف ١٫٩ لماعمب نيصلا يف تيتيسأ ليتويبل ةيجاتنإلا ةقاطلا تداز
 ةيجاتنإ ةقاط يأ ليعفت متيس ناك نإ ام ررقملا ريغ نمو .م٢٠١٦ ماع يف تفقوت مث نمو ،ةمادتسالاب مستت مل هذه ةلهذملا
 تيتيسأ ليتويب قوس مستيو .ةلدتعم ةريتوب يتأيس ةيجاتنإلا ةقاطلا يف يلبقتسملا عسوتلا نكلو م٢٠٢٠ ماع ىتح ةديدج
 .ريصقلا ىدملا ىلع نيرتشملاو جاتنإلا تاكرش كولس ببسب ريصقلا ىدملا ىلع هيف راعسألا بلقتب ينيصلا
 

 يداعلا لوناتويبلا )ل(
 

 ةمدقم )١(
 
 مويلا يملاعلا جاتنإلا نم ٪٩٥ نم برقي ام جاتنإ متيو .يبيكرتلا زاغلاو نيليبوربلا نم قتشم وسكوأ لوحك وه يداعلا لوناتويبلا
 لالخ نم يويحلا لوناتويبلا جاتنإ هيلع بترتيس ديازتملا جاتنإلا ومن نإف ،كلذ عمو .طغضلا ةضفخنم وسكوأ ةيلمع لالخ نم
 يداعلا لوناتويبلا ةيساسألا علسلاب ةصاخلا وسكوأ تايلوحك لمشتو .نيصلا يف ةمدختسم ةقيرط يهو ،ةيويحلا ةلتكلا
 ،ليتكوأ وزيإ يد تالاثف جاتنإ يف ةيساسأ ةروصب لوناسكهلا ليثيا يئانث مدختسُيو .لوناسكهلا ليثيا يئانثو ليتويبوسيالاو
 ريثأت نأشب ةدئاسلا فواخملا تدأ دقف ،كلذ عمو .نرملا لينيفيلويلا ديرولك جاتنإ يف تامادختسا ةدع هل "لماع" ندلم وهو
 يجيردتلا فقوتلا ىلإ ،نيجورتسالا ةفعاضم يف ةلثمتملاو اهب عتمتي يتلا صئاصخلا اًديدحتو ،ةئيبلا ىلع ليتكوأ وزيإ يد تالاثف
 لوناتبيهلا ليبورب يئانث نم ةقتشملا ةليدبلا تالاثفلا تاجتنم نم ةعونتم ةعومجم مادختساو ةريثك عضاوم يف همادختسا نع
 ليثيا يئانث ىلع بلطلا نأ ديب .كلذ ىلإ امو ،ناسكهولكيس ليسكوبركلا يئانث ضماح لينونوزيإ يئانث رتسإ يداحأو يئانثو
 .رمتسم ديازت يف لوناسكهلا ليثيا يئانث تيليركأ لثم ىرخألا تامادختسالا يف لوناسكهلا
 
 ةلثمتملا هصئاصخب ةدشب رثأتي ماعلا بلطلا طمن نإف ،لوناسكهلا ليثيا يئانثل ةلثامم ذفانم هل يداعلا لوناتويبلا نأ نيح يفو
 ديزي نأ عقوتملا نمف ،كلذ ىلإ امو ،كيتسألا ضماحو كيليركألا ضماحب تارتسإ نيوكت ىلع هتردقو اًيوضع اًبيذم هنوك يف
 كلذ ناك نإو ،ظوحلم لكشب ةمداقلا تاونسلا يف ةيساسألا علسلاب ةصاخلا وسكوألا تايواميكل طسوألا قرشلا كالهتسا
 يفو .ةريبك ةروصب ءالطلا تاقبط ةعانص يف ةفدهتسملا تيليركألا تارتسا ىلع بلطلا ةدايزل ةجيتن كلذو ،ةريغص ةدعاق يف
 بيذمك وأ رشابم لكشب امإ ،يحطسلا ءالطلا تاقبط يف جتنملا يداعلا لوناتويبلا عيمج نم ٪٨٠ يلاوح مادختسا متي ةياهنلا
 .ءالطلا ةقبط نم ءزجك وأ

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٢٠ 
 
 

 

 

 
 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(

 
 لدعمب بلطلا داز ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلعو .يرتم نط نويلم ٤٫٢ ىلع وبري ام م٢٠١٧ ماع يف يملاعلا بلطلا غلب
 .٪٣٫٥ يونس ومن

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - يداعلا لوناتويبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٨٥٠ ٧٨٨ ٧٤١ ٧٨٨ ٨٤٨ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٥٣ ٦٥ ٥٩ ٥٩ ٦١ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٨٠٦ ٧٧٨ ٧٠٦ ٥٨٨ ٧١٨ ةيبرغلا ابوروأ

 ٨ ١٦ ٢٤ ١٩ ١٦ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٠٨ ٦٧ ٦٣ ٧٥ ٥٠ 

 ٣٨ ٣٣ ٣٣ ٤٣ ٤٠ ايقيرفأ

 ٦٠ ٢٧ ٥٩ ٩٣ ٥٣ طسوألا قرشلا

 ٧٦ ٨٤ ٦٦ ٧٤ ٥٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٩٦٣ ١٬٩٢٢ ١٬٧٠٩ ١٬٥٢٢ ١٬٥٩٩ ايسآ قرش لامش

 ٢٥٥ ٢٤٩ ٢٧٩ ٢١٧ ٢٢٦ ايسآ قرش بونج

 ٤٬٢١٧ ٤٬٠٢٩ ٣٬٧٣٩ ٣٬٤٧٨ ٣٬٦٦٥ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 .تيتيسألا ليتويبو تيليركألا ليتوب :ةيئاهنلا جاتنإلا لحارم تاقتشم نم نينثا جاتنإ نم يملاعلا بلطلا نم ٪٦٥ نم برقي ام يتأي
 مدختست يتلا ةكرتشملا تارميلوبلاو ةسناجتملا تارميلوبلا تاجنتار نم ةريبك ةعومجم عينصت يف تيليركألا ليتوب مدختسي
 طبتري ،امومعو .نيبيذمك الإ لوكيلجلا تاريثأو تيتيسألا ليتويب مدختسي ال امنيب .ةقصاللا داوملاو ءالطلا تاقبط ةغايص يف
 تاجتنملاو يعانصلا جاتنإلاو تارايسلاو ءانبلا لثم يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلع رثؤت يتلا تاعاطقلاب تاقتشملا هذه ىلع بلطلا
 .ةيكالهتسالا
 

 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(
 
 تاونسلا ىدم ىلع ٪٥٫١ يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٥٫٩ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تغلب
 .ةيضاملا سمخلا

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٢١ 
 
 

 

 

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - يداعلا لوناتويبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٬٠٤٧ ١٬٠٩٣ ١٬١٣٨ ١٬١٣٨ ١٬١٣٨ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٨٢٠ ٨٢٠ ٨٢٠ ٨٢٠ ٨٢٠ ةيبرغلا ابوروأ

 ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ 

 ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ايقيرفأ

 ٣٣٥ ١٧٠ ٥ ٥ ٥ طسوألا قرشلا

 ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٢٬٩٢٣ ٢٬٩٢٣ ٢٬٧٠٨ ٢٬٥٠٨ ١٬٩٢٦ ايسآ قرش لامش

 ٣٤٣ ٣٤٣ ٣٤٣ ٣٤٣ ٣٤٣ ايسآ قرش بونج

 ٥٬٩٨١ ٥٬٨٦٢ ٥٬٥٢٧ ٥٬٣٢٧ ٤٬٧٤٥ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ىلع ةيسيسأتلا ةقاطلا نم ٪٩٥ نم رثكأ دمتعي .يرتم نط نويلم ٦ وحن م٢٠١٧ ماع يف يملاعلا ةيجاتنإلا ةقاطلا لدعم غلب
 متي يذلا ديهيدلأ جاتنإل يزلفلا يوضعلا ةزفحملا ةداملا دوجو يف قّلخملا زاغلا عم نيليبوربلا لعافتي ثيح ،وسكوأ ةيلمع
 عافترا نم هنع جتن امو ةيبسن ةروصب ماخلا طفنلا ةفلكت عافترا ىدأ .ةليدب قرط كانه نأ ديب .كلذ دعب نيجورديهلاب هتجلاعم
 غلب م٢٠١٧ ماع يفو ،ةيئايحألا ايجولونكتلا ىلع مئاقلا يداعلا لوناتويبلاب مامتهالا ديدجت ىلإ ةيواميكورتبلا ماخلا داوملا
 .٪٧٦ هتبسن ام يليغشتلا لدعملا طسوتم

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - يداعلا لوناتويبلا

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٨٩٦ ٨٩٠ ٨٦٠ ٨٨٠ ١٬٠٣٣ ةيلامشلا اكيرمأ

 ٣٣ ٣٣ ٣٥ ٣٠ ٣٠ ةيبونجلا اكيرمأ

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٢٢ 
 
 

 

 

 ٦٣٦ ٦٥٠ ٦٥٠ ٥٥٠ ٦٦١ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٩ ١٩ ١٩ ١٨ ١٨ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٢٤ ١٢٩ ١٤٤ ١٣٥ ١٢٨ 

 ١٦١ ١٦٠ ١٥٨ ١٥٥ ١٥٢ ايقيرفأ

 ٢٣٤ ١٤٨ ٤ ٤ ٤ طسوألا قرشلا

 ٢١ ٢٠ ٢٢ ٢١ ٢٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٬٧٩٠ ١٬٦٨٠ ١٬٥٣٣ ١٬٣٩٥ ١٬٣٣٢ ايسآ قرش لامش

 ٣٠٣ ٣٠١ ٣١٢ ٢٩٠ ٢٨٧ ايسآ قرش بونج

 ٤٬٢١٧ ٤٬٠٢٩ ٣٬٧٣٧ ٣٬٤٧٨ ٣٬٦٦٥ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 هذه يف ةديدجلا تارامثتسالا ةمدقم يف كنإ تلابوكو دتميل سكيجولويب نيرج يتكرشك تاكرشلا ضعب تارامثتسا يتأتو
 نم ةيلاحلا يويحلا لوناتويبلا ةينقت لعجت امك .ةفلكتلا ةضفخنم ةيويحلا ةلتكلا نم ةيملاعلا رداصملا مدختست يتلا ةينقتلا
 ليتوب/لوناتويبلا دادمإ ةلسلس نم ةيئاهنلا جاتنإلا لحارم يف ةيسيئرلا ةلعافلا تاهجلا زيكرت ديازتيو .اًيوناث اًجتنم نوتيسألا
 تاجتنم ميدقت يف ءالطلا تاكرش عم لمعت يتلا ةيسيئرلا ةئزجتلاب عيبلا ذفانم اميس ال ،ةئيبلا ىلع ظافحلا لئاسم ىلع تيليركأ
 .نكمأ امثيح ،ةئيبلل بسنأ دادمإ لسالس دادعإ يف ةبغر كانهو .يرامعملا ءالطلا لثم "ةصاخ تاقصلم" لمحت
 

 ةيلودلا ةراجتلا )٤(
 
 ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلعو .م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط فلأ ٧٥٣ يلاوح ىلإ يداعلا لوناتويبلا تارداص تلصو ،ةيخيراتلا ةيحانلا نم
 ايسآ قرش لامش ةقطنم لازت الو .نييفاصلا نييردصملا ربكأ دحأ ىلإ يفاص دروتسم اهنوك نم طسوألا قرشلا ةقطنم تلوحت
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع يداعلا لوناتويبلل نييفاصلا نيدروتسملا ربكأ نم
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 يذلا يوقلا يداصتقالا ومنلا ببسب حبرلا شماوهو راعسألا عافترا نم يملاعلا ديعصلا ىلع وسكوأ لوحك قوس تدافتسا

 لوحك جاتنإ مظعم نأل ًارظنو .تارتفلا ضعب يف ةديدجلا ةيجاتنإلا ةقاطلا هتدهش يذلا ومنلا زواجت ثيح ،يضاملا دقعلا هدهش
 وسكوأ تالوحك ىلع بلطلا نإف ،ناكسإلاو تارايسلا يف اهمادختسا متيل ةعنصملا تاجتنملا يف ةياهنلا يف مدختسي وسكوأ
 ةقاطلا يف عسوتلا ةلصاوم نأ ىلإ تاعقوتلا ريشت ،حبرلا شماه ةيحان نمو .يلامجإلا يلحملا جتانلا ومنب اًقيثو اًطابترا طبتري
 دوعت نأ درجمب ًاقحال اهتدايز عم ،م٢٠١٣ ماع يف ققحملا ومنلا نع ةياغلل ةعيرس ةروصب حبرلا شماوه ومن نم للقي ةيجاتنإلا
 داومو تاناهدلا جاتنإ يف هتاقتشمو يداعلا لوناتويبلا مظعم مدختسي .ةدوهعملا اهتايوتسم ىلإ يداصتقالا ومنلا ةريتو
 لوناتويبلا حبر شماه تاعقوت دمتعت ،يلاتلابو .)ناكسإلا( ءانبلاو تارايسلا يعاطق يف داوملا هذه مظعم مدختستو .ءالطلا
 نيليبوربلا ةميق ىلع ءانب لوناتويبلا ةفلكت بسحُتو .ةيساسألا تاعاطقلا هذه يف ومنلا فانئتسا ىلع اًريبك اًدامتعا يداعلا
 ىلإ برتقتو ىلإ راعسألا دوعتو ةرودلا ةمق لالخ دادزت لوناتويبلا حبر شماوه نإف ،كلذ عمو .قيلختلا زاغ ةفلكتو ةيلحملا
 .طوبهلا تارتف يف ةفلكتلا

 
 
 
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 كيرولكورديهلا ضماح )م(
 

 ةمدقم )١(
 
 ضماح جاتنإ متي ام ةداعو .ءاملا نم ٪٦٩-٦٥ ىلع يوتحي لولحم وأ ءاملا نم ةيلاخ ةدامك كيرولكورديهلا ضماح جاتنإ متي
 كيرولكورديهلا ضماح جاتنإ نكمي امنيب ،ةيوضعلا رولكلا تالعافت نم نوكتي يعرف جتنمك ءاملا نم يلاخلا كيرولكورديهلا
 هكالهتسا رصتقيو ءاملا نم يلاخلا كيرولكورديهلا ضماح مظعم ديلوت متيو .يعرف جتنمك وأ دقوملا ةطساوب اًيعانص )لئاسلا(
 .نيجسكألاو رولكلاب نيليثيإلا ديرولك يناث ةجلاعم لالخ نم لينيفلا ديرولك رمونوم عينصت ةكرش نم بيبانأ طخ ربع وأ عقوملا يف
 رولكلاب نيجلاعملا ناثيإلاو ناثيملا جاتنإ يف ءاملا نم يلاخلا كيرولكورديهلا ضماحل ىرخألا ةيسيئرلا تامادختسالا لثمتتو
 ةيلمع ٤٠ يلاوح نع كيرولكورديهلا ضماح دلوتي .نوبركلا تاديرولفو تانايسوزيأ يداحأ نيولوطو تانايسوزيأ يئانث نيولوطو
 .ماخ ةدامك كيرولكورديهلا ضماح ةيئايميكلا عينصتلا تايلمع نم ةيلمع ١١٠ يلاوح مدختستو ،كرتشم جتنمك
 

 يملاعلا بلطلا ىلع ةماع ةرظن )٢(
 
 تامزألا ببسب يوناث جتنمك كيرولكورديهلا ضماح جاتنإ ضفخناو .م٢٠١٧ يف يرتم نط نويلم ٤١ يملاعلا بلطلا غلب
 نمو .ةدحتملا تايالولاو ابوروأ بونج اهتدهش يتلا ءانبلا عاطق ةمزأ نع ًالضف ،ملاعلا نادلب مظعم اهنم تناع يتلا ةيداصتقالا
 امأ .ةريخألا ةنوآلا يف ةيراجتلا قاوسألا يف ريغت دق عضولا نأ ديب .م٢٠٠٩ ماع دعب كيرولكورديهلا ضماح يف صقن ظحول ،مث
 ضافخنا بقع طفنلا عاطق يف بلطلا ضافخنا ببسب كيرولكورديهلا ضماح كالهتسا ضفخنا دقف ،ةدحتملا تايالولا يف
 ةيوناثلا تاجتنملل ةيجاتنإلا ةقاطلا اهتدهش يتلا ةريبكلا ةدايزلا لضفب ةريبك ةروصب جاتنإلا داز ابوروأ يفو ،ماخلا طفنلا راعسأ
 ضافخنا رارمتساب نيتقطنملا نيتاه يف ضورعملا ةدايز ةلاح رمتست نأ عقوتملا نمو .تانايسوزيأ يئانث نيولوط عيراشم نم
 .م٢٠١٥ ماع ةياهن لبق ترهظ يتلا يوناث جتنمك كيرولكورديهلا ضماح نم ربكأ تايمك ببسبو ،تاعقوتلا بسح طفنلا رعس

 

 )نط فلأ( يخيراتلا بلطلا - كيرولكورديهلا ضماح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٩٬١٢١ ٨٬٨٠١ ٨٬٤٩٣ ٨٬١٣١ ٨٬٠١١ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬١٣١ ١٬١١٣ ١٬٠٩٤ ١٬٠٩٩ ١٬١١٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٧٬١٠٩ ٧٬١٣٢ ٧٬١٤٧ ٦٬٩٥٩ ٦٬٧٨٨ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٠٠٢ ١٬٠١٤ ١٬٠٢٧ ١٬٠٢٩ ١٬٠٣١ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٩٤٢ ٨٩١ ٨٤٣ ٧٥٨ ٧٣٠ 

 ٤٦٠ ٤٥٨ ٤٥٥ ٣٨٩ ٤٢٣ ايقيرفأ

 ١٬٣٢١ ١٬٢٨٢ ١٬٢٤٥ ١٬٢٤٣ ١٬١٦٢ طسوألا قرشلا

 ١٬٢٦٠ ١٬١٩٥ ١٬١٣٣ ١٬١٢٠ ١٬١٦٠ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٨٬٠١٥ ١٧٬١٤٦ ١٦٬٣٢٣ ١٥٬٦٦٥ ١٤٬٣٧٨ ايسآ قرش لامش

 ١٬٢٣٠ ١٬٢٠٨ ١٬١٨٥ ١٬١٤٩ ١٬١٧١ ايسآ قرش بونج

 ٤١٬٥٩١ ٤٠٬٢٣٩ ٣٨٬٩٤٥ ٣٧٬٥٤٢ ٣٥٬٩٦٤ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نم جَتنُي ام كالهتسا نأ نيح يف ،دودحم كالهتسا وه ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا نم جَتنُي ام كالهتسا نإف ،ةماع ةفصبو
 ىلعو .يراكتحالا كالهتسالل بلاغلا يف نوكت يتلا ةحلاملا هايملا ةجلاعم ءانثتساب ،يراجت كالهتسا وه ةيوضعلا ريغ داوملا
 نيليثيإلا ديرولك يئانث( ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا جاتنإ يف كيرولكورديهلا ضماح نم ٪٧٤ كالهتسا متي ،يملاعلا ديعصلا
 داوملا نمض هل يسيئرلا مادختسالا لثمتيو .)رولكلاب ةجلاعملا ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا نم هريغو رولكلاب جلاعملا ناثيملاو
 ةجلاعملا لالخ نم نيليثيإلا ديرولك يئانث جاتنإ يف )ةيسيئر ةروصب ءاملا نم يلاخلا كيرولكورديهلا ضماح( ةيوضعلا ةيئايميكلا
 ليلحتلا قيرط نع رولكلاو مويسلاكلا ديرولك( ةيوضعلا ريغ تابكرملا جاتنإ يف ةئاملا يف ٧ يلاوح مدختسيو .نيجسكألاو رولكلاب
 ،ةيذغألاو ،ديدحلا أدص فيظنت( ةيئايميك ريغ ضارغأل ةيقبتملا ةبسنلا مدختستو ،)امهريغو ،كيرولكورديهلا ضماحل يئابرهكلا
 )كلذ ريغو ةحلاملا هايملا ةجلاعمو ،ضماحلاب طفنلا رابآ ةجلاعمو
 

 يملاعلا ضرعلا ىلع ةماع ةرظن )٣(
 
 تاونسلا رادم ىلع ٪١ يونس ومن لدعمب ،م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط نويلم ٥٠ ةيملاعلا ةيمسالا ةيجاتنإلا ةقاطلا تغلب
 .٪٨٢ ىلع يليغشتلا لدعملا طسوتم رقتسا ،م٢٠١٧ ماع يف .ةيضاملا سمخلا

 

 )نط فلأ( ةيخيراتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تالدعم - كيرولكورديهلا ضماح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ١٠٬٨٦٩ ١٠٬٨٥١ ١٠٬٨٨٧ ١٠٬٦٦٣ ١٠٬٣٧٥ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬٢٥٣ ١٬٢٥٣ ١٬٢٦٧ ١٬٢٨٢ ١٬٢٨٢ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٨٬٣٩٧ ٨٬٤١١ ٨٬٤٥٥ ٨٬٠٥٧ ٨٬١٣٧ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٢٩٦ ١٬٢٩٦ ١٬٢٩٦ ١٬٢٩٦ ١٬٢٩٦ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

١٬٣٠٥ ١٬٣٠٥ ١٬٣٠٥ ١٬١٧٦ ١٬١١٢ 

 ٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ايقيرفأ

 ١٬٧١٨ ١٬٥٢٢ ١٬٤٨٢ ١٬٤٧٦ ١٬٤٥٩ طسوألا قرشلا

 ١٬٥٣٥ ١٬٥٣٥ ١٬٥٣٥ ١٬٥٣٥ ١٬٥٣٥ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ٢٢٬٢٩٩ ٢١٬٨٢٥ ٢١٬٦٤٥ ٢٢٬١٠٩ ٢١٬٧٩٠ ايسآ قرش لامش

 ١٬٤١٩ ١٬٤١٩ ١٬٢٢٩ ١٬٢٢٩ ١٬٢٣٥ ايسآ قرش بونج

 ٥٠٬٧٤٥ ٥٠٬٠٧٠ ٤٩٬٧٥٥ ٤٩٬٤٧٧ ٤٨٬٨٧٥ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 نع ًالضف ،ملاعلا نادلب مظعم اهنم تناع يتلا ةيداصتقالا تامزألا ببسب يوناث جتنمك كيرولكورديهلا ضماح جاتنإ ضفخنا
 ماع دعب كيرولكورديهلا ضماح يف صقن ظحول ،مث نمو .ةدحتملا تايالولاو ابوروأ بونج اهتدهش يتلا ءانبلا عاطق ةمزأ

 ضماح كالهتسا ضفخنا دقف ،ةدحتملا تايالولا يف امأ .ةريخألا ةنوآلا يف ةيراجتلا قاوسألا يف ريغت دق عضولا نأ ديب .م٢٠٠٩

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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١٢٥ 
 
 

 

 

 ةريبك ةروصب جاتنإلا داز ابوروأ يفو ،ماخلا طفنلا راعسأ ضافخنا بقع طفنلا عاطق يف بلطلا ضافخنا ببسب كيرولكورديهلا
 .تانايسوزيأ يئانث نيولوط عيراشم نم ةيوناثلا تاجتنملل ةيجاتنإلا ةقاطلا اهتدهش يتلا ةريبكلا ةدايزلا لضفب

 

 )نط فلأ( يخيراتلا جاتنإلا - كيرولكورديهلا ضماح

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ةنسلا / ةقطنملا

 ٩٬٠٧٨ ٨٬٤٧٣ ٨٬٤٥٠ ٨٬٠٥٧ ٧٬٩٥٩ ةيلامشلا اكيرمأ

 ١٬١٣٧ ١٬١١٩ ١٬٠٩٩ ١٬١٤٤ ١٬١٥٠ ةيبونجلا اكيرمأ

 ٧٬١٣٤ ٧٬١٤٩ ٧٬١٦٣ ٦٬٩٧٥ ٦٬٨٠٦ ةيبرغلا ابوروأ

 ١٬٠١٢ ١٬٠٢٤ ١٬٠٣٧ ١٬٠٣٨ ١٬٠٣٨ ىطسولا ابوروأ

 ةلقتسملا لودلا ةطبار
 قيطلبلا لودو

٩٣٢ ٨٨٥ ٨٣٥ ٧٥١ ٧٢٨ 

 ٤٥٧ ٤٥٥ ٤٥٤ ٣٨٧ ٤٢٠ ايقيرفأ

 ١٬٢٩٥ ١٬٢٥٦ ١٬٢٢٠ ١٬٢٣٦ ١٬١٤١ طسوألا قرشلا

 ١٬٢٩٠ ١٬٢٢٣ ١٬٢١٢ ١٬١٧٣ ١٬١٧٩ ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ١٨٬٠٢٢ ١٧٬١٥٣ ١٦٬٣٣٠ ١٥٬٦٧٦ ١٤٬٣٨٣ ايسآ قرش لامش

 ١٬٢٣٣ ١٬١٩٤ ١٬١٩٨ ١٬١٧٥ ١٬١٩٤ ايسآ قرش بونج

 ٤١٬٥٩١ ٣٩٬٩٣١ ٣٨٬٩٩٨ ٣٧٬٦١٢ ٣٥٬٩٩٨ ملاعلا ىوتسم ىلع

 
 قوسلا راشتسم :ردصملا

 
 ةيلودلا ةراجتلا )٤(

 
 ضماح ةراجت نإف ،ءاملا نم يلاخلا ضماحلا لقنب ةطبترملا راطخألاو هايملا نم يئاملا ضماحلا ىوتحم لقن فيلاكت عافترال ًارظن
 ربكألا ءزجلا ادنك عم دودحلا ربع ةراجتلا لثمتو اذه .ةرواجملا نادلبلا ىلع ريبك دح ىلإ رصتقتو ٪٣٥ غلبت ام ةداع كيرولكورديهلا
 ،ركذُت داكت ال ءاملا نم يلاخلا كيرولكورديهلا ضماحل ةيلودلا ةراجتلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .ةيكيرمألا تارداصلاو تادراولا نم
 دودحلا ربع ةراجتلا برق ثيح نم ءانثتسا دوجو عم ،لقنلا فيلاكت ببسب ةياغلل ةليئض كيتايروملا ضماح ةراجتلا نأ نيح يف
 ةراقلا هبش دعتو .م٢٠١٧ ماع يف يرتم نط فلأ ٦٦ يملاعلا ديعصلا ىلع ةراجتلا يفاص زواجتي ملو اذه .جاتنإلا عقاوم نم
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع يفاص دروتسم ربكأ ةيلامشلا اكيرمأ لظتو .كيرولكورديهلا ضماحل رّدصم ربكأ ةيدنهلا
 

 حبرلا شماهو رعسلا تاهاجتا )٥(
 
 يلاوح زواجتت ال ام نع ماع لكشب فلتخت ملو ،ام دح ىلإ ةرقتسم -ًةداع- كيرولكورديهلا ضماح راعسأ تناك ،م٢٠٠٥ ماع لبق
 ةريبكلا ةعنصملا تاكرشلا نم ضرعلا تايوتسم بسحب ددحُت اهنأب اًملع ،ةددحم ةنس يف فاج لطر لكل تارالود ١٠-٥
 راعسأك تابلقتل راعسألا كلت ضرعتت ملو .)ةيسيئر ةروصب نوبركلا تاديرولفو تانايسوزيإلا جاتنإ تاكرش( ةيوناثلا تاجتنملل
 .م٢٠٠٥ ماع نم اًءدب رولكلا راعسأ ىحنم راعسألا وحنت تأدب ،كلذ عمو ،رولكلا
 
 ضماح قوس يف ةياغلل مهم لقنلا فيلاكت رصنع نإف ،ءاملا نم ٪٦٨-٦٥ ىلع يوتحت اًعويش رثكألا ةيراجتلا تاجردلا نأل اًرظنو
 ىلإ ةدحتملا تايالولا قرش بونجو يبرغلا لحاسلا يف راعسألا ليمت ،يلحملا ضورعملا ةيدودحمل ةجيتنو .كيرولكورديهلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٢٦ 
 
 

 

 

 ىلإ هنم ةريبك تايمك لقن متي ثيح ،جيلخلا لحاس يف ةرثكب كيرولكورديهلا ضماح دجوي .نحشلا فيلاكت ببسب ىلعألا اهنوك
 جاتنإ عافترال اًرظن فيصلاو عيبرلا يلصف يف راعسألا ضفخنت ،ةماع ةروصبو .ةيديدحلا ككسلا مادختساب ىرخألا قطانملا
 .امهيف نوبركلا تاديرولف جاتنإ ضافخنال اًرظن ءاتشلاو فيرخلا يلصف يف ديزت مث ،امهيف نوبركلا تاديرولف
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٢٧ 
 
 

 

 

 ذاوحتسالا نع تامولعم – )٩( مسقلا
 

 ذاوحتسالا لباقم ضوِعلا .١
 

 ذاوحتسالا لباقم ضوِعلا

 لب ،ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا لباقم ةيدقن غلابم عفد متي نل
 ٪٥٠ لثمتس يتلاو( ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ قيرط نع كلذ متيس
 ىلع ذاوحتسالل  لباقمك )لاملا سأر ةدايز دعب ميكبس ةكرش لام سأر نم
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم مهسأ عيمج

 ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ مادختسا
 ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ متيس
 ةردصُملا ءارحصلا ةعومجم مهسأ عيمج لباقم نيقحتسملا

 مهسألا ةلدابم لماعم
 مهسأ نم )١( دحاولا مهسلا لباقم ميكبس ةكرش مهسأ نم ديدج مهس ٠٫٨٣٥٦

 ءارحصلا ةكرش

 مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع يلامجإ

 مامتإ دعب ميكبس ةكرش لام سأر نم ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةيكلم ةبسن
 ةقفصلا

٥٠٪ 

 ٪١٠٠ ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس ةكرش لام سأر يف ةدايزلا ةبسن

 مهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس ةكرش مهسأ ددع يلامجإ

 ةيداع مهسأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ةئف

 يدوعس لاير ١٠ ةديدجلا ميكبس ةعومجم مهسأ نم مهس لكل ةيمسالا ةميقلا

 يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأل ةيمسألا ةميقلا يلامجإ

 يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ لاملا سأر ةدايز دعب ًةرشابم ميكبس ةكرش لام سأر

 مهس ٤٣٨٬٧٩٥٬٠٠٠ اهيلع ذاوحتسالا ررقملا ءارحصلا ةكرش مهسأ ددع

 ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأب ةقلعتملا تيوصتلا قوقح

 ةكرش يف مهاسم يأل سيلو ،مهسألا نم ةدحاو ةئف ميكبس ةكرش ىدل
  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو  ،هريغ نم لضفأ تيوصت قوقح ميكبس
 ،دحاو توص يف قحلا اهلماحل يطعت يتلاو ،ميكبس ةكرش مهسأ ةيقبل ةلثامم
 اهيف تيوصتلاو ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا روضح مهاسم لكل قحيو

 )٣( مسقلا نم ٤٫٨ ةرقفلل عوجرلا ىجري حابرألا تاعيزوت يف ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ قوقح
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ميكبس ةكرش ىلع ةبترتملا راثآلا وأ ذاوحتسالا عفاود .٢
 

 راعشإ ٢٫١
 
 هعقوتت يذلا وحنلا ىلع ققحتت ال امبرو ،كوكشلاو رطاخملل ةضّرعُم يهو ،ةيلبقتسم تانايبو تاعقوت نمضتي ًاديدحت مسقلا اذه نأ ةظحالم وجرن

 ىلإو )١( مسقلا يف ةمهملا تاراعشإلا ىلإ عوجرلا ىجرُيو .يساسأ لكشب تانايبلا هذه ىلع دمتعُي الأ يغبني كلذلو ،ًاقالطإ ققحتت ال وأ ميكبس ةكرش
 .ةيفارشتسالا تانايبلاو تاعلطتلاب ةطبترملا رطاخملا لوح تامولعملا نم ديزمل ميمعتلا اذه نم )٧( مسقلا يف ةرطاخملا لماوع
 
 .ليدعتلل عضخت دقو ،ميكبس ةكرش نم ةيئدبم ءارآو تاعقوتو تاريدقت يه مسقلا اذه يف ةدراولا ةعّقوتملا لماكتلا تامّوقم نأ ةظحالم وجرن امك
 حئاوللاو ةمظنألا هبلطتت ام ءانثتساب ،ىرخأ ةيلبقتسم تانايب يأ وأ تاريدقتلا وأ لماكتلا تامّوقمب ةقلعتملا تانايبلا ثيدحت ميكبس ةكرش يونت الو
 .اهب لومعملا
 
 بجيو ،كلذك هرابتعا بجي الو ةدحتُملا ةعومجملل يلبقتسملا وأ يلاحلا يلاملا ءادألل ًاريدقت وأ ًاؤبنت وأ ًاعقوت نوكي نأ مسقلا اذه نومضم نم دصقُي ال
 حابرألا زواجتت وأ لثامتس ةدحتُملا ةعومجملل ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا ةيلاملا تارتفلا نع مهسلا حابرأ نأب دنتسملا اذه يف ةدراو تانايب يأ رّسفُت الأ
 .مهسلل ةقباسلا
 

 ةماع تامولعم ٢٫٢
 
 يب"( بورج جنتلسنوك نطسوب ةكرش تاليلحت نم )٩( مسقلا نم ٢٫٤ و ٢٫٣ و ٢٫٢ تارقفلا  يف ةدراولا تادافإلاو تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا مت

 ىلعو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك نم ةمدقم تامولعم نمو ،عيمجلل ةحاتم رداصم نم اهعمج مت تامولعم ىلع اهؤانب مت يتلاو ،)"يج يس
 .يج يس يب تامييقت
 
 ثيح ،ةيداصتقالا ةكلمملا تاعاطق نيب نم ةيبنجألاو ةصاخلا لاومألا سوؤرل ةيبذاج تاعاطقلا رثكأ دحأ دعي ةكلمملا يف تايواميكورتبلا ةعانص عاطق
 يف ةعانصلل ةيوقلا ةيتحتلا ةينبلاو ةماعلا قفارملا تامدخو ،ةيسفانتلا ماخلا داوملا ديروت راعسأ اهنم ،ةيجيتارتسالا تازيمملا نم ديدعلاب عاطقلا درفني
 لماوعلا ىدحإ تايواميكورتبلا ةعانص تحبصأ ،ةيضاملا دوقع ةثالثلا لالخ عيرسلا هومن ةلحرم عاطقلا لهتسا نأ ذنمو .نيتيعانصلا عبنيو ليبجلا يتنيدم
 .ةيلوألا ةيئايميكلا داوملا ةعانص يف ًةصاخ تارامثتسالاو ومنلا يف تابث عم يدوعسلا داصتقالا يف صاخلا عاطقلا يف ةمهاسملا ةيساسألا
 
 ىدملا يف عاطقلا رِولبُت نأ عقوتملا نم يتلاو ،ةيدوعسلا يف تايواميكورتبلا ةعانصل -دنتسملا اذه خيرات ىتح- ةدئاسلا ةيسيئرلا تاهاجتالا ضعب
 :يه ديعبلاو طسوتملا
 
 .ةكلمملا يف ةصصختملاو ةيليوحتلا ةيئايميكلا داوملا ةعانص يف يلودلاو يلحملا رامثتسالا )أ(

 
 ةدايزلاو ةيلامشلا اكيرمأ يف زاغلا راعسأ ضافخنا ةجيتن نويلحملا نوجتنملا اهمدختسي يتلا ماخلا داوملا ديروتل ةيسفانتلا ةزيملا ضافخنا )ب(

 .ةكلمملاب ماخلا داوملا راعسأ يف ةلمتحملا
 
 ةيدوعسلا تايواميكورتبلا تاكرشل يلحملا ومنلا نم دحت نأ عقوتملا نم يتلاو ،ماخلا داوملا نيمأتب قلعتي اميف ًابيرق ةعقوتملا تايدحتلا )ج(

 .ليوطلا ىدملا ىلع
 
 تاعيبملل ةيتسجوللا تامدخلا ماسقأ عيسوتو ءاشنإو ةيقيوستلا ةطشنألا قاطن ةدايز لالخ نم تاعيبملا دئاع يفاص نيسحت يف رامثتسالا )د(

 .تاكرشلا لخاد
 

 ومنلا ليهستو نيتكرشلل ةيسفانتلا زكارملا زيزعتل اهنم ةدافتسالاو تاهاجتالا هذه عم فيكتلا فدهبو ،هالعأ اهنايب دراولا ةسيئرلا تاهاجتالا ءوض يف
  .امهلامعأ جمد ىودج ةساردو ثحب ًاعم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش اتررق ،يلبقتسملا
 
 امك ،ةقفصلا نم ةلمتحملا دئاوفلا مييقت فدهب ةعباتلا امهتاكرشو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ٍّلك ىلع ةعسوم ةسارد تيرجُأ كلذل ةجيتنو
 يلاجم يف نييذيفنتلا نيريدملا رابك عم ةفثكم تاشقانم ءارجإ قيرط نع ةساردلاو ليلحتلل نيتعومجملا يف ةسيئرلا ماهملاو ةيراجتلا ةطشنألا تعضخ
 .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش يف تايلمعلاو ةرادإلا
 

 ةقفصلا دئاوف ٢٫٣
 
 دامتعالاو ،تاجتنملا ةعومجم زيزعت :ىرخأ رومأ نيب نم نمضتت يتلاو ،ةقفصلا نم ةلمتحملا دئاوفلل ٍليلحت ىلع لمعلاب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق
  .ةيجاتنإلاو ةءافكلاو ةنورملاو مجحلا ةدايزو ،ةيسفانتلا ايازملا ىلع
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 :يلاتلاك يه ةقفصلا نع أشنتس يتلا ةلمتحملا ةيسيئرلا دئاوفلا نإف ،ةقفصلا نم ةلمتحملا دئاوفلا ليلحت ىلإ ًادانتسا
 
  ةيلوألا داوملا تادادمإ عيونتو ،اهتميق ريوطتو تاجتنملا ةعومجم زيزعت )أ(

 
 تاجتنملا ةلسلس يف عسوأ تاجتنم ةعومجم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نائشنُتس ،ةلماكتملا ةيراجتلا امهلامعأ جمد دعب
 ريثأت اهل يتلاو ،تاعاطقلا هذهب ةصاخلا تادادمإلا ىلع ةيباجيإ لماوعب ةنورقم بلطلل ةدّيج تاعقوت تاعاطقلا هذه رهظُت .ةينوبركورديهلا
 ذاوحتسالل ةصصختملا تاجتنملاو ةفدهتسملا قاوسألا نم برقلاو ماخلا داوملا نم ةدافتسالا يف رودو ةدحتُملا ةعومجملا ىلع يباجيإ
 .تاعاطقلا هذه نم ةميقلا ىلع
 
 يتلاو ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرشل ةيملاعلاو ةيلحملا تاكارشلا ةعومجم نيب لماكتلا نم ةدحتُملا ةعومجملا ديفتستس ،كلذ ىلع ةوالع
 .ةمدقتم تاينقتو ةديدج قاوسأ ىلإ لوصولا ىلإ ةفاضإلاب يدوعسلا قوسلا يف لضفأ لكشب تاجتنملا قيوست يف اهنم ةدافتسالا نكمي

 
 يلودلا ىوتسملا ىلع وأ ةكلمملا يف ًءاوس ،روطتملا تايواميكورتبلا عاطق ةنورمو مجح ةدايز )ب(

 
 ،ةكرتشملا قوسلا ةصح ىلع ءًانب يملاعلاو يلحملا ديعصلا ىلع ةيوق ةمصب ًاعم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل نوكيس ،لامعألا جمد دعب 
 نأ عّقوتُملا نم .قوسلا يف ىوقأ مجحو زكرم ىلإ ةدحتملا ةعومجملا لوصو لهسي امم  ،ةقفصلا مامتإ دعب ىلعألا ةيجاتنإلا امهتقاطو
  ةيتسجوللا فيلاكتلا ضفخ يف نيتكرشلا لامعأ جمد دعاسيس ثيح( ًايبسن ىلعأ راعسأب  اهتاجتنم عيب نم ةدحتُملا ةعومجملا نكمتت
 ،)ًايبسن ىلعأ رعسب تناك نإو ةدحتملا ةعومجملا تاجتنم ءارش يف ءالمعلا ةبغر نم ديزي دق امم تاجتنملا ليصوت يف تابوعص يأ ليهستو
 ةدايز ىلإ نايدؤي فوس ةعونتملا تاجتنملاو مخضتملا مجحلا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .اهقيقحت نكمملا حبرلا شماوه مخضت ىلإ يدؤي امم
 تاجتنم جاتنإ ةدايزل ربكأ ةنورمب ةدحتُملا ةعومجملا عّتمت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشي كلذو ،ةيجراخلا لماوعلا عم فيكتلا ىلع ةردقلا
 .ةيجراخلا قوسلا لماوع نم بّلقتلا راثآ ليلقت ىلإ يدؤتس يتلاو ،قوسلا لماوعل ًاقفو ةراتخُم
 

 يراجتلا ديعصلا ىلع دئاوف ميدقتل ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرشل ةلماكتملا تايناكمإلاو ةيسفانتلا ايازملا ىلع دامتعالا )ج(
  يفيظولاو يليغشتلاو

 
 تاجتنم زكرم نم ةقثبنم ةلماكتم تايناكمإو ةيسفانت ايازم عنص لالخ نم ةدحتُملا ةعومجملل ةميق ةقفصلا هذه قلخت نأ عقوتملا نم
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ لمشيو .ةيفيظوو ةيليغشتو ةيراجت تاردقو نسحُم
 
 ةعومجملا اهريدت يتلا لوصألا نم ةدافتسالا ىلإ يدؤي اهتنايصو اهنيسحتو تايلمعلا طيطخت يف تاسرامملا لضفأ مساقت )١(

 ءارحصلا ةكرشب صاخلا جاهنم جمانرب لالخ نم اهميدقت متي يتلا جماربلا ،كلذ ىلع ةلثمألا نمو .تاداريإلا معدو ةدحتُملا
 نيسحتو ةيلخادلا رايغلا عطق ةعانص نم ةدافتسالل ميكبس ةكرش نم ةمدقم جمارب ىلإ ةفاضإلاب ،عنصملا ةرادج نيسحتل
 .ةمالسلا لاجم يف زيمتلا وحن عفدلاو ةيلخادلا دراوملا مادختسا

 
 عضو معدي امم ،ءارحصلاو ميكبس يتكرشل ةيقيوستلا تاكرشلا مض لالخ نم قوسلاب ةفرعملاو ةيقيوستلا تاردقلا زيزعت )٢(

 .ةيلودلاو ةيلحملا قاوسألا يف ةدحتُملا ةعومجملا تاجتنم ةعومجم
 

 لالخ نم ريوطتلاو ثحبلاو لامعألا ريوطتو يجيتارتسالا طيطختلاو ةيلاملا نوؤشلا كلذ يف امب ،ةدناسملا تامدخلا مساقت )٣(
 .)رانم( ريوطتلاو ثاحبألل ميكبس زكرم

 
  ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل ليبجلا يف ةمئاقلا ةيعانصلا لوصألا ةيلاعفو  ةءافكلا زيزعت )د(

 
 تايرتشملا يف ةدحتُملا ةعومجملا فيلاكت ضفخ لثم ةكرتشم تاردابم لالخ نم ةيجاتنإلاو ةءافكلا ةدايز ىلإ ةقفصلا يدؤت نأ عقوتملا نم
 :يتآلا -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع- تاردابملا هذه نمضتت .ةكرتشملا تامدخلاو ةينقتلا تامدخلاو ةنايصلاو ةيتسجوللا تامدخلاو
 
 :ليبجلا يف ةعقاولا لوصألا عضو زيزعت )١(

 
 ىنُبلا ديحوتو طبرل ةديرف ةصرف مدقت ةقفصلا نإف ،يعانصلا ليبجلا عمجم نم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش عناصم برقل ًارظن
  ربع ماخلا داوملا تاقفدتل ىلثُملا ةيلخادلا ةنزاوملا لالخ نم ةءافكلاو ةيلاعفلاو ءادألا نيسحت يلاتلابو نيتكرشلل ةيتحتلا
 .نيعقوملا الك يف ةيعانصلا تابيكرتلا ةموظنم
 

 :ةيتسجوللا تامدخلاو تايرتشملا )٢(

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 :يلي امل ةجيتن نيعئابلاو نيدروملا عم ةمئاقلا دوقعلا يف ضوافتلا ةداعإ قيرط نع فيلاكتلا ضفخ عقوتملا نم
 

 ةدايز ىلإ يدؤي امم ،تامدخلاو داوملا يف ةدحتُملا ةعومجملل ةلثامملا تايرتشملا تائف يف تاقفنلا قاطن ةدايز .أ
 .ةيئارشلا ةردقلا

 
 .ةلئاسلاو ةبلصلا تاجتنملا نم ةدحتُملا ةعومجملا تانحش مجح ةدايزو .ب

 
 :ةكرتشملا تامدخلا )٣(

 
 ءارحصلا ةكرش اهريدت يتلا تاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ةدناسملا تامدخلا جمد يدؤي نأ عقوتملا نم
 ةيلاملاو تايرتشملاو تامولعملا ةينقتو ةيرشبلا دراوملا يف ةءافكلا ةدايز ىلإ ًايلاح دوجوملا ةكرتشملا تامدخلا لكيه يف
 :يلي امل ةجيتن ربكأ ةءافك قيقحت عقوتملا نمو .نيزختلاو ةينقتلا تامدخلاو ةنايصلاو
 

 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك مويلا اهمدختست يتلا ةمظنألا نم ةءافك رثكأ ةمظنأ ىلإ ةدحتُملا ةعومجملا لاقتنا .أ
 .ةدح ىلع ءارحصلا

 

 .ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرش لامعأ جمد دعب كلذو ةدحتُملا ةعومجملا قاطن ةدايز .ب
 

 لضفأ ةينقتو ةيجاتنإ تاربخ اهيدل نوكيو ،لهسأ لكشب لاملا قاوسأل لوصولا نم اهنكمت لضفأ ةيلام دراوم تاذ ةصنم ءاشنإ )ه(
 ةيساسألا ريغو اهنم ةيساسألا ،ةيلودلاو ةيلحملا ومنلا صرف نم ةدافتسالل كلذو

 
 هذه موقتو ،تايواميكورتبلا عاطق يف ةديدج صرف نع ثحبلاب صتخت لامعألا ريوطتل ةرادإ ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك كلتمت
 نيح نمو ،يليغشتلاو يلاملا ومنلا معدو ةطشنألا يف عسوتلا لجأ نم ةيرامثتسا تاردابم ةساردب داتعملا لامعألا ريس ىرجم يف ةرادإلا
 تايواميكلل ريخلا ةكرش يف ءارحصلا ةكرش رامثتسا – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – ريوطتلا ديق عيراشم حبصتل صرفلا هذه دسجتت رخآ ىلإ
 نإف ،كلذ عمو .ةدحتُملا ةعومجملل طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع رمتسم ومن اهنع جتني نأ عقوتملا نم يتلاو ،"ميكونإ" ةيوضعلا ريغ
 ءوض يف اًيدحت نوكي دق ليوطلا ىدملا ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل يخيراتلا ومنلا لدعم سفن ىلع ةيدرف ةروصب رارمتسالا
  .هالعأ )٣( مسقلا نم ٤٫٤ ةرقفلا يف حضوم وه امك ةكلمملا يف تايواميكورتبلا ةعانص ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا تاهاجتالا
 
 قاطنو مجح ىلإ ةفاضإلاب يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ىلعأ ةناكمب عتمتت نأ ةدحتُملا ةعومجملل عقوتملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ،ومنلل صرف قلخ ىلع ةردق رثكأ ةدحتُملا ةعومجملا نوكتس ،كلذل ةجيتنو .اهتاجتنم ةعومجم عستت نأو ،يدقنلا اهعضو نسحتي نأو ،ربكأ
 ةجمدنملا لامعألا مجح رفوي نأ عقوتملا نم ،كلذ ىلع ةوالعو .ربكأ ةروصب نيضرقملاو نيصِّخرملاو لامعألا ءاكرش بذجت نأ عقوتملا نمو
 دلوتس ،كلذ ىلع ًءانبو .ماخلا داوملا نم ةيفاضإ تاصصخم ىلع لوصحلل ىوقأ ًافقوم ةيليوحتلا تاعانصلا يف رامثتسالاب ةلمتحملا ةدايزلاو
 .ءاوس دح ىلع ةيلودلاو ةيلحملا ةيساسألا ريغو ةيساسألا ومنلا صرف لالخ نم ىلعأ ةميق اهيمهاسمل ةدحتُملا ةعومجملا
 

 ةقفصلا عفانم صخلم )و(
 
 عقوتُي ،ةلماعلا ىوقلاو ةيرشبلا دراوملا ىلإ ةيقيوستلاو ةينفلا تاردقلا نم حوارتت يتلاو ،لامعألا جمد دعب ةززعملا تايناكمإلا لالخ نم
 .نيمهاسملل ةفاضم ةميق قيقحتو ،لماكتلا عفانمل صرف ةدع ريفوت ةدحتمُلا ةعومجملل
 
 حابرألا ىلع ةرركتم ةدايزك اًيونس يدوعس لاير ٢٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ – ١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ نيب ام غلبت عفانم ةدحتمُلا ةعومجملا ققحت نأ عقوتملا نم
 يئزج لكشب ةيونسلا ةرركتملا عفانملا هذه ققحتت نأ عقوتملا نمو ،ءافطإلاو كالهتسالا فيلاكتو بئارضلاو ةيلاملا باعتألا مصخ لبق
 بجي عفانملا هذه قيقحتلو ،ةقفصلا مامتإ خيرات نم ةثلاثلا ةنسلا ةياهن يف عفانملل ةعقوتملا ةميقلا لماك كاردإو ،ىلوألا ةنسلا نم ًءادتبإ

 .ةيونسلا ةرركتملا عفانملل ةعقوتملا ةميقلا فعض يهو ٠٫٧٥ – ٠٫٥ غلبت ةرركم ريغ فيلاكت دبكتو تارامثتسا خض
 
 تايلمعلاو تانحشلا ديحوتو ةكرتشملا تايرتشملا مجح ةدايز كلذ يف امب ،بناوج ةدع نم قثبنت ةدحتملا ةعومجملل ةقفصلا عفانم
 .ليبجلا يف ةيعانصلا تآشنملا نيب تاجتنملل ةيلخادلا ةيوستلاو ،ءالمعلل ةيفاضإ تاجتنم عيبو ،ةيتسجوللا
 
 نم ةعبتملا ةيبساحملا ةقيرطلا ببسب ءافطإلاو كالهتسالا فيلاكتو بئارضلاو ةيلاملا باعتألا مصخ لبق حابرألا سايقم مادختسا مت دقل
 تاداريإ عم ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا تاداريإ لماك ديحوتب ءارحصلا ةكرش موقت ال ،م٢٠١٧ ةيلاملا ةنسلا يف امكف .ءارحصلا ةكرش لبق
 ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا كلت حابرأ نم ءارحصلا ةكرش ةصح يف فارتعالا متي ،كلذ نع ًاضوعو .ةيبساحملا اهتاسايسل ًاقفو ءارحصلا ةكرش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يف ةدمتعملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا يهو( ةعبتملا ةيبساحملا ريياعملل ًاقفو ةيكلملا قوقح ةقيرطب لخدلا ةمئاق يف
 سايقملا دعي ،يلاتلابو .)نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخألا تارادصإلاو ريياعملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تاداريإلا زيزعتب قلعتت ةرقفلا هذه يف ةدراولا تانايبلا نأ ًاملع .اهمامتإ دعب ةقفصلا عفانم يف رظنلل بسنألا سايقملا وه هالعأ حضوملا
 يف تققحت يتلا كلت نم ربكأ نوكتس مهسألا حابرأ نأ ىلع ةروكذملا تانايبلا ريسفت مدع بجيو ،حابرألل تاعقوت نوكت نأ اهنم دصقي الو
 مادختسا نع – رشابم ريغ وأ ةرشابم لكشب ًءاوس – أشني ررض وأ ةراسخ يأ نع اهتيلوؤسم ميكبس ةكرش يلخت امك .ةقباسلا ةيلاملا ةرتفلا
 .كلذ ريغ اهنأ رابتعاب ةرقفلا هذه يف ةدراولا تامولعملا
 

 لامعألا جمد ةيجيتارتسا ٢٫٤
 
 ميكبس ةكرش نم نيلثمم نم نّوكتي ةيلمعلا ةرادإل بتكم نم فلأتت لامعألا جمد ةيلمع ةمكوحل ةطخ عضو يرجي ،ةقفصلا دئاوف قيقحت لجأ نم
 جمانرب ىلع قيسنتلاو فارشإلا يف بتكملا رود لثمتيو ،لامعألا جمد ةيلمع بناوج عيمج يطغت ةكرتشم لمع قرف ىلإ ةفاضإلاب ،ءارحصلا ةكرشو
 لماكتلا هجوأ قيقحت ىلعو ،ةقفصلا مامتإ دعب لوألا مويلا نم رطخلاو ةميقلل ةيساسألا رداصملا ىلع زيكرتلل دراوملا صيصخت نم دكأتلاو لامعألا جمد
 .ةددحملا
 

 يذيفنتلا قيرفلاو ميكبس ةرادإ سلجم يف ةعمزملا تارييغتلا .٣
 

 دمتعتس امك ،ةقفصلا مامتإ روف ةدحتُملا ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا -ءارحصلا ةكرشل يلاحلا يذيفنتلا سيئرلا- نادمحاب حلاص سدنهملا نوكيس ٣٫١
 طيطختلاو ،تاعيبملاو ،قيوستلاو ،ةيلاملا اهيف امب ،يذيفنتلا سيئرلل ًةرشابم عبتت ةيسيئر ةيفيظو راودأ هب طانُت ًالاعف ًايرادإ ًالكيه ةدحتُملا ةعومجملا
 تاربخلاو تاراهملاب نوعتمتي نمم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ٍّلك نع نولثمم فئاظولا هذه ةرادإ ءابعأب ضهنيسو .لامعألا ريوطتو يجيتارتسالا
 لامعألا جمد ةيلمعل بتكم أشنُيس ،كلذ ىلع ًةوالعو .ةمزاللا ةربخلاب عتمتي ميظنتلا ِّيوق ةرادإ قيرف نم رادُت ةدحتُملا ةعومجملا لعجيس امم ةمزاللا
 ةلماعلا تاكرشلا لامعأ جمدل ةسلس ةيلمع ىلإ لصوتلا ريسيت ةيلوؤسم ىلوتي نأ ررقملا نم يذلاو ،ةدحتُملا ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلل ًةرشابم عبتي
 .ةدحتُملا ةعومجملا لخاد ةينعملا

 
 سيئرلا دَّعي .ةقفصلا مامتإ روف ةدحتملا ةعومجملل يليغشتلا سيئرلا -ميكبس ةكرشل يلاحلا يذيفنتلا سيئرلا- نودعسلا هللادبع سدنهملا نوكيس ٣٫٢

 معدت يتلا فئاظولا نم ديدعلا ةيلوؤسم ىلوتيو ،ةرشابم يذيفنتلا سيئرلا تحت لمعي وهو ،ايلعلا ةرادإلا قيرف يف نييسيئرلا ءاضعألا نم يليغشتلا
 رود نمضتي امك .معدلا تامدخو ،ةّينفلا رومألاو ةنايصلا ةرادإو ،تايلمعلا ةرادإ :يتأي ام تالاجملا هذه نمضتتو ،ةدحتُملا ةعومجملل ةيمويلا تايلمعلا
 لمشيو .ةدحتُملا ةعومجملا يف ةيراجتلا فادهألا عم ىشامتتو ةءافكب لمعت اهركذ قباسلا لمعلا ءازجأ نأ نامضل ةمزاللا ةدايقلا يليغشتلا سيئرلا
 ةفاضإلاب ،ةيراجتلا فادهألا ققحت ططخ ذيفنتو ريوطتل ةرادإلا قيرف يف نيرخآلا ةداقلا عم نواعتلاو ،ريراقتلا دادعإو تايلمعلا ةطشنأ ةيلعاف نامض كلذ
 .اهزواجتو ةيراجتلا فادهألا هذه قيقحتل ةمظنملا ءاحنأ عيمج نم ءادألا يلاع ةداقلا نم ةعومجم معدو زيفحت ىلإ

 
 رومألاو ةنايصلا نالمشتف ةّينفلا ةرادإلاو ةنايصلا ةرادإ امأ ،ةدحتُملا ةعومجملل ةلماعلا ةعباتلا تاكرشلا عيمج تايلمعلا ةرادإ لمشت :اًديدحت رثكأ ةروصب
 ،ةئيبلاو نمألاو ةمالسلاو ةحصلا ةرادإو يعانصلا نمألاو تايرتشملا لثم فئاظو معدلا تامدخ نمضتتو .ةءافكلاو ىربكلا عيراشملاو ةسدنهلاو ةّينفلا
 جمد ةيلمع نم ةقحاللا لحارملا يف ةرشابم يذيفنتلا ريدملا ةيرشبلا دراوملا عبتت نأ مزتعملا نم :ةظحالم( ةيرشبلا دراوملاو ،تامولعملا ةينقتو
 .)لامعألا
 

 حرتقملا ةرادإلا سلجم ٣٫٣
 
 تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاو ،ميكبس ةكرشل ساسألا ماظنلاو ،تاكرشلا ماظن ىلع ًءانب ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم نيوكت ديدحت متي
 .ةقفصلا مامتإ دعب دقعُتس يتلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا لبِق نم مهباختنا متيسو ،ةئيهلاو ةراجتلا ةرازو لبِق نم ةقبطملا
 :نيلاتلا ءاضعألا نم نوكيس ةدحتُملا ةعومجملا ةرادإ سلجم نيوكت نأ ىلع ذيفنتلا ةيقافتا صنت
 
 ةعومجملا ةرادإ سلجمل سيئرك رمتسيس يذلاو يلاحلا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم سيئر امهيف نمب لمازلا ةعومجم نالثمي ناوضع )أ(

 .ةدحتُملا
 
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملل لثمم دحاو وضع )ب(

 
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا لثممو لمازلا ةعومجم لثمم ءانثتساب ،يلاحلا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم نم ءاضعأ ةعبرأ )ج(

 
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا لثممو لمازلا ةعومجم لثمم ءانثتساب ،يلاحلا ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم نم ءاضعأ ةعبرأ )د(
 .هئاضعأ نيب نم سلجملا سيئرل ًابئان ةدحتُملا ةعومجملا ةرادإ سلجم نّيعيس )ه(

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةكرش ىلع بجيو ،ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًارابتعا اهترادإ سلجم ءاضعأ نم دئازلا ددعلا ةلاقتسا نمضت نأ ميكبس ةكرش ىلع بجي ،ةقفصلا مامتإ لبق
 ةعومجملا ةرادإ سلجم ليكشت ىلإ لوصولل كلذو ،ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم يف مهنييعت متيل اهترادإ سلجم نم ءاضعأ ةعبرأ حّشرتو ددحت نأ ءارحصلا
 .هالعأ نّيبملا ةدحتُملا
 

 مهنييعت ةدم نوكت نأ ىلع هالعأ درو امل ًاقفو نيحّشرملا ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعتب نيقابلا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ موقيس
 قفاوملا( ـه١٢/٠٤/١٤٤١ قفاوي يذلاو – نيليقتسملا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت ةدم نم ىقبت ام ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم يف
 .ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًارابتعا كلذو - )م٠٩/١٢/٢٠١٩

 
 مهنييعت ةدم نوكت نأ ىلع هالعأ درو امل ًاقفو نيليقتسملا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعتب نيقابلا ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ موقيس
 .ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًارابتعا كلذو نيليقتسملا ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت ةدم نم ىقبت ام ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم يف
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح ةحئال يف ةيمازلإلا تابلطتملاب ةدحتُملا ةعومجملا ةرادإ سلجم مزتليس 
 

 :ةقفصلا مامتإ دعب ةدحتُملا ةعومجملل يميظنتلا لكيهلا ٣٫٤
 

 ةدحتُملا ةعومجملاب ةصاخلا ةيجيتارتسالا ذيفنتل كلذو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل يميظنتلا لكيهلا ليدعت متيس ،ةقفصلا مامتإل ةجيتنك
 .لضفأ لكشب
 

 ةلحرم يف متيس مث نمو ،ةقفصلا مامتإ روف هاندأ حضوملا "تقؤملا" يميظنتلا لكيهلاب لمعلا متيس ثيح ،لحارم ىلع يميظنتلا لكيهلا رييغت متيس
 هنم ديفتست مادتسُم يميظنت لكيه ىلإ لصوتلا لجأ نم كلذو ،نيتكرشلا لامعأ جمد لامتكا درجمب "تقؤملا" يميظنتلا لكيهلا اذه نيسحت ةقحال
 يف لماكتلا تامّوقم قيقحت لجأ نم ريبك دح ىلإ ةمعادلاو ةكرتشملا ماهملا ديحوت متيس ،ىرخأ ةيحان نمو .ليوطلا ىدملا ىلع ةدحتُملا ةعومجملا
 نمضي امم ،لامعألا جمد ةيلمع ذيفنتو طيطختو ةرادإ ىلع لمعي كرتشم بتكم ءاشنإب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تماق ،ًاريخأو .تالاجملا هذه
 .ةءافكو ةيلعافب ةيلمعلا هذه ذيفنت
 
 قلعتت يتلا ةجرحلا تالاجملا يف تاقوعملا ليلقت عم ،تاءافكلا مساقتو لماكتلا تاموقم نم ةدافتسالل "تقؤملا" يميظنتلا لكيهلا ميمصت مت
 نامضل لصفنم لكشب ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرشل ةيعانصلا تايلمعلا رمتستس ،ةقفصلا مامتإ قبست يتلا ةلحرملا يف .نيتكرشلا اتلك تايلمعب
 يميظنتلا لكيهلا يف هيلإ ةراشإلا تمت امك ،تايلمعلا سيئر وأ( يليغشتلا سيئرلا اهيلع فرشي ةكرتشم ةدايق تحت نكلو ،عينصتلا ةطشنأ ةيرارمتسا
 .)هاندأ

 
 ةدحتُملا ةعومجملا رقم .٤
 

 ،ضايرلا ،قراشملا جرب ،ةرهاقلا ناديم ،يعرفلا دهف كلملا قيرط ،رذعملا يح يف ةدحتُملا ةعومجملل )لجسُملا بتكملا( يسيئرلا رقملا ناونع نوكيس
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 ةدحتُملا ةعومجملا مسا .٥
 

 ةكرش ةدحتُملا ةعومجملا نّيعتسو ،")ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ءارحصلا ةكرش" ىلإ ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس ةكرش ىمسم رييغت متيس
 طمنلا صوصخب ةروشملا ميدقت كلذ يف امب( ةيراجتلا اهتيوهو ةدحتملا ةعومجملا راعش صوصخب اهتروشم مِّدقتل ةيراجتلا تايوهلاب ةصصختم ةيراشتسا
 .)طخلاو ناولألاو
 

 ءارحصلا ةكرش تايلمع نع ةذبن .٦
 

 اهسيسأت خيراتو ءارحصلا ةكرش نع ةذبن ٦٫١
 
 .١٠١٠١٩٩٧١٠ مقر يراجتلا لجسلا لمحتو )م٠٧/٠٤/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ةمهاسم ةيدوعس ةكرشك ضايرلا يف ءارحصلا ةكرش تسسأت
 .عيراشملا هذه يف اهتيلقأ وأ صصحلا/مهسألا ةيبلغأ كّلمتب ًءاوس تايواميكورتبلا عيراشم يف رمثتست مُأ ةكرشك ءارحصلا ةكرش لمعت
 ءارحصلا ةكرشو ةحاولا ةكرش تاجتنم عابُت .قيوستلا تايقافتا نم ددع قيرط نع وأ رشابملا عيبلا قيرط نع ًءاوس ًايملاع ءارحصلا ةعومجم تاجتنم عابُت
 .ىرخأ ةلود ٤٩ يفو ةكلمملا يف -لقألا ىلع صصحلا نم ٪٥٠ امهيف ءارحصلا ةعومجم كلتمت ناتللا ناتكرشلا امهو- تايواميكورتبلل نداعمو
 .:يلاتلا لودجلا يف ةحضوملا ةعباتلا اهتاكرش يف ةيكلملا بسن ًايلاح ءارحصلا ةكرش كلتمت
 

 نداعمو ءارحصلا ةكرش ةحاولا ةكرش 
 تايواميكورتبلل

 ءارحصلاو عينصتلا ةكرش
 تانيفيلوألل

 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا
 ةدودحملا كيليركألا

 ٪٤٣٫١٦ ٪٣٢٫٥٥ ٪٥٠ ٪٧٥ ءارحصلا ةكرش ةيكلم ةصح

 
 ةيواميكورتبلاو ةيئايميكلا تاجتنملل ةلمجلا عيبب لمعت ةعبات ةكرش يهو ،قيوستلل ءارحصلا ةكرش صصح نم ٪١٠٠ ءارحصلا ةكرش كلتمت ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .)م١١/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٠٢/٠٢/١٤٤٠ خيرات يف ةيقيوستلا اهلامعأ قيوستلل ءارحصلا ةكرش تأدب .ريغلا نع ًةباين
 

 تمهاس امنيب ،يسيسأتلا اهلام سأر نم ٪٧٠ ةبسنب -لمازلا ةعومجم ةدايقب دارفأو تاكرش مهيف امب- صاخلا عاطقلا نم ءارحصلا ةكرش وسسؤم مهاس
 هذه .يدوعس لاير نويلم ١٬٥٠٠ غلابلا عوفدملا ءارحصلا ةكرش لام سأر نم ٪١٠ يواست ةبكرم ةبسنب يدوعسلا يموكحلا عاطقلا نم تانايك ةثالث
 ايلعلا ةنجللا( ىلعألا فاقوألا سلجمو ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ،ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا يه يموكحلا عاطقلل ةعباتلا تانايكلا
 .)فاقوألل
 
 لام سأر غلب دقو ,)م٠٨/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه٢٠/٠٥/١٤٢٥ خيراتب يلوألا ماعلا حرطلا قيرط نع اهيلع لوصحلا مت دقف ،٪٢٠ يهو ةيقبتملا ةبسنلا امأ

 لكل يدوعس لاير ٥٠ لداعت ةيمسا ةميقب يداع مهس ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ىلع ةمّسقم يدوعس لاير ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ماعلا حرطلا دعب ًةرشابم ءارحصلا ةكرش
  .مهس

 
 يدوعس لاير ١٬٨٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ حبصيل يدوعس لاير ٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ غلبمب اهلام سأر ءارحصلا ةكرش تداز ،)م١٧/٠٧/٢٠٠٧ قفاوملا( ـه٠٣/٠٧/١٤٢٨ خيرات يف
 مهسألا ددع عفترا ،كلذل ةجيتنو .كاذنآ نيمهاسملل ةكولمم مهسأ ةعبرأ لك لباقم دحاو يفاضإ مهس رادصإ لالخ نم مهس ١٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ىلع ًةعزوم
 .دحاولا مهسلل يدوعس لاير ١٠ تغلب ةيمسا ةميقب مهس ١٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ىلإ مهس ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نم ةردصُملا
 
 رادصإ لالخ نم يدوعس لاير ١٬٠٥٠٬٣٠٠٬٠٠٠ تغلب ةدايزب اهلام سأر عفرب ءارحصلا ةكرش تماق )م١٧/٠٩/٢٠٠٩ قفاوملا( ـه٢٧/٠٩/١٤٣٠ خيرات يفو

 مهسألا ددع عفترا ،كلذل ةجيتنو .رادصإ ةوالع يأ نودبو دحاولا مهسلل لاير ١٠ ةيمسا ةميقب دحاولا مهسلل لاير ١٠ رعسب ديدج مهس ١٠٥٬٠٣٠٬٠٠٠
 يف ءارحصلا ةكرش تماق ،ًاريخأ .دحاولا مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب مهس ٢٩٢٬٥٣٠٬٠٠٠ ىلإ مهس ١٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠ نم ةردصُملا

 تالاير ١٠ رعسب ديدج مهس ١٤٦٬٢٧٠٬٠٠٠ رادصإ لالخ نم يدوعس لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ ىلإ لصيل اهلام سأر ةدايزب )م٢٤/١٢/٢٠١١ قفاوملا( ـه٢٩/١/١٤٣٣
 نم ةردصُملا مهسألا ددع عفترا ،كلذل ةجيتنو .رادصإ ةوالع يأ نودبو دحاولا مهسلل ةيدوعس تالاير ١٠ ةيمسا ةميقبو دحاولا مهسلل ةيدوعس

 .دحاولا مهسلل لاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب مهس ٤٣٨٬٧٩٥٬٠٠٠ ىلإ مهس ٢٩٢٬٥٣٠٬٠٠٠
 

  ءارحصلا ةكرش تايلمعل ةلماكتملا ةعيبطلا ٦٫٢
 

 ةيدوعسلا ةكرشلا موقت ،ًالثمف .ةيدرفلا تاعورشملا طبرت ديروت تايقافتا ةدع لالخ نم ًامامت ريوطتلا ديق ةيلاحلا ءارحصلا ةكرش عيراشمو تايلمع لماكتت
 نم ًايونس يرتم نط فلأ ٨٥و ًاماع ١٥ اهتدم ديروت ةيقافتا بجومب ةحاولا ةكرش ىلإ نيليثيإلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٠ ديروتب نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل
 ةكرش ىلإ نيليبوربلا نم يرتم نط فلأ ١٠٠ ًاضيأ دروتو .ًاماع ٢٠ اهتدم ديروت ةيقافتا بجومب تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ نيليثيإلا
 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا( كيليركألا ضماح عمجم دعُي امك .ًاماع ١٥ اهتدم ديروت ةيقافتا بجومب ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا
 .ةياغلل ًالماكتم )ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرشو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو
 يتلاو ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ لوناتويبلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٩٦ ديروتب ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش موقت
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٣٤ 
 
 

 

 

 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا موقتو اذه .ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش ىلإ يديلجلا كيليركألا ضماح نم ًايونس يرتم نط فلأ ٦٤ دروت اهرودب
 ىوتسملا اذه حيتيو .ةيجراخلا تامدخلاو قفارملاب ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا عمجمل ةلماعلا تانايكلا ديوزتب ةدودحملا كيليركألا
 .ةميقلا ةلسلس نم ربكأ ءزج ىلع لصحت نأ تاكرشلل لماكتلا نم
 
 .ةفلتخملا ةلماعلا لوصألا نيب ءارحصلا ةعومجمل ةلماكتملا تايلمعلا يلاتلا ينايبلا مسرلا نيبي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جاتنإلا صخلم ٦٫٣

 
 ةماع ةرظن )أ(

 

 / ةلماعلا ةكرشلا
 عورشملا

 جتنملا
 ةيجاتنإلا ةقاطلا
 ةيمسالا

 تامادختسالا

 يرتم نط فلأ ٤٥٠ نيليبورب يلوبلا ةحاولا ةكرش
 اًيونس

 لاجم يف قاطنلا ةعساو تامادختسا لمشي ثيح ،نزولا فيفخ كيتسالبلا
 .لقنلاو ةيكالهتسالا تاجتنملاو ةئبعتلا

 يرتم نط فلأ ٤٦٧ نيليبوربلا
 اًيونس

 تارتساو كيليركألا ضماحو ليرتينوليركألاو نيليبورب يلوبلا جاتنإ يف مدختسُي
 .ىرخأ ٍتاجتنمو نيلوركأو لوحكلا وسكوأو نيمويكلاو لوكيلج نيليبورب

 نداعمو ءارحصلا ةكرش
 تايواميكورتبلل

 يرتم نط فلأ ٢٥٠ ةيواكلا ادوصلا
 اًيونس

 تاجوسنملاو قرولاو نئاجعلا عينصتل ةيوق ةيئايميك ةدعاقك بلاغلا يف مدختست
 .يراجملل فظنمك اهمادختسا متي امك ،تافظنملاو نوباصلاو برشلا هايمو

 يرتم نط فلأ ٣٠٠ نيليثإلا ديرولك يئانث
 اًيونس

 ماخلا ةداملا وهو ،لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف ةيساسأ ةفصب مدختسُي
 .ديرولك لينيف يلوبلا جاتنإ يف ةلخادلا ةيسيئرلا

1433/1/29هـــ )الموافــق 2011/12/24م( بزيــادة رأس مالهــا ليصــل إلــى 4,387,950,000 ريــال ســعودي مــن خــالل إصــدار 
146,270,000 ســهم جديد بســعر 10 رياالت ســعودية للســهم الواحد وبقيمة اســمية 10 رياالت ســعودية للســهم الواحد 
وبــدون أي عــالوة إصــدار. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد األســهم الُمصــدرة مــن 292,530,000 ســهم إلــى 438,795,000 

ســهم بقيمــة اســمية تبلــغ 10 ريــال للســهم الواحــد.

الطبيعة المتكاملة لعمليات شركة الصحراء  6.2

تتكامــل عمليــات ومشــاريع شــركة الصحــراء الحاليــة قيــد التطويــر تمامــًا مــن خــالل عــدة اتفاقيــات توريــد تربــط المشــروعات 
الفرديــة. فمثــاًل، تقــوم الشــركة الســعودية لإليثليــن والبولــي إثيليــن بتوريــد 30 ألــف طــن متــري ســنويًا مــن اإليثيليــن إلــى 
شــركة الواحــة بموجــب اتفاقيــة توريــد مدتهــا 15 عامــًا و85 ألــف طــن متــري ســنويًا مــن اإليثيليــن إلــى شــركة الصحــراء ومعــادن 
للبتروكيماويــات بموجــب اتفاقيــة توريــد مدتهــا 20 عامــًا. وتــورد أيضــًا 100 ألــف طــن متــري مــن البروبيليــن إلــى شــركة 
ــد مدتهــا 15 عامــًا. كمــا ُيعــد مجمــع حامــض األكريليــك )الشــركة  ــة توري ــة الســعودية بموجــب اتفاقي البوليمــرات األكريليكي
البوليمــرات  وشــركة  المحــدودة  األكريليــك  لمونمــرات  الســعودية  والشــركة  المحــدودة  األكريليــك  لحامــض  الســعودية 
األكريليكيــة الســعودية وشــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة( متكامــاًل للغايــة. تقــوم شــركة البيوتانــول الســعودية 
المحــدودة بتوريــد 96 ألــف طــن متــري ســنويًا مــن البيوتانــول إلــى الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة والتــي 
ــة الســعودية.  ــري ســنويًا مــن حامــض األكريليــك الجليــدي إلــى شــركة البوليمــرات األكريليكي ــورد 64 ألــف طــن مت بدورهــا ت
هــذا وتقــوم الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة بتزويــد الكيانــات العاملــة لمجمــع الشــركة الســعودية لحامــض 
األكريليــك المحــدودة بالمرافــق والخدمــات الخارجيــة. ويتيــح هــذا المســتوى مــن التكامــل للشــركات أن تحصــل علــى جــزء أكبــر 

مــن سلســلة القيمــة.

يبين الرسم البياني التالي العمليات المتكاملة لمجموعة الصحراء بين األصول العاملة المختلفة.

ملخص اإلنتاج 6.3

 800 ألف طن متري سنويًا من البولي إيثيلين عالي 
الكثافة / البولي إيثيلين منخفض الكثافة
2.854 ألف طن متري سنوًيا من البروبلين
1.008 ألف طن متري سنوًيا من اإلثيلين

85 ألف طن 
متري كيلو 
طن سنويًا

100 كيلو طن سنويًا

64 ألف طن 
متري سنوًيا

البروبلين اإليثيلين

450 ألف طن 
متري سنوًيا من 
البولي بروبيلين

 250 ألف طن متري سنوًيا من 
الصودا الكاوية

300 ألف طن متري سنوًيا من 
ثنائي كلوريد االثيلين

 330 ألف طن سنوًيا من 
البيوتانول العادي

10 ألف طن متري سنوًيا من 
األيزو بيوتانول

70 ألف طن متري سنوًيا من حامض 
األكريليك الجليدي

160 ألف طن متري سنوًيا من 
اسيتات البيوتيل

البيتانول العادي
96 ألف طن متري سنوًيا

حامض األكريليك الجليدي

 80 
ألف طن متري سنوًيا من البوليمرات 

فائقة االمتصاص

 منشآت المرافق والمنشآت 
خارج المواقع

30 ألف طن 
متري كيلو طن 

سنويًا

الشركة السعودية لإليثلين والبولي إثيلين

شركة الصحراء ومعادن شركة الواحة
للبتروكيماويات

شركة البيوتانول السعودية 
المحدودة

السعودية لحامض األكريليك 
المحدودة

الشركة السعودية لمونمرات 
األكريليك المحدودة 

شركة البوليمرات األكريليكية 
السعودية

الشركة السعودية لحامض 
األكريليك المحدودة
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 / ةلماعلا ةكرشلا
 عورشملا

 جتنملا
 ةيجاتنإلا ةقاطلا
 ةيمسالا

 تامادختسالا

 يرتم نط فلأ ٣٥ كيرولكورديهلا ضماح
 اًيونس

 ،نيتاليجلا جاتنإل ركسلا ةجلاعمو تايراطبلا جاتنإو ديدحلا ةجلاعم يف مدختسي 
 رولك يناثو لينيفلا ديرولك لثم ةيوضعلا تابكرملا عينصت يف همادختسا متي امك
 .ناثيملا

 يرتم نط فلأ ٢٢٧ لئاس رولك / زاغ
 اًيونس

 .كيرولكورديهلا ضماحو نيليثإلا ديرولك يئانث عينصتل ماخ ةدامك مدختست

 ةيدوعسلا ةكرشلا
  نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل

 يرتم نط فلأ ٢٨٥ نيليبوربلا
 اًيونس

 تارتساو كيليركألا ضماحو ليرتينوليركألاو نيليبورب يلوبلا جاتنإ يف مدختسُي
 .ىرخأ ٍتاجتنمو نيلوركأو لوحكلا وسكوأو نيمويكلاو لوكيلج نيليبورب

 يرتم نط فلأ ١٬٠٠٨ نيليثيإلا
 اًيونس

 نيرياتسلاو لوناثيإلاو نيليثيإلا ديرولك يئانثو نيليثيإ يلوبلا جاتنإ يف مدختسي
 .ىرخألا تاجتنملا نم ديدعلاو لوكيلجلاو

 يرتم نط فلأ ٤٠٠ ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا
 اًيونس

  .قثبلاب ةلكشملاو ةبلوقملا علسلا نم ةعساو ةعومجم ةعانص يف مدختسي

 ضفخنم نيليثيإ يلوبلا
 ةفاثكلا

 يرتم نط فلأ ٤٠٠
 اًيونس

 لزعو ةيعارزلا تائيفدلاو ةلاقبلاو ةمامقلا سايكأو ةئبعتلا ةيشغأ يف مدختسي
 .ةيلزنملا تاودألاو لافطألا بعلو ةيطاغضنالا تاجاجزلاو تالباكلاو كالسألا

 ةيدوعسلا ةكرشلا
 كيليركألا تارمنومل
 ةدودحملا

 يرتم نط فلأ ٧٠ يديلجلا كيليركألا ضماح
 اًيونس

 ةقئاف داوملاو قرولا تازيهجتو دولجلاو تاجوسنملا ةعانص يف مدختسي
 .ةيرشقلا بساورلا تاطبثمو صاصتمالا

 يرتم نط فلأ ١٦٠ ليتويبلا تاتيسأ
 اًيونس

 .تاجوسنملاو ةيكيتسالبلا تافاضإلاو ةقصاللا داوملاو ءالطلا يف مدختسي

 يرتم نط فلأ ١٤٥ ماخلا كيليركألا ضماح
 ًايونس

 يديلجلا كيليركألا ضماح تاليركأ ةعانصل ماخ ةدامك ةيساسأ ةفصب مدختسي

 تارميلوبلا ةكرش
 ةيدوعسلا ةيكيليركألا

 يرتم نط فلأ ٨٠  صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا
 اًيونس

 ةيحصلا طوفلاو لافطألا تاضافح تاجتنم يف لئاوسلل ةصام ةدامك مدختست
 لئاوسلا صاصتمال دابلك مدختست امك ،نسلا رابكل ةيحصلا تامزلتسملاو ءاسنلل
 ءابرهكلا تالباك لزعو ةيطغتو ءاملا بجح ةطرشأ يفو ةبلعملا موحللا يف
 .ةيكلساللا تالاصتالاو

 لوناتويبلا ةكرش
 ةدودحملا ةيدوعسلا

 يرتم نط فلأ ٣٣٠ يداعلا لوناتويبلا
 اًيونس

 .ىرخألا ةيئايميكلا داوملا جاتنإ يف مدختسي امك ،بيذمك همادختسا متي ام ًابلاغ

 يرتم نط فلأ ١١ لوناتويب وزيألا
 اًيونس

 .ىرخألا ةيئايميكلا داوملا جاتنإ يف مدختسي امك ،بيذمك همادختسا متي ام ًابلاغ

 
 ءارحصلا ةكرش :ردصملا
 

 ءارحصلا ةكرشل يميظنتلا لكيهلا ىلع ةماع ةرظن ٦٫٤
 
 عم ةديدع ةكرتشم عيراشم يف كراشتو ةكلمملاب تايواميكورتبلاو ةصصختملا تايواميكلاو علسلا تاعاطق ىلع زكرت مأ ةكرشك ءارحصلا ةكرش لمعت
 ،ةيلخادلا ةبقارملاو مازتلالا  :ةيلاتلا ةتسلا ماسقألا نم نوكتي اًيميظنت ًالكيه ءارحصلا ةكرش تعضو دقو .هاندأ نيبم وه امك نييلودو نييلحم ءاكرش
 تحت ماسقألا هذه لمعتو  .ةكرتشملا تامدخلاو ،ةعانصلاو ،تامولعملا ةينقتو ةيلاملاو ،لامعألا ريوطتو ءادألاو ةيجيتارتسالاو ،ةماعلا تاقالعلاو
 نداعمو ءارحصلا ةكرش ةحاولا ةكرشو ءارحصلا ةكرش نيب ةكرتشملا تامدخلا ةيلاتلا ةعبرألا تارادإلا مدقت .ةرشابم يذيفنتلا سيئرلا فارشإ
 :تايواميكورتبلل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 :ةيلوؤسملاب مامتهالاو يعانصلا نمألا )أ(

 
 ىلع ةظفاحملاو ةحص نم دكأتلا كلذ يف امب ةمالسلاو نمألا تامدخ ريفوت تايلوؤسم - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – مسقلا اذه ىلوتي
 ةيموكحلا تاهجلل ةمزاللا ريراقتلا دادعإب مسقلا اذه موقي امك ،ةينمأ ثداوح وأ/و تافلاخم يأ نم ققحتلاو اهعاونأ فلتخمب ةينمألا ةزهجألا
 .ةقالعلا تاذ
 

  :معدلا ةرادإ )ب(
 
 كلذو تابلطتملا ةفاك ةيبلت نامضل ةيتسجوللا تايلمعلاو ماخلا داوملاو تادادمإلا ريفوت ةرادإو هيجوتو ةدايق ةيلوؤسم مسقلا اذه ىلوتي
 .ةبولطملا ةدوجلاو لثمألا رعسلابو بسانم ٍلكشب نيلهؤملا نيلواقملا رايتخاو ضوافتلا لالخ نم ةينعملا ةكرشلل ةيراجتلا فادهألا قيقحتل
 

  :ةماعلا تامدخلا )ج(
 ةيلخادلا تازيهجتلاو معطملا تامدخو ركاذتلا زجحو رفسلا تابيترتو نيفظوملا لقنل معدلا تامدخ ريفوت ةيلوؤسم مسقلا اذه ىلوتي
 .ةقالعلا تاذ ةماعلا تامدخلا عيمجو ينابملا ةنايصو ريتاوفلاو ةيلخادلا تالاصتالاو ةفاظنلا لامعأو
 

  :ةيرشبلا دراوملا )د(
 
 ةدعاسملاو ةيرادإلا تايلمعلا ريفوت :اهيف امب كلذب ةطبترملا تامدخلا لكو ةكرشلل يرشبلا لاملا سأر ةرادإ ةيلوؤسم مسقلا اذه ىلوتي
 .ةيبطلا تامدخلاو ريوطتلاو بيردتلا ةيلمعو بتاورلاو تآفاكملا فرصو مهتاضيوعتو نيفظوملا تاقالعو دارفألا فيظوت يف
 

 ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش لامعأ فصو ٦٫٥
 

 ةحاولا ةكرش )أ(
 

 ةماع ةرظن )١(
 
 ةكرش نيب اًكرتشم اًعورشم لثمت ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشك م٢٠٠٦ ماع نم ربمتبس رهش يف ةحاولا ةكرش تسسأت
 .ةحاولا ةكرش نم ٪٢٥ كلمت يتلاو .سإ .هيإ .سإ ستنمتسيفنا  يبارآ لزاب ةكرشو ،ةحاولا ةكرش نم ٪٧٥ كلمت يتلاو ءارحصلا
 .يدوعس لاير نويلم ١٬٦٦٠ ةحاولا ةكرش لام سأر غلبيو
 

 جاتنإلا )٢(
 
 نيلماكتم نيعنصم ليغشتو ةرادإو كالتماو ذيفنتو ءاشنإو ليومتو ريوطت فدهب كرتشملا ةحاولا ةكرش عورشم سسأت
 اهتطشنأ ةلوازم ةكرشلا تأدب دقو .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف )ةقالعلا تاذ معدلا قفارمو تآشنملا كلذكو( تايواميكورتبلل
 .)م٠٢/٠٤/٢٠١١ قفاوملا( ـه٢٧/٠٤/١٤٣٢ يف ةيراجتلا
 
 ًايونس يرتم نط فلأ ٤٦٧ ىلإ نابوربلا ليوحتب موقي يذلاو نابوربلا نم نيجورديهلا عزن عنصم وه ةحاولا ةكرشل عنصم لوأو
 نيجورديهلا عزن عنصم نم جتنملا( نيليبوربلا لوحي يذلاو نيليبورب يلوبلا عنصم وه ةحاولا ةكرشل عنصم يناثو ،نيليبوربلا نم
 تارميلوبلا جاتنإ نيليبورب يلوبلا عنصم ميمصت يف يعورو .نيليبورب يلوبلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٤٥٠ ىلإ )نابوربلا نم
 عزن عنصم ميمصت نم مغرلا ىلعو .تامدصلل ةمواقملا ةكرتشملا تارميلوبلاو ةيئاوشعلا ةكرتشملا تارميلوبلاو ةسناجتملا
 اذإ لقتسم لكشب امهنم لك لمع ناكمإلاب هنأ الإ ،ةلماكتم ةدحوك لمعلل نيليبورب يلوبلا عنصمو نابوربلا نم نيجورديهلا
 .ةجاحلا تضتقا
 
 يجراخلا ثاثألا عطقو جيسنلا فايلأو فيلغتلا داوم ةعانص يف مدختست نزولا ةفيفخ ةيكيتسالب نئادل نع ةرابع نيليبورب يلوبلا
 يف وأ ملاعلا ىوتسم ىلع تاجتنملا عيب متيو .تاجتنملا نم اهريغو تارايسلا ءازجأو ةيلزنملا تاودألاو نحشلا صافقأو
 .ةقطنملا

 
 

 ةينقتلا )٣(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .ليوأ لاسريفينوي ةكرش نم سكيلفيلوأ ةينقت ،نيليبورب ىلإ نابوربلا لوحي يذلا ،نابوربلا نم نيجورديهلا عزن عنصم مدختسي
 ةيقافتا بجومب ليوأ لاسريفينوي ةكرش بناج نم طقف دروُت ةصاخ ةيكلم سكيلفيلوأ ةيلمع يف ةمدختسملا تازفحملا دعتو
 .ديروت
 
  ةينقت ،نيليبورب يلوب ىلإ )نابوربلا نم نيجورديهلا عزن عنصم نم جتنملا( نيليبوربلا لوحي يذلا ،نيليبورب يلوبلا عنصم مدختسيو
 .لإ .رآ .سإ ايلاطيإ نيفيلويلوب لزاب ةكرش نم ةصخرملا نوزريفسلا

 
 ماخلا داوملا )٤(

 
 نابوربلا .أ

 
 نابوربلا زاغ نم ًايونس يرتم نط فلأ ٥٩٠ نم برقي ام ليوحتل اًصيصخ نابوربلا نم نيجورديهلا عزن عنصم ءاشنإ مت
 عنصم ىلإ نابوربلا ديروتب اًيلاح ةيدوعسلا وكمارأ موقت .رميلوبلا ةجردب نيليبوربلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٤٦٧ ىلإ
 يهتنيو )م٠١/٠٧/٢٠٠٨ قفاوملا( ـه٢٧/٠٦/١٤٢٩ نم ًءادتبا اًماع ٢٠ هتدم دقع بجومب نابوربلا نم نيجورديهلا عزن
 قاوسألا يف نابوربلا رعس عم ىشامتي امب هديدحت متي ضفخم رعسب )م٣٠/٠٦/٢٠٢٨ قفاوملا( ـه٠٧/٠٢/١٤٥٠ يف
 .ةيلودلا
 

 نيليثيإلا .ب
 
 تارميلوبلا جاتنإ لجأ نم نيليبورب يلوبلا عنصمل نيليثيإلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٠ نم برقي امب دّوزتلا مزلي
 نيليثيإلا ديروتل ءارحصلا ةكرش عم دمألا ةليوط ديروت ةيقافتا ماربإب ةحاولا ةكرش تماق ،ضرغلا اذهلو .ةكرتشملا
 ـه١٨/٠٩/١٤٢٨ يف اهماربإ خيرات نم ةيقافتالل ةيلوألا ةدملا أدبتو .نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا نم
 خيرات ىلع اًماع رشع ةسمخ رورم دعب عقاولا ربمسيد ٣١ :يتأي امم ثدح لوأ عوقو ىتح ،)م٣٠/٠٧/٢٠٠٧ قفاوملا(
 ،ةحاولا ةكرش تايلمع ءدب خيرات ىلع اًماع رشع ةسمخ رورم دعب عقاولا ربمسيد ٣١ وأ ،ريسكتلا ةدحو تايلمع ءدب
 قفاوت يتلاو نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ءارحصلا ةكرش نيب ةمربملا ةيسيئرلا ديروتلا ةيقافتا ءاهنإ وأ
 .نيليثيإلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٢٩٬٧٥٠ عيبو ديروت ىلع نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا اهبجومب
 

 نيجورتينلا .ج
 
 ـه٠٣/٠٧/١٤٢٦ خيراتب زاغ ةكرشو ءارحصلا ةكرش نيب ةمربملا نيجورتينلا ديروت ةيقافتا بجومب نيجورتينلا ديروت متي
 توافتلل ةيقافتالا هذه بجومب نيجورتينلا رعس عضخيو .اًماع ١٥ ةدمل ةيراس ةيقافتالاو )م٠٨/٠٨/٢٠٠٥ قفاوملا(
 وأ زاغلا ديروت يف زاغ ةكرش تقفخأ لاح يف ةحيرص تاضيوعت يأ ىلع ةيقافتالا صنت الو .زاغ ةكرش ريدقتل ًاقفو
 .تافصاوملل قباطم ريغ زاغ ترفو لاح يف
 

 ةزفحملا ةداملا .د
 
 )م١٣/٠٤/٢٠١٢ قفاوملا( ـه٢١/٠٥/١٤٣٣ خيراتب ديروت ةيقافتا لراس شتإ يس يب وأ وي ةكرشو ةحاولا ةكرش تمربأ
 ةكرش عنصم يف سكيلفيلوأ تايلمع ةدحو يف اهمادختسال ١٤-UOP DeH ةزفحملا ةداملا ديروتب قلعتي اميف
 .ةحاولا

 
 
 
 

 قيوستلاو تاعيبملا )٥(
 
 )م٠٥/٠٦/٢٠٠٧ قفاوملا( ـه١٩/٠٤/١٤٢٨ خيراتب .يف .يب جنيتكرام دنآ زليس لزاب ةكرش عم قيوست  ةيقافتا ةحاولا ةكرش تمربأ
 جراخ اهعيب عمزملا ةحاولا ةكرش تاجتنم عيمج ءارشب ةيقافتالا هذه بجومب .يف .يب جنيتكرام دنآ زليس لزاب ةكرش موقت يتلاو
 تقفتاو ،لقألا ىلع ًايونس يرتم نط ٤٥٠٬٠٠٠ ءارشب .يف .يب جنيتكرام دنآ سليس لزاب ةكرش مزتلت تالاحلا لك يفو ،ةكلمملا
 هذه ليدعت ىلع )م١٨/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٠٧/٠٢/١٤٤٠ خيراتب .يف .يب جنيتكرام دنآ زليس لزاب ةكرشو ةحاولا ةكرش نم لك
 ةحاولا ةكرش تاجتنم قيوست نع ًةلوؤسم ةيقافتالا هذه بجومب .يف .يب جنيتكرام دنآ زليس لزاب ةكرش نوكت ثيحب .ةيقافتالا
 قفاوملا( ـه٢٩/١١/١٤٤٢ خيراتب )١( ةيقافتالا هذه يهتنتو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو  ةكلمملا لخاد ءانثتساب ًايملاع

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٣٨ 
 
 

 

 

 ةصح يأ ةعباتلا اهتاكرش نم يأ وأ .يف.يب جنيتكرام دنآ لزاب ةكرش  هيف كلمت دوعت ال يذلا خيراتلا يف )٢( وأ ،)م٠٩/٠٧/٢٠٢١
 .ةحاولا ةكرش لام سأر نم يف
 
 موقت ،)م١٨/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٠٧/٠٢/١٤٤٠ خيراتب قيوستلل ءارحصلا ةكرش عم قيوست ةيقافتا ةحاولا ةكرش تمربأ امك
 )١( ةيقافتالا هذه يهتنتو ،طسوألا قرشلاو ةيدوعسلا يف ءالمعل ةحاولا ةكرش تاجتنم عيبب قيوستلل ءارحصلا ةكرش اهبجومب
 اهتاكرش نم يأ وأ ءارحصلا ةكرش هيف كلمت دوعت ال يذلا خيراتلا يف )٢( وأ ،)م٠٩/٠٧/٢٠٢١ قفاوملا( ـه٢٩/١١/١٤٤٢ خيراتب
 .ةحاولا ةكرش لام سأر نم يف ةصح يأ ةعباتلا
 

 ةيلاملا تامولعملا )٦(
 
 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( ةحاولا ةكرشل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 

 
 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ١٬٨٦٩٫٨ ١٬٨٢٤٫٦ ١٬٤٢٤٫٤ تاعيبملا

 ٢٦٩٫٨ ٢٩٩٫١ ١٧٤٫٨ لخدلا يفاص

 ٤٬٣٣٦٫٢ ٤٬٤٦٩٫٢ ٤٬٣٢٤٫١ تادوجوملا يلامجإ

 ١٬٥٨٨٫٢ ١٬٧٠٢٫٢ ١٬٨٠٠٫١ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةيلاملا جئاتنلا نأ نيح يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعمل اًقفو ةدعم ٢٠١٥ ماعل ةيلاملا تانايبلا نأ اًملع ،ءارحصلا ةكرش :ردصملا

 اًقفو اهدادعإ مت م٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،)ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم م٢٠١٧ ماعل ةيلاملا مئاوقلا يف دراولا وحنلا ىلع( م٢٠١٦
 .ةكلمملا يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ةيمسرلا تابلطتملاو ريياعملا نم اهريغو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملل
 

  تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش )ب(
 

 ةماع ةرظن )١(
 
 يهو ،ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشك م٢٠١١ ماع نم سطسغأ رهش يف تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تسسأت
 .يدوعس لاير نويلم ٩٠٠ غلبي لام سأرب امهنم لكل ٪٥٠ ةبسنب نداعم ةكرشو ءارحصلا ةكرش نيب كرتشم عورشم
 

 جاتنإلا )٢(
 
 ليغشتو ةرادإو كالتماو ذيفنتو ءاشنإو ليومتو ريوطت فدهب كرتشملا تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش عورشم سسأت
 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف )ةقالعلا تاذ معدلا قفارمو تآشنملا كلذكو( لماكتم نيليثيإ ديرولك يناثو يولق رولك عمجم
 .)م٠١/٠٧/٢٠١٤ قفاوملا( ـه٠٣/٠٩/١٤٣٥ يف ةيراجتلا اهتايلمع تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تأدب
 
 نط فلأ ٢٢٧ براقي ام ليلحتب موقي يذلاو ،يولقلا رولكلا عنصم وه لماكتملا تايواميكورتبلا عمجم رصانع نم لوألا ءزجلا
 يرتم نط فلأ ٢٥٠ ىلإ ةفاضإلاب رولكلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٨٣ براقي ام جاتنإل ًايئابرهك هايملاو حلملا نم ًايونس يرتم
 نم ًايونس يرتم نط فلأ ٨٥ وحن مدختسي يذلاو ،نيليثيإلا ديرولك يئانث عنصم وه يناثلا ءزجلا .ةيواكلا ادوصلا نم ًايونس
 يئانث نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٠٠ براقي ام جاتنإل ةيسيئر ماخ ةدامك يولقلا رولكلا عنصم هجتني يذلا رولكلا كلذكو نيليثيإلا
 .نيليثيإلا ديرولك
 
 يناث مادختساب( ءارحصلا ةكرشل ةيليوحتلا تاعانصلا يف ًاعسوتو ًايمامأ ًالماكت تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش نمّؤت
 ماخلا داوملل ًاردصمو ًايفلخ ًالماكت كلذكو ،ديرولكلا لينيفيلوب/لينيفلا ديرولك رمونوم ةعانصب قلعتي اميف )نيليثيإلا ديرولك
 .ريخلا سأر ةنيدم يف يملاعلا انيمولألا ةافصم عورشم صخي اميف )ةيواكلا ادوصلا( نداعم ةكرشل
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةعانص لاجم يف ةيوق ةيئايميك ةيدعاق ةدامك معألا بلاغلا يفو ،تاعانصلا نم ديدعلا يف ةيواكلا ادوصلا مادختسا لخدي
 يئانث مدختسُيو .يراجملل فظنمك اهمادختسا متي امك تافظنملاو نوباصلاو برشلا هايمو تاجوسنملاو قرولا عينصت ةنيجع
 .ديرولك لينيف يلوبلا جاتنإل ةيسيئرلا ةيلوألا ةداملا وهو ،لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف ةيساسأ ةفصب نيليثيإلا ديرولك
 

 ةينقتلا )٣(
 
 ايالخلا ةينقت زاتمتو .صيخرت ةيقافتا بجومب يدهوأ ةكرش اهمدقت يتلا ةيئاشغلا ايالخلا ةينقت يولقلا رولكلا عنصم مدختسي
 .ةيّقرلا ايالخلا وأ ةيقبئزلا ايالخلا ىلع ةمئاقلا ىرخألا تاينقتلا نم لقأ ةقاط كلهتستو ةئيبلل ةقيدص اهنأب ةيئاشغلا
 
 هيك ينابموك دنأ شتإ يب مإ يج تيلونيف ةكرش اهمدقت يتلا ةرشابملا ةرولكلا ةينقت نيليثيإلا ديرولك يئانث عنصم مدختسي
 .نداعم ةكرشو ءارحصلا ةكرش - نع ةباينلابو – حلاصل تيلونيف ةكرش نم  اهزايتما قوقح ءارشب  يدهوأ ةكرش تماق  يتلا ،يج
 ىلإ ةفاضإلاب ةيلاحلا ةينقتلاب ًةنراقم ليغشتلاو رامثتسالا فيلاكت ضافخنا يف ةديدجلا ةينقتلا هذهل ةيساسألا تازيمملا زربتو
 نكمي ،ةرشابملا ةرولكلا ةيلمعل يلاعلا ءادألل ًارظنو .نيليثيإلا ديرولك يئانث تاجتنم ةدوجو لعفلاب ةديجلا تادئاعلا نسحت
 كالهتسا ليلقتو ةيقنتلا تايلمع نم ديزمل ةجاحلا نود عيبلل ضورعملا نيليثيإلا ديرولك يئانث ةدوج نم ةجرد ىلعأ قيقحت
 .ةيبسن ةروصب راخبلا
 

 ماخلا داوملا )٤(
 

 حلم .أ
 
 لجألا ةليوط ديروت ةيقافتا بجومب هديروت متيو ،يولقلا رولكلا عنصم يف ةمدختسملا ماخلا ةداملا وه حلملا
 غينيام تلوس لانوشانرتنإو نداعم ةكرشو ءارحصلا ةكرش نيب )م٢٨/٠٨/٢٠١١ قفاوملا( ـه٢٨/٠٩/١٤٣٢ يف ةخرؤم
 عم ،ةينعملا ةيقافتالا خيرات نم ًارابتعا تاونس ةرشع ةدمل حلملا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٤٦٥ ديروتل ينبموك
 نداعمو ءارحصلا ةكرش ءدب درجمب ةيقافتالا هذهب لمعلا أدبو .فارطألا ةقفاومب ةدملا هذه ديدمتب رايخ دوجو
  .ةيراجتلا اهتايلمع تايواميكورتبلل
 

 نيليثإلاو رولكلا .ب
 
 يولقلا رولكلا عنصم يفيو .نيليثيإلا ديرولك يئانث جاتنإ يف ةمدختسملا ماخلا داوملا امه نيليثيإلاو رولكلا نإ
 .رولكلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٢٢٧ براقي ام جاتنإب موقي ثيح ،رولكلا نم تاجايتحالا لماكب
 
 نيب ةمربم لجألا ةليوط ديروت ةيقافتا بجومب نيليثيإلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٨٥ براقي ام ديروت ررقملا نم
 مادختسا ىلإ ةفاضإلاب اذه ،نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش
 ةكرش اتمربأ ،ضرغلا اذهل ًاقيقحتو .اهنيزخت قفارمو نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلل ديروت بيبانأ طخ
 ةيقافتالل ةيلوألا ةدملا تأدب دقو .نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا عم ةيقافتا نداعم ةكرشو ءارحصلا
 نيرشعلا ةيونسلا ىركذلل قفاوملا ماعلا نم ربمسيد ٣١ يف يهتنتو )م٢٠/٠٨/٢٠٠٧ قفاوملا( ـه٠٧/٠٨/١٤٢٨ يف
 .ةيلعفلا ةمدخلل هليهأتو ةيكيناكيملا ةيحانلا نم تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش عنصم لامتكا خيرات نم
 

 قيوستلاو تاعيبملا )٥(
 
 عورشم حلاصل نداعم ةكرش اهيرتشت يتلاو ،ةيواكلا ادوصلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٢٥٠ ىلإ لصي ام يولقلا رولكلا عنصم جتني
 .انيمولألا ةافصم
 
 نم ٍلك يف جاتنإلا عيب متيو .نيليثيإلا ديرولك يئانث نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٠٠ ىلإ لصي ام نيليثيإلا ديرولك يئانث عنصم جتني
 راجتلا نم ديدعلا عم تايقافتا تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تمربأ ،ضرغلا اذهل ًاقيقحتو .ةيلودلاو ةيلحملا قاوسألا
 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم ءانيمب كنات باس ةكرش لالخ نم نيليثيإلا ديرولك يناث ريدصت متيو .نييئاهنلا ءالمعلاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٤٠ 
 
 

 

 

 ةيلاملا تامولعملا )٦(
 
 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 

 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٦٤٥٫٩ ٥٠١٫٢ ٤٧٥٫٢ تاعيبملا

 )٤٤٫٩( )١٤٠٫٤( )١٨٣٫٣( لخدلا يفاص

 ٢٬٩٣٩٫٣ ٣٬٠٠٢٫٥ ٣٬١٨١٫٩ تادوجوملا يلامجإ

 ١٬٨٩٩٫٥ ١٬٩٢٥٫٦ ٢٬٠٠٨٫٧ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةيلاملا جئاتنلا نأ نيح يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعمل اًقفو ةدعم م٢٠١٥ ماعل ةيلاملا تانايبلا نأ اًملع ،ءارحصلا ةكرش :ردصملا

 اًقفو اهدادعإ مت م٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،)ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم م٢٠١٧ ماعل ةيلاملا مئاوقلا يف دراولا وحنلا ىلع( م٢٠١٦
 .ةكلمملا يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ةيمسرلا تابلطتملاو ريياعملا نم اهريغو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملل
 

 تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش )ج(
 

 ةماع ةرظن )١(
 
 ءارحصلا ةكرش كلمت ةلفقم ةمهاسم ةكرشك م٢٠٠٦ ماع نم ويام رهش يف تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش تسسأت

 ةبسن عينصتلا ةكرش كلمت امنيب ،اهلام سأر نم ٪٧٫٠٠ ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا كلمتو ،اهلام سأر نم ٪٣٢٫٥٥
 نويلم ٢٬٤٠٠ هردق لام سأرب تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش سيسأت متو .)رشابم ريغو رشابم لكشب( ةيقبتملا ٪٦٠٫٤٥ـلا
 لاير نويلم ٢٬٨٣٠ ىلإ مث ،م٢٠٠٩ ةيلاملا ةنسلا لالخ يدوعس لاير نويلم ٢٬٥٣٠ ىلإ كلذ دعب هتدايز تمتو .يدوعس لاير

 عينصتلا ةكرش يمهاسم بناج نم لاومألا خض لالخ نم نيترملا يف ةدايزلا هذه تلصحو ،م٢٠١٠ ةيلاملا ةنسلا لالخ يدوعس
 .تانيفيلوألل ءارحصلاو
 
 ةكرشل ةيسيئرلا ةطشنألا .ةنيعم ةكرتشم عيراشم يف رامثتسالل مأ ةكرشك تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش تسسأت
 ،اهيف رامثتسالاو اهكالتماو اهليغشتو اهترادإو ةيعانص عيراشم ءاشنإ يه ةعباتلا اهتاكرشو تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا
 ءارحصلاو عينصتلا ةكرش ةيكلم ةبسن غلبت ،ميمعتلا اذه خيرات ىتح .ةيواميكورتبلاو ةيئايميكلا تاعانصلاب ةقلعتملا كلت ةصاخو
 ةكرشلا لام سأر نم ٪٦٥ ةصحو نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر نم ٪٧٥ ةصح ةرشابملا تانيفيلوألل
 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا يف ةرشابم ريغ ةصح كلمت اهلالخ نم يتلا ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا
 .ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرشو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو ةدودحملا

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

201520162017

475.2501.2645.9المبيعات

)44.9()140.4()183.3(صافي الدخل

3,181.93,002.52,939.3إجمالي الموجودات

القروض طويلة األجل )باستثناء 
2,008.71,925.61,899.5قروض المساهمين(

المصدر: شركة الصحراء، علًما أن البيانات المالية لعام 2015م معدة وفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في حين أن النتائج المالية للسنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م )على النحو الوارد في القوائم المالية لعام 2017م من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(، و31 ديسمبر 

2017م تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وغيرها من المعايير والمتطلبات الرسمية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة.

شركة التصنيع والصحراء لأوليفينات)ج( 

نظرة عامة. 1

تأسســت شــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات فــي شــهر مايــو مــن عــام 2006م كشــركة مســاهمة مقفلــة 
تملــك شــركة الصحــراء %32.55 مــن رأس مالهــا، وتملــك المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة %7.00 مــن 
رأس مالهــا، بينمــا تملــك شــركة التصنيــع نســبة الـــ%60.45 المتبقيــة )بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر(. وتــم تأســيس 
شــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات بــرأس مــال قــدره 2,400 مليــون ريــال ســعودي. وتمــت زيادتــه بعــد ذلــك 
إلــى 2,530 مليــون ريــال ســعودي خــالل الســنة الماليــة 2009م، ثــم إلــى 2,830 مليــون ريــال ســعودي خــالل 
الســنة الماليــة 2010م، وحصلــت هــذه الزيــادة فــي المرتيــن مــن خــالل ضــخ األمــوال مــن جانــب مســاهمي شــركة 

ــات. التصنيــع والصحــراء لأوليفين

تأسســت شــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات كشــركة أم لالســتثمار فــي مشــاريع مشــتركة معينــة. األنشــطة 
وإدارتهــا  صناعيــة  مشــاريع  إنشــاء  هــي  التابعــة  وشــركاتها  لأوليفينــات  والصحــراء  التصنيــع  لشــركة  الرئيســية 
وتشــغيلها وامتالكهــا واالســتثمار فيهــا، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالصناعــات الكيميائيــة والبتروكيماويــة. حتــى 
تاريــخ هــذا التعميــم، تبلــغ نســبة ملكيــة شــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات المباشــرة حصــة %75 مــن رأس مــال 
الشــركة الســعودية لإليثليــن والبولــي إثيليــن وحصــة %65 مــن رأس مــال الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك 
المحــدودة التــي مــن خاللهــا تملــك حصــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة 

ــول الســعودية المحــدودة. ــة الســعودية وشــركة البيوتان وشــركة البوليمــرات األكريليكي

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

67%

65%

32.55%

22% 13% 25%

60.45%

75%

الشركة السعودية 
لحامض األكريليك

شركة الصحراءشركة التصنيع الوطنية

شركة الصحراء

شركة التصنيع 
والصحراء لأوليفينات

شركة التصنيع الوطنية 
للبتروكيماويات

الشركة السعودية لأثيلين 
والبولي إيثيلين

شركة التصنيع الوطنية بازل موين 
أورينت إنفستمنتس ساس
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٤١ 
 
 

 

 

 ةيلاملا تامولعملا )٢(
 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرشل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 

 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٨٢١٫٣ ٦٤٤٫٤ ٥٬٤٢١٫٧ تاعيبملا

 ٩٠٣٫٦ ٨٤٥٫٨ ٤٢١٫٦ لخدلا يفاص

 ٧٬٥٥٣٫٠ ٧٬٧٧٣٫٢ ١٧٬٣٨١٫١ تادوجوملا يلامجإ

 ١٬٤٣٥٫٣ ١٬٥١٠٫٥ ٨٬٣٩٥٫١ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةيلاملا جئاتنلا نأ نيح يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعمل اًقفو ةدعم م٢٠١٥ ماعل ةيلاملا تانايبلا نأ اًملع ،ءارحصلا ةكرش :ردصملا

 اًقفو اهدادعإ مت م٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،)ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم م٢٠١٧ ماعل ةيلاملا مئاوقلا يف دراولا وحنلا ىلع( م٢٠١٦
 .ةكلمملا يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ةيمسرلا تابلطتملاو ريياعملا نم اهريغو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملل
 

 نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا )د(
 

 ةماع ةرظن )١(
 
 ةيلوؤسم تاذ ةكرشك ٢٠٠٦ ماع نم ويام رهش يف نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلل كرتشملا عورشملا سسأت
 لزاب ةكرش كلتمتو اهلام سأر نم ٪٧٥ تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش كلتمتو ،ةاعُر ةدع دي ىلع هريوطت مت ةدودحم
 ءارحصلا ةكرش كالتما بجومبو .نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلا سأر نم ٪٢٥ سإ هيأ سإ ستنميتسيفنإ تنيروأ نيوم
 يف ةرشابم ريغ ةيكلم صصح ءارحصلا ةكرش كلمت ،تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف ٪٣٢٫٢٥ اهردق ةيكلم صصحل
 ٢٬٧٣٧٬٥٢٠٬٠٠٠ نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا لامسأر غلبيو .٪٢٤٫٤١ غلبت نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا
 .يدوعس لاير

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 جاتنإلا )٢(

 
 ةرادإو كالتماو ذيفنتو ءاشنإو ليومتو ريوطت فدهب كرتشملا نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا عورشم ذيفنت مت
 ليبجلا ةنيدم يف )ةقالعلا تاذ معدلا قفارمو تآشنملا كلذكو( تانيفيلوألاب صاخ لماكتم تايواميكورتب عمجم ليغشتو
 نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا يف يراجتلا ليغشتلا تايلمع تأدب دقو .ةكلمملاب ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيعانصلا
 .)م٠١/٠٦/٢٠٠٩ قفاوملا( ـه٠٨/٠٦/١٤٣٠ يف
 
 نابوربلا يزاغ تاماخ نم ًاجيزم جلاعي يذلا ناثيإلا ريسكت عنصم وه لماكتملا تايواميكورتبلا عمجم رصانع نم لوألا رصنعلا
 ناثيإلا ريسكت عنصم جتني .نيليبوربلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٢٨٥و نيليثيإلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ١٬٠٨٠ جاتنإل ناثيإلاو
  .ةيوناثلا تاجتنملا دحأك يرارحلا نيلوزاجلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٥ ًاضيأ
 

المعلومات المالية. 2

فيما يلي ملخص القوائم المالية لشركة التصنيع والصحراء لأوليفينات )بماليين الرياالت السعودية(:

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

201520162017

5,421.7644.4821.3المبيعات

421.6845.8903.6صافي الدخل

17,381.17,773.27,553.0إجمالي الموجودات

القروض طويلة األجل )باستثناء 
8,395.11,510.51,435.3قروض المساهمين(

المصدر: شركة الصحراء، علًما أن البيانات المالية لعام 2015م معدة وفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في حين أن النتائج المالية للسنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م )على النحو الوارد في القوائم المالية لعام 2017م من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(، و31 ديسمبر 

2017م تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وغيرها من المعايير والمتطلبات الرسمية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة.

الشركة السعودية لإليثلين والبولي إثيلين)د( 

نظرة عامة. 1

تأســس المشــروع المشــترك للشــركة الســعودية لأثيليــن والبولــي أثيليــن فــي شــهر مايــو مــن عــام 2006 كشــركة 
ذات مســؤولية محــدودة تــم تطويــره علــى يــد عــدة ُرعــاة، وتمتلــك شــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات 75% 
مــن رأس مالهــا وتمتلــك شــركة بــازل مويــن أورينــت إنفيســتيمنتس إس أيــه إس %25 مــن رأس الشــركة الســعودية 
لأثيليــن والبولــي أثيليــن. وبموجــب امتــالك شــركة الصحــراء لحصــص ملكيــة قدرهــا %32.25 فــي شــركة التصنيــع 
والصحــراء لأوليفينــات، تملــك شــركة الصحــراء حصــص ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة الســعودية لإليثليــن 
والبولــي إثيليــن تبلــغ %24.41. ويبلــغ رأســمال الشــركة الســعودية لإليثليــن والبولــي إثيليــن 2,737,520,000 ريــال 

ســعودي.

اإلنتاج. 2

تــم تنفيــذ مشــروع الشــركة الســعودية لإليثليــن والبولــي إثيليــن المشــترك بهــدف تطويــر وتمويــل وإنشــاء وتنفيــذ 
وامتــالك وإدارة وتشــغيل مجمــع بتروكيماويــات متكامــل خــاص باألوليفينــات )وكذلــك المنشــآت ومرافــق الدعــم 

ذات العالقــة( فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة فــي المنطقــة الشــرقية بالمملكــة. وقــد بــدأت عمليــات التشــغيل 
التجــاري فــي الشــركة الســعودية لإليثليــن والبولــي إثيليــن فــي 08/06/1430هـــ )الموافــق 01/06/2009م(.

ــج مزيجــًا مــن  ــان الــذي يعال ــع تكســير اإليث ــات المتكامــل هــو مصن العنصــر األول مــن عناصــر مجمــع البتروكيماوي
خامــات غــازي البروبــان واإليثــان إلنتــاج 1,080 ألــف طــن متــري ســنويًا مــن اإليثيليــن و285 ألــف طــن متــري ســنويًا 
مــن البروبيليــن. ينتــج مصنــع تكســير اإليثــان أيضــًا 35 ألــف طــن متــري ســنويًا مــن الجازوليــن الحــراري كأحــد المنتجــات 

الثانويــة. 

75% 25%

الشركة السعودية لأثيلين 
والبولي إيثيلين

شركة التصنيع والصحراء 
لأوليفينات

 بازل موين أورينت 
إنفستمنتس ساس
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يذلا نيليثيإلا نم ٪٨٠ براقي ام مدختست يتلا نيليثيإ يلوبلا عناصم وهف ةلماكتملا تايواميكورتبلا عمجمل يناثلا رصنعلا امأ
 يلوبلا نم لك نم ًايونس يرتم نط فلأ ٤٠٠ نم برقي ام جاتنإل ةيسيئر ماخ ةدامك همادختسال ناثيإلا ريسكت عنصم هجتني
 .ةفاثكلا ضفخنمو يلاع نيليثيإ
 ريساوملاو تارايسلا دوقو تانازخو رفسلا بئاقح جاتنإ يف مدختسُي يرارح كيتسالب نع ةرابع ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا
 ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا مدختسُي امنيب .كلذ ىلإ امو ،لافطألا بعلو ةيكيتسالبلا ةيطغألاو ريراوقلاو لزاوعلاو بيبانألاو
 ةطوغضملا ريراوقلاو تالباكلاو كالسألا لزاوعو ةيعارزلا تائيفدلاو قوستلاو تايافنلا سايكأو فيلغتلا ةيشغأ جاتنإ يف
 .ةيلزنملا يناوألاو لافطألا باعلأو
 

 ةينقتلا )٣(
 
 مدختسي يرارحلا نيلوزاجلاو نيليبوربلاو نيليثيإلا جاتنإل ناثيإلاو نابوربلا يزاغ تاماخ نم ًاجيزم جلاعي يذلا ناثيإلا ريسكت عنصم
 .صيخرت ةيقافتا بجومب كلذو يج هيأ ادنيل ةكرشل اهتيكلم لجسملا نيليبوربلا/نيليثيإلا دادرتساو زاغلا ريسكت ةينقت
 
 نم ةصخرم ةينقت ،ةفاثكلا ضفخنمو يلاع نيليثيإ يلوب ىلإ نيليثيإلا ليوحتب موقت يتلا ،نيليثيإ يلوبلا عناصم عيمج مدختست
 يف( يت كيتوبول ةينقتو )ةفاثكلا يلاع نيليثيإ يلوبلا عنصم يف( يب يس هيإ نيلاتسوه ةينقت ،ًاديدحت( لزاب لدنويل ةكرش بناج
 .)ةفاثكلا ضفخنم نيليثيإ يلوبلا عنصم
 

 ماخلا داوملا )٤(
 
 .لجألا ةليوط ديروت تايقافتا بجومب ناثيإلاو نابوربلاب نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا ديوزتب ةيدوعسلا وكمارأ موقت
 

 نابوربلا .أ
 
 وكمارأ نأب اًملع ،نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصم اهجاتحي يتلا ةمهملا ماخلا داوملا نم نابوربلا
 نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش نيب ةمربم ديروت ةيقافتا بجومب هدروت يتلا يه ةيدوعسلا
 نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ نابوربلا ديروتب ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش اهبجومب موقت ،نيليثإ يلوبلاو
 قاوسألا يف دئاسلا رعسلا نع ضفخم رعسب )م٠١/٠٧/٢٠٠٨ قفاوملا( ـه٢٧/٠٦/١٤٢٩ نم اًرابتعا اًماع ٢٠ ةدمل
 .ةيدوعسلا وكمارأ تاسايسل ًاقفو ةيلودلا

 
 

 ناثيإلا .ب
 
 نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ اهديروتب ةيدوعسلا وكمارأ موقت يتلاو .ناثيإلا يه ةيناثلا ةمهملا ماخلا ةداملا
 .ءارحصلا ةكرش نم ةمدقملا تامولعملا ىلع ًءانب كلذو ،نيليثإ يلوبلاو
 

 قيوستلاو تاعيبملا )٥(
 
 ءارش تايقافتا بجومب ةفاثكلا ضفخنمو يلاع نيليثيإ يلوبلا جاتنإ لماك عابي ،ءارحصلا ةكرش نم ةمدقملا تامولعملا ىلع ًءانب
 قطانم يف ةمداقلا تاعيبملل ٥٠:٥٠ ساسأ ىلع جنيتكرام دنآ زليس لزاب ةكرشو عينصتلا ةكرش عم لجألا ةليوط قيوستو
  .قيوست ةكرش لكل حوضوب ةددحم ةيفارغج
 
 نيليثيإ يلوبلا جاتنإل ةيسيئر ماخ ةدامك مدختسملا ريغ يقبتملا نيليثيإلا عابي ،ءارحصلا ةكرش نم ةمدقملا تامولعملا ىلع ًءانب
 ٨٥( تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو  )ًايونس يرتم نط فلأ ٣٠( ةحاولا ةكرش ىلإ لجألا ةليوط عيبلا تايقافتا بجومب
 .)ًايونس يرتم نط فلأ ١١٥( ميكبس ةكرشو )ًايونس يرتم نط فلأ
 
 يرتم نط فلأ ١٠٠ مهنم عابي ،ًايونس يرتم نط فلأ ٢٨٥ نم برقي ام نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا ةكرشلا عنصم جتني امك
 تايمكلا بناجب ،ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا عم ةمربم لجألا ةليوط تاعيبم ةيقافتا بجومب ًايونس
 .ةددعتم ىرخأ فارطأ ىلإ يوناثلا يرارحلا نيلوزاجلا نم ةريغص ةيمك عابت امك .ءارحصلا ةكرش ىلإ ةعابملا
 

 ةيلاملا تامولعملا )٦(
 
 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٥٬١٣٧٫٩ ٤٬٩٩١٫٥ ٤٬٦٦٦٫٨ تاعيبملا

 ١٬٤٩٧٫٩ ١٬٥٠٤٫٢ ١٬٣٠١٫٦ لخدلا يفاص

 ٨٬٤٦٦٫٨ ٨٬٨٥٤٫٥ ٩٬٣٨٩٫٦ تادوجوملا يلامجإ

 ٢٬١٠٥٫٩٧ ٢٬٦٣١٫٣ ٣٬١٥٦٫٦ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةيلاملا جئاتنلا نأ نيح يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعمل اًقفو ةدعم م٢٠١٥ ماعل ةيلاملا تانايبلا نأ اًملع ،ءارحصلا ةكرش :ردصملا

 اًقفو اهدادعإ مت م٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،)ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم م٢٠١٧ ماعل ةيلاملا مئاوقلا يف دراولا وحنلا ىلع( م٢٠١٦
 .ةكلمملا يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ةيمسرلا تابلطتملاو ريياعملا نم اهريغو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملل
 

 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا عمجم )ه(
 

 ةماع ةرظن )١(
 
 ينايبلا مسرلا يف نيبملا وحنلا ىلع( نيرخآ ءاكرش نيبو مهنيب ةكرتشم عيراشم لالخ نم ،عينصتلا ةكرشو ءارحصلا ةكرش موقت
 :ةيلاتلا ةثالثلا عناصملا مضي يذلاو ،لماكتم تيليركأ عمجم ريوطتب ، )هاندأ

 

 .تارتسألاو كيليركألا ضماح عنصم .أ

 .صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عنصم .ب

 .لوناتويبلا عنصم .ج
 

 
 
 ءارحصلا ةكرش :ردصملا

 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

201520162017

4,666.84,991.55,137.9المبيعات

1,301.61,504.21,497.9صافي الدخل

9,389.68,854.58,466.8إجمالي الموجودات

القروض طويلة األجل )باستثناء 
3,156.62,631.32,105.97قروض المساهمين(

المصدر: شركة الصحراء، علًما أن البيانات المالية لعام 2015م معدة وفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في حين أن النتائج المالية للسنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م )على النحو الوارد في القوائم المالية لعام 2017م من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(، و31 ديسمبر 

2017م تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وغيرها من المعايير والمتطلبات الرسمية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة.

المصدر: شركة الصحراء

مجمع الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة)ه( 

نظرة عامة. 1

تقــوم شــركة الصحــراء وشــركة التصنيــع، مــن خــالل مشــاريع مشــتركة بينهــم وبيــن شــركاء آخريــن )علــى النحــو المبيــن 
فــي الرســم البيانــي أدنــاه( ، بتطويــر مجمــع أكريليــت متكامــل، والــذي يضــم المصانــع الثالثــة التاليــة:

مصنع حامض األكريليك واألسترات.أ. 

مصنع البوليمرات فائقة االمتصاص.ب. 

مصنع البيوتانول.ج. 

شركة التصنيع

13%

25% 75% 75% 25%

22%

33.3%

33.3%

50%

50%

33.3%

65%

شركة إيفونيك شركة البوليمرات 
األكريليكية السعودية

مصنع البوليمرات 
فائقة االمتصاص

الشركة السعودية لحامض 
األكريليك المحدودة 

شركة البيوتانول 
السعودية المحدودة 

مصنع البيوتانديول

شركة صدارة شركة كيان

شركة داو

أرامكو السعودية

الشركة السعودية لمونمرات 
األكريليك المحدودة 

حامض األكريليك 
واألسترات

شركة داو

شركة الصحراء
شركة التصنيع 

والصحراء لأوليفينات 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٤٤ 
 
 

 

 

 ماخلا داوملا نم عمجملا يف ةيدرفلا عناصملا تاجايتحاب ءافيإلل لماكتملا كيليركألا  عمجمل يميظنتلا لكيهلا ريوطت مت دقل
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا لبِق نم ةّينبملا عقاوملا جراخ تآشنملاو قفارملا تآشنم ًاضيأ عمجملا مضيو .فيرصتلاو
 .ةكلمملا نم ةيقرشلا ةقطنملاب ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف عمجملا عقيو .ةدودحملا
 .هاندأ حضوم وه امك ةكرتشم عيراشمل تاكرش عبرأ دجوي
 

 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا .أ
 
 ةيلوؤسم تاذ ةكرشك )م٠٤/٠٤/٢٠٠٩ قفاوملا( ـه٠٨/٠٤/١٤٣٠ يف كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تسسأت
 عينصتلا ةكرشو ،لاملا سأر نم ٪٢٢ ءارحصلا ةكرش هيف كلمت كرتشم عورشم ةباثمب ةكرشلا دعُتو .ةدودحم
 ءارحصلا ةكرش كالتما بجومبو .لاملا سأر نم ٪١٣ عينصتلا ةكرشو ،لاملا سأر نم ٪٦٥ تانيفيلوألل ءارحصلاو
 ٪٢١٫١٦ ةرشابم ريغ ةقيرطب كلمت اهنإف ،تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف ٪٣٢٫٥٥ اهردق ةيكلم صصحل
 ةرشابملا ريغ ةيلعفلا اهتمهاسم ةبسن عفري امم ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف ةيفاضإ ةصحك
  .يدوعس لاير نويلم ١٬٧٧٧ ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر غلبيو .٪٣٫١٦٤ ىلإ

 
 

 

 
 
 عمجمب ةصاخلا ةكرتشملا تاعورشملا تاكرشل مأ ةكرشك ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا فرصتت
 ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا لمشت يتلا لماكتملا تيليركألا
 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا موقت امك .ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرشو ةيدوعسلا
 تاجتنملا تاعدوتسمو نزاخم ةنمضتم عمجملاب ةصاخلا عقاوملا جراخ تآشنملاو قفارملا تآشنم ةرادإو كالتماب
 ةيدوعسلا ةكرشلل عقاوملا جراخ تآشنملاو قفارملا تآشنم تأدبو .ئناوملاو لقنلا/تانحاشلا ليمحت قفارمو
 .)م٠١/٠٧/٢٠١٤ قفاوملا( ـه٠٤/٠٩/١٤٣٥ خيرات يف ةيراجتلا اهتايلمع )SAAC( ةدودحملا كيليركألا ضماحل
 

 ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا .ب
 
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نيب كرتشم عورشم يه ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا
 يف ٪٣٢٫٣٧ اهردق ةيلامجإ ةرشابم ريغ ةيكلم صصح ءارحصلا ةكرش كلمتو .)٪٢٥( واد ةكرشو )٪٧٥( ةدودحملا
 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر غلبيو .ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا
  .يدوعس لاير نويلم ٤٫٥١٬٠٨ غلبم ةدودحملا

 

 
 صاخلا تارتسألاو كيليركألا ضماح عنصم لغشتو ريدتو ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا كلمت
  .لماكتملا تيليركألا عمجمب

لقــد تــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي لمجمــع  األكريليــك المتكامــل لإليفــاء باحتياجــات المصانــع الفرديــة فــي المجمــع 
مــن المــواد الخــام والتصريــف. ويضــم المجمــع أيضــًا منشــآت المرافــق والمنشــآت خــارج المواقــع المبنّيــة مــن 
ِقبــل الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة. ويقــع المجمــع فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة بالمنطقــة 

الشــرقية مــن المملكــة.

يوجد أربع شركات لمشاريع مشتركة كما هو موضح أدناه.

الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةأ. 

تأسســت الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك فــي 08/04/1430هـــ )الموافــق 04/04/2009م( كشــركة 
ذات مســؤولية محــدودة. وُتعــد الشــركة بمثابــة مشــروع مشــترك تملــك فيــه شــركة الصحــراء %22 مــن 
رأس المــال، وشــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات %65 مــن رأس المــال، وشــركة التصنيــع %13 مــن رأس 
المــال. وبموجــب امتــالك شــركة الصحــراء لحصــص ملكيــة قدرهــا %32.55 فــي شــركة التصنيــع والصحــراء 
لأوليفينــات، فإنهــا تملــك بطريقــة غيــر مباشــرة %21.16 كحصــة إضافيــة فــي الشــركة الســعودية لحامــض 
األكريليــك المحــدودة ممــا يرفــع نســبة مســاهمتها الفعليــة غيــر المباشــرة إلــى %43.16. ويبلــغ رأس مــال 

الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة 1,777 مليــون ريــال ســعودي. 

تتصــرف الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة كشــركة أم لشــركات المشــروعات المشــتركة 
الخاصــة بمجمــع األكريليــت المتكامــل التــي تشــمل الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة 
وشــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية وشــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة. كمــا تقــوم الشــركة 
الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة بامتــالك وإدارة منشــآت المرافــق والمنشــآت خــارج المواقــع 
ــة مخــازن ومســتودعات المنتجــات ومرافــق تحميــل الشــاحنات/النقل والموانــئ.  الخاصــة بالمجمــع متضمن
وبــدأت منشــآت المرافــق والمنشــآت خــارج المواقــع للشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة 

)SAAC( عملياتهــا التجاريــة فــي تاريــخ 1435/09/04هـــ )الموافــق 2014/07/01م(.

الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودةب. 

الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة هــي مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الســعودية لحامــض 
األكريليــك المحــدودة )%75( وشــركة داو )%25(. وتملــك شــركة الصحــراء حصــص ملكيــة غيــر مباشــرة 
إجماليــة قدرهــا %32.37 فــي الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة. ويبلــغ رأس مــال الشــركة 

الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة مبلــغ 1,084.5 مليــون ريــال ســعودي. 

22% 65% 13%

الشركة السعودية لحامض 
األكريليك  المحدود

شركة التصنيع والصحراء 
لأوليفينات

شركة التصنيع الوطنية 
شركة الصحراءللبتروكيماويات

25% 75%

الشركة السعودية لمونمرات 
األكريليك المحدودة

شركة داو الشركة السعودية لحامض 
األكريليك المحدودة

تملك الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة وتدير وتشغل مصنع حامض األكريليك 
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لقــد تــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي لمجمــع  األكريليــك المتكامــل لإليفــاء باحتياجــات المصانــع الفرديــة فــي المجمــع 
مــن المــواد الخــام والتصريــف. ويضــم المجمــع أيضــًا منشــآت المرافــق والمنشــآت خــارج المواقــع المبنّيــة مــن 
ِقبــل الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة. ويقــع المجمــع فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة بالمنطقــة 

الشــرقية مــن المملكــة.

يوجد أربع شركات لمشاريع مشتركة كما هو موضح أدناه.

الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةأ. 

تأسســت الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك فــي 08/04/1430هـــ )الموافــق 04/04/2009م( كشــركة 
ذات مســؤولية محــدودة. وُتعــد الشــركة بمثابــة مشــروع مشــترك تملــك فيــه شــركة الصحــراء %22 مــن 
رأس المــال، وشــركة التصنيــع والصحــراء لأوليفينــات %65 مــن رأس المــال، وشــركة التصنيــع %13 مــن رأس 
المــال. وبموجــب امتــالك شــركة الصحــراء لحصــص ملكيــة قدرهــا %32.55 فــي شــركة التصنيــع والصحــراء 
لأوليفينــات، فإنهــا تملــك بطريقــة غيــر مباشــرة %21.16 كحصــة إضافيــة فــي الشــركة الســعودية لحامــض 
األكريليــك المحــدودة ممــا يرفــع نســبة مســاهمتها الفعليــة غيــر المباشــرة إلــى %43.16. ويبلــغ رأس مــال 

الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة 1,777 مليــون ريــال ســعودي. 

تتصــرف الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة كشــركة أم لشــركات المشــروعات المشــتركة 
الخاصــة بمجمــع األكريليــت المتكامــل التــي تشــمل الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة 
وشــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية وشــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة. كمــا تقــوم الشــركة 
الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة بامتــالك وإدارة منشــآت المرافــق والمنشــآت خــارج المواقــع 
ــة مخــازن ومســتودعات المنتجــات ومرافــق تحميــل الشــاحنات/النقل والموانــئ.  الخاصــة بالمجمــع متضمن
وبــدأت منشــآت المرافــق والمنشــآت خــارج المواقــع للشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك المحــدودة 

)SAAC( عملياتهــا التجاريــة فــي تاريــخ 1435/09/04هـــ )الموافــق 2014/07/01م(.

الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودةب. 

الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة هــي مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الســعودية لحامــض 
األكريليــك المحــدودة )%75( وشــركة داو )%25(. وتملــك شــركة الصحــراء حصــص ملكيــة غيــر مباشــرة 
إجماليــة قدرهــا %32.37 فــي الشــركة الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة. ويبلــغ رأس مــال الشــركة 

الســعودية لمونمــرات األكريليــك المحــدودة مبلــغ 1,084.5 مليــون ريــال ســعودي. 

22% 65% 13%

الشركة السعودية لحامض 
األكريليك  المحدود

شركة التصنيع والصحراء 
لأوليفينات

شركة التصنيع الوطنية 
شركة الصحراءللبتروكيماويات

25% 75%

الشركة السعودية لمونمرات 
األكريليك المحدودة

شركة داو الشركة السعودية لحامض 
األكريليك المحدودة
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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١٤٥ 
 
 

 

 

 
 ةكرشلاو ،واد ةكرش عم لجألا ةليوط عيبو ءارش تايقافتا ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا تمربأ
 تأدب .اهتاجتنم عيب ضرغل كلذو ،ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو ،ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا
 قفاوملا( ـه٠٣/٠٩/١٤٣٥ خيرات يف ةيراجتلا اهتايلمع ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا

  .)م٠١/٠٧/٢٠١٤
 

 ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش .ج
 
 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نيب كرتشم عورشم يه ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش
 سأر نم ٪٢٥ كلمت يتلاو كينوفيإ ةكرشو ،ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش لام سأر نم ٪٧٥ كلمت يتلاو
 اهردق ةيلامجإ ةرشابم ريغ ةيكلم صصح ءارحصلا ةكرش كلمتو .ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش لام

 ٤١٦٫٤ ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش لام سأر غلبيو .ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش يف ٪٣٢٫٣٧
 .يدوعس لاير نويلم
 
 

 
 
  
 عمجمب صاخلا صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عنصم لغشتو ريدتو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش كلمت
 كينوفيإ ةكرش بناج نم ةمدقملا ةينقتلا ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش مدختستو .لماكتملا تيليركألا
 .صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإل
 
 ةينطولا عينصتلا-كينوفيإ ةكرش عم لجألا ةليوط ءارش ةيقافتا كيليركألا تارميلوبل ةيدوعسلا ةكرشلا تمربأ
 معد ةيقافتا ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش تمربأ امك .صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عيب ضرغل قيوستلل
 مايقلاب قيوستلل عينصتلا-كينوفيإ ةكرش تلشف لاح يف صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا ءارشل كينوفيإ ةكرش عم
 قفاوملا( ـه٠٣/٠٩/١٤٣٥ خيرات يف ةيراجتلا اهتايلمع ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش تأدب .كلذب

  .)م٠١/٠٧/٢٠١٤
 

 ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش .د
 
 ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نيب كرتشم عورشم يه ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش
 كلتمت يتلاو ةرادص ةكرشو ،لاملا سأر نم ٪٣٣٫٣٣ كلتمت يتلاو نايك ةكرشو ،لاملا سأر نم ٪٣٣٫٣٣ كلتمت يتلاو

 لوناتويبلا ةكرش يف ٪١٤٫٣٨ اهردق ةيلامجإ ةرشابم ريغ ةيكلم صصح ءارحصلا ةكرش كلمتو .لاملا سأر نم ٪٣٣٫٣٣
 .يدوعس لاير نويلم ٤٨٦ ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش لام سأر غلبيو .ةدودحملا ةيدوعسلا

 
 

أبرمــت الشــركة الســعودية لبوليمــرات األكريليــك اتفاقيــة شــراء طويلــة األجــل مــع شــركة إيفونيك-التصنيــع 
الوطنيــة للتســويق لغــرض بيــع البوليمــرات فائقــة االمتصــاص. كمــا أبرمــت شــركة البوليمــرات األكريليكيــة 
الســعودية اتفاقيــة دعــم مــع شــركة إيفونيــك لشــراء البوليمــرات فائقــة االمتصــاص فــي حــال فشــلت شــركة 
عملياتهــا  الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  بــدأت  بذلــك.  بالقيــام  للتســويق  إيفونيك-التصنيــع 

التجاريــة فــي تاريــخ 1435/09/03هـــ )الموافــق 2014/07/01م(.
 

شركة البوليمرات األكريليكية السعوديةج. 

شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية هــي مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك 
المحــدودة والتــي تملــك %75 مــن رأس مــال شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية، وشــركة إيفونيــك 
والتــي تملــك %25 مــن رأس مــال شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية. وتملــك شــركة الصحــراء حصــص 
ملكيــة غيــر مباشــرة إجماليــة قدرهــا %32.37 فــي شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية. ويبلــغ رأس 

مــال شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية 416.4 مليــون ريــال ســعودي.

فائقــة  البوليمــرات  مصنــع  وتشــغل  وتديــر  الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  تملــك 
األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  وتســتخدم  المتكامــل.  األكريليــت  بمجمــع  الخــاص  االمتصــاص 
االمتصــاص. فائقــة  البوليمــرات  إلنتــاج  إيفونيــك  شــركة  جانــب  مــن  المقدمــة  التقنيــة   الســعودية 

أبرمــت الشــركة الســعودية لبوليمــرات األكريليــك اتفاقيــة شــراء طويلــة األجــل مــع شــركة إيفونيك-التصنيــع 
الوطنيــة للتســويق لغــرض بيــع البوليمــرات فائقــة االمتصــاص. كمــا أبرمــت شــركة البوليمــرات األكريليكيــة 
الســعودية اتفاقيــة دعــم مــع شــركة إيفونيــك لشــراء البوليمــرات فائقــة االمتصــاص فــي حــال فشــلت شــركة 
عملياتهــا  الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  بــدأت  بذلــك.  بالقيــام  للتســويق  إيفونيك-التصنيــع 

التجاريــة فــي تاريــخ 03/09/1435هـــ )الموافــق 01/07/2014م(. 

شركة البيوتانول السعودية المحدودةد. 

شــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة هــي مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك 
المحــدودة والتــي تمتلــك %33.33 مــن رأس المــال، وشــركة كيــان والتــي تمتلــك %33.33 مــن رأس المــال، 
وشــركة صــدارة والتــي تمتلــك %33.33 مــن رأس المــال. وتملــك شــركة الصحــراء حصــص ملكيــة غيــر مباشــرة 
إجماليــة قدرهــا %14.38 فــي شــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة. ويبلــغ رأس مــال شــركة البيوتانــول 

الســعودية المحــدودة 486 مليــون ريــال ســعودي.

33% 33%

25% 75%

33%

شركة البيوتانول السعودية المحدودة

شركة البوليمرات األكريليكية 
السعودية

شركة إيفونيك الشركة السعودية لحامض 
األكريليك المحدودة

شركة كيان الشركة السعودية لحامض 
شركة صدارةاألكريليك المحدودة
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تيليركألا عمجمل صاخلا يداعلا لوناتويبلا عنصم ليغشتل ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش سيسأت مت
 .اهتاجتنم جاتنإل واد/يفياد بناج نم ةمدقم ةينقت ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش مدختستو .لماكتملا
 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نم ٍلكل يداعلا لوناتويبلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ٣٣٠ غلبت ةيجاتنإ ةردق ريفوت متيسو
 نط فلأ ١١ عنصملا اذه جتني نأ عقوتُي امك .ةيواستم ةروصب ةرادص ةكرشو نايك ةكرشو ةدودحملا كيليركألا
 نيليبوربلا ديروتو ءارش نع ًالوؤسم كيرش لك نوكيسو .ًايلحم هعيب متيس يتلاو لوناتويبوزيألا نم ًايونس يرتم
  .اهئارشو يداعلا لوناتويبلا نم اهتصح جاتنإل ماخلا زاغلا تاعيبمو
 
 )ًايونس يرتم نط فلأ ١١( لوناتويبوزيألا نم اهتصح ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا عيبت
 جاتنإ ضرغل ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ )ًايونس يرتم نط فلأ ٩٦( يداعلا لوناتويبلاو
 ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش تأدب .)٩( مسقلا نم ب)١()ه(٦٫٥ ةرقفلا يف هالعأ هيلإ ةراشإلا مت امك ليتوبلا تيليركأ
 .)م٠١/٠٣/٢٠٠٩ قفاوملا( ـه٠٤/٠٣/١٤٣٠ خيرات يف ةيراجتلا اهتايلمع ةدودحملا
 

 اهب ةصاخلا عقاوملا جراخ تآشنملاو قفارملا تآشنمو ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا )١(
 

 جاتنإلا .أ
 
 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاب ةصاخلا عقاوملا جراخ تآشنملاو قفارملا تآشنم لماكتملا كيليركألا  عمجم كراشي
 لاعتشالا زاغو تادعملا/عنصملل ةيوهتلاو راخبلا طغضو ءابرهكلا ريفوت قفارملا كلت نمضتت .ةدودحملا كيليركألا
 نم قفارملا يقاب ريفوت متيسف ،عقوملا يف تادعملا/عنصملا ةيوهتو راخبلا ديلوت متي امنيبو .نيجورتينلاو ءاملاو
 جراخ ةنئاكلا تآشنملا امأ .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف ةيلحملا قفارملا ةكبشو عينصتلا ةكرش قفارمل ةيتحتلا ةينبلا
 .ئناوملاو ،لقنلا/تانحاشلا ليمحتل قفارمو ،جاتنإلل عدوتسمو نزخم لمشتف عقاوملا
 
 تيليركأو يداعلا لوناتويبلا نيزخت تانازخ ليغشتب كلذك ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا موقت
 تافصاوملل ةيملاعلا ةئيهلا تافصاومل ةقباطملا جيراهصلا ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ،يديلجلا كيليركألا ضماحو ليتوبلا
 تيليركألا عمجم عناصم نم عنصم لك عفديو .يديلجلا كيليركألا ضماحل ةيتسجوللا تايلمعلاب ةصاخلا سيياقملاو
 جراخ تآشنملا ريفوت لباقم مادختسالا ةفيرعت ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ لماكتملا
 .مادختسالا نم جتنت ةعونتم فيلاكت يأ نع ةكرشلا ضيوعت ىلإ ةفاضإلاب ،عقاوملا
 
 عم ةمربم ةكرتشم تامدخ ةيقافتا لالخ نم يسيئر لكشب كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا عمجم راديو
 .عينصتلا ةكرش عمجم
 

 ماخلا داوملا .ب
 

 نيليبوربلا .١
 
 بجومب تارتسألاو كيليركألا ضماح عنصم ىلإ نيليبوربلا نم ًايونس يرتم نط فلأ ١٠٠ ديروت متي
 ةكرشلاو ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا نيب ةمربم لجألا ةليوط ديروت ةيقافتا
 )م١٥/٠٤/٢٠٠٨ قفاوملا( ـه٠٩/٠٤/١٤٢٩ نم دتمت ًاماع ١٥ غلبت ةرتفل نيليثإ يلوبلاو نيلثيإلل ةيدوعسلا
  .)م٢١/١٢/٢٠٢٣ قفاوملا( ـه٠٨/٠٦/١٤٤٥ ىتحو
 
 عنصم ىلإ نيليبوربلا نم ةيفاضإ ةيمك يأ ميدقت متي ،ءارحصلا ةكرش نم ةمدقملا تامولعملا ىلع ًءانب
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا نيب ةمربم ديروت ةيقافتا بجومب تارتسألاو كيليركألا ضماح

أبرمــت الشــركة الســعودية لبوليمــرات األكريليــك اتفاقيــة شــراء طويلــة األجــل مــع شــركة إيفونيك-التصنيــع 
الوطنيــة للتســويق لغــرض بيــع البوليمــرات فائقــة االمتصــاص. كمــا أبرمــت شــركة البوليمــرات األكريليكيــة 
الســعودية اتفاقيــة دعــم مــع شــركة إيفونيــك لشــراء البوليمــرات فائقــة االمتصــاص فــي حــال فشــلت شــركة 
عملياتهــا  الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  بــدأت  بذلــك.  بالقيــام  للتســويق  إيفونيك-التصنيــع 

التجاريــة فــي تاريــخ 1435/09/03هـــ )الموافــق 2014/07/01م(.
 

شركة البوليمرات األكريليكية السعوديةج. 

شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية هــي مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك 
المحــدودة والتــي تملــك %75 مــن رأس مــال شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية، وشــركة إيفونيــك 
والتــي تملــك %25 مــن رأس مــال شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية. وتملــك شــركة الصحــراء حصــص 
ملكيــة غيــر مباشــرة إجماليــة قدرهــا %32.37 فــي شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية. ويبلــغ رأس 

مــال شــركة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية 416.4 مليــون ريــال ســعودي.

فائقــة  البوليمــرات  مصنــع  وتشــغل  وتديــر  الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  تملــك 
األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  وتســتخدم  المتكامــل.  األكريليــت  بمجمــع  الخــاص  االمتصــاص 
االمتصــاص. فائقــة  البوليمــرات  إلنتــاج  إيفونيــك  شــركة  جانــب  مــن  المقدمــة  التقنيــة   الســعودية 

أبرمــت الشــركة الســعودية لبوليمــرات األكريليــك اتفاقيــة شــراء طويلــة األجــل مــع شــركة إيفونيك-التصنيــع 
الوطنيــة للتســويق لغــرض بيــع البوليمــرات فائقــة االمتصــاص. كمــا أبرمــت شــركة البوليمــرات األكريليكيــة 
الســعودية اتفاقيــة دعــم مــع شــركة إيفونيــك لشــراء البوليمــرات فائقــة االمتصــاص فــي حــال فشــلت شــركة 
عملياتهــا  الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  شــركة  بــدأت  بذلــك.  بالقيــام  للتســويق  إيفونيك-التصنيــع 

التجاريــة فــي تاريــخ 03/09/1435هـــ )الموافــق 01/07/2014م(. 

شركة البيوتانول السعودية المحدودةد. 

شــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة هــي مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الســعودية لحامــض األكريليــك 
المحــدودة والتــي تمتلــك %33.33 مــن رأس المــال، وشــركة كيــان والتــي تمتلــك %33.33 مــن رأس المــال، 
وشــركة صــدارة والتــي تمتلــك %33.33 مــن رأس المــال. وتملــك شــركة الصحــراء حصــص ملكيــة غيــر مباشــرة 
إجماليــة قدرهــا %14.38 فــي شــركة البيوتانــول الســعودية المحــدودة. ويبلــغ رأس مــال شــركة البيوتانــول 

الســعودية المحــدودة 486 مليــون ريــال ســعودي.

33% 33%

25% 75%

33%

شركة البيوتانول السعودية المحدودة

شركة البوليمرات األكريليكية 
السعودية

شركة إيفونيك الشركة السعودية لحامض 
األكريليك المحدودة

شركة كيان الشركة السعودية لحامض 
شركة صدارةاألكريليك المحدودة

138

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

146



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٤٧ 
 
 

 

 

 ةيدوعسلا ةكرشلاو سبيليف نورفيش ليبجلا ةكرشو ةيدوعسلا سبيليف نورفيش ةكرشو ةدودحملا
 .ءارحصلا ةكرش ةرادإ لبق نم ةمولعملا هذه ديكأت مت .تارميلوبلل
 

 لوناتويبلا .٢
 
 ًايونس يرتم نط فلأ ٩٦ يلاوح ىلع لوصحلاب ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا موقت
 تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا نيب ةمربم لجألا ةليوط ديروت ةيقافتا بجومب يداعلا لوناتويبلا نم
 نم ةيقافتالا هذه ةرتف دتمتو ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةدودحملا كيليركألا

 ديروت متيو .)م٠٧/٠٥/٢٠٢٧ قفاوملا( ـه٠١/١٢/١٤٤٨ ىتحو )م٠٨/٠٥/٢٠١٢ قفاوملا( ـه١٧/٠٦/١٤٣٣
 عنصمو تارتسألاو كيليركألا ضماح عنصم نيب ام لصاو بيبانأ طخ لالخ نم يداعلا لوناتويبلا
 .لوناتويبلا
 

 قيوستلاو تاعيبملا .ج
 
 كيليركألا ضماح نم ًايونس يرتم نط فلأ ٦٤ ىلإ لصي ام ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا عيبت
 تانازخ طبر متي ثيح .لجألا ةليوط ديروت ةيقافتا بجومب ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش ىلإ يديلجلا
 ةصاخلا اهتاليثم عم ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلل ةعباتلا يديلجلا كيليركألا ضماح نيزخت
 .لصاو بيبانأ طخ لالخ نم ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشب
 
 قفاوملا( ـه٠١/١٢/١٤٤٨ ىتحو )م٠٨/٠٥/٢٠١٢ قفاوملا( ـه١٧/٠٦/١٤٣٣ نم ًءادتبا ةنس ١٥ ةيقافتالا هذه ةدم
 ةيقافتالا ديدجت متي اهدعبو ،ىرخأ تاونس ٥ ةدمل ًايئاقلت اهديدجت متيس ةيقافتالا ةدم ءاهتنا دنع .)م٠٧/٠٥/٢٠٢٧
 دعب رخآلا فرطلا فرطلا راعشإب ةيقافتالا فارطأ دحأ ماق لاح يف الإ ،تاونس ٣ اهنم لك غلبت ةيلاتتم تارودل
 .لقألا ىلع تاونس ٣ــب ةمداقلا ةرودلا ءاهتنا لبق ديدجتلا يف ةبغرلا
 
 ىلع واد ةكرش قيرط نع تاجتنملا نم ٪٢٥و قيوستلل عينصتلا ةكرش قيرط نع تاجتنملا نم ٪٧٥ فيرصت متي
 .جاتنإلل ةلماكلا ةفلكتلا ساسأ
 

 ةيلاملا تامولعملا .د
 

 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 

 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٨٢١٫٤ ٦٤٤٫٤ ١٬٠٠٠٫٣ تاعيبملا

 )١٧٨٫٦( )٦٢٫٧( )٧٢٧٫٢( لخدلا يفاص

 ٣٬٠٥٢٫٥ ٣٬٤٤٢٫٦ ٧٬٦٠٣٫١ تادوجوملا يلامجإ

 ١٬٤٣٥٫٣ ١٬٥٠٧٫٨ ٥٬٢٣٨٫٥ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 تارتسألاو كيليركألا ضماح عنصمو ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا )٢(

 
 ةينقتلا .أ

 
  .)واد( ساه دنأ مور ةكرشب ةصاخلا نيليبوربلا ةدسكأ ةيلمع مادختساب نيليبوربلا نم كيليركألا ضماح جاتنإ متي
 ةينقت مادختساب يديلجلا كيليركألا ضماح ىلإ ةيلمعلا هذه مادختساب هجاتنإ مت يذلا كيليركألا ضماح ليوحت متي
  .)واد( ساه دنأ مور ةكرش بناج نم ةصخرم ةينقت مادختساب تيليركأ ليتوب ىلإو ،رزلوس
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيلاملا تامولعمل .ب
 

 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 

 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ١٬٠١٥٫٥ ٧٩٠٫٣ ٨٥١٫٣ تاعيبملا

 ٤٢٫٥ ١١٫١ )٥٨١٫٦( لخدلا يفاص

 ٣٬٦٢٩٫٥ ٣٬٧٧٩٫٤ ٣٬٩٨٧٫٤ تادوجوملا يلامجإ

 ٢٬٦٧٨٫٨ ٢٬٨٨٥٫٣ ٢٬٩٣٣٫٩ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عنصمو ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرش )٣(

 

 ةينقتلا .أ
 
 ،كينوفيإ ةكرش نم صيخرتب صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإ ةيقنت صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا عنصم مدختسي
 قوقحل ةصخرُملا ةكرشلا ًاضيأ يهو ةدودحملا كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا عورشم يف ةكيرش يهو
 ةصاخلا جاتنإلا ةينقت ىلع ةينقتلا هذه موقتو .صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا جاتنإ يف ةمدختسملا ةيقنتلا ةيكلم
  .اهب ةصاخلا ةينفلا تانيسحتلاو عارتخالا تاءاربو كينوفيإ ةكرشب

 

 ةيلاملا تامولعملا .ب
 

 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 
 

 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٣١٩٫٥ ٣٣٠٫٤ ٤٣٣٫٢ تاعيبملا

 )٢٧٠٫٢( )٩٧٫٥( )٢٠٧٫٦( لخدلا يفاص

 ١٬٢٤٥٫٩ ١٬٣٩٢٫٤ ١٬٤٦٢٫٦ تادوجوملا يلامجإ

 ١٬٠٠٧٫١ ١٬٠٤٥٫٠٢ ١٬٠٥٢٫٩ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٤٩ 
 
 

 

 

 لوناتويبلا عنصمو ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرش )٤(
 

 ةينقتلا .أ
 
 ةيلمع ةينقت مادختساب نيليبوربلل )hydroformylation( وسكوأ لعافت ءارجإ قيرط نع لوناتويبلا جاتنإ متيس
 ىلع لوناتويبلا جاتنإ يف ةمدختسملا ةدئاسلا ةقيرطلا يه ةيلمعلا هذه دعُتو .واد/يفاد ةكرشب ةصاخلا وسكوأ
 .ملاعلا ىوتسم

 

 ةيلاملا تامولعملا .ب
 

 :)ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب( ةدودحملا ةيدوعسلا لوناتويبلا ةكرشل ةيلاملا مئاوقلا صخلم يلي اميف
 

 ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٤٨٢٫٢ ٤٠٤٫٣ - تاعيبملا

 ١٥١٫٠ ١٠٠٫٩ )٠٫٢( لخدلا يفاص

 ١٬٧٠٤٫٨ ٢٬١٤٦٫٥ ١٬٨٨٧٫٧ تادوجوملا يلامجإ

 ٧٦٠٫٣ ٨٠٨٫٣ ٣٦٢٫٨ )نيمهاسملا ضورق ءانثتساب( لجألا ةليوط ضورقلا

 
 
 مييقتلا .٧
 

 ةماع ةرظن ٧٫١
 
 قفاوملا( ـه٢٥/٠٦/١٤٣٩ يف ةقفصلاب قلعتي اميف امهنيب نواعتلا ةيادب نع لوادتل ينورتكلالا عقوملا ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تنلعأ

 تنّيع دقو .امهنم ٍلك يف نييذيفنت نيلوؤسم مضي ةقفصلاب ينعم قيرف ليكشتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ٌّلك تماق ثيح ،)م١٣/٠٣/٢٠١٨
 لاوط امهل مزاللا معدلا ريفوت فدهب اًيلودو اًيلحم ةعساو تاربخب نوعتمتي نيذلا نيصصختملاو نيلقتسملا امهيراشتسم - كلذ ىلإ ًةفاضإ - ناتكرشلا
 لماعم نأشب قافتا ىلإ لصوتلا لبق .لقتسم لكشب فرط لكل ةراشتسالا تمدق ةلصفنم لمع قرف ىلع نيراشتسملا ءالؤه ظفاح .ةقفصلا ةرتف
 ططخو ةيراجتلا تايلمعلل ةيلام تاليلحت نيينعملا امهيراشتسم عم - نيتعمتجمو نيتدرفنم - ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ترجأ ،مهسألا ةلدابم
 تادنتسملاو لمعلا ططخ ةعجارم كلذ لمش دقو .ةينوناقلاو ةيلاملاو ةينفلاو ةيراجتلا ةمزاللا ةيانعلا تاءارجإ نع ًالضف ،ةيلاحلا تاعقوتلاو لامعألا
 جاتنإلا قفارم فلتخمل شيتفت لامعأو ةيناديم تارايزب مايقلا بناج ىلإ ،ةعباتلا امهتاكرش ىلإ ًةفاضإ ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل ةيسيئرلا ةينوناقلا
 ةفاضإلاب ،ةلماعلاو ةمئاقلا تآشنملا نم لك ةيلاملا تاليلحتلاو ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإ تلمش دقو .ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم ىدل
 .ريوطتلا ديق تآشنملا يف لامعألا روطت ىلإ
 
 ماكحألاو طورشلا لوح ةفثكم تاشقانم يف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ترجأ ،ةيلاملا تاليلحتلاو ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإ جئاتن ىلإ اًدانتسا
 ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ يواسي مهسأ ةلدابم لماعم نأشب قافتا ىلإ تاشقانملا نم تالوج ةدع دعب لصوتلا متو .ةقفصلل ةيسيئرلا
 )٤٫١( ةرقفلا يف ًاليصفت هنايب مت ام بسح ليدعتلا ةيناكمإل مهسألا ةلدابم لماعم عضخيو ،ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم ةديدجلا
 .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم
 
 مهسألا ةلدابم لماعم ىلع حابرألا عيزوتل لمتحملا ريثأتلا يف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ترظن دقف ،مهسألا ةلدابم لماعم ىلع قافتالاب قلعتي اميف
 ماعلا نم ةريخألا رهشألا ةتسلل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم الك نم – ةعوفدملاو ةنلعُملا – ةعزوملا حابرألا عومجم ىدعتي الأ ىلع قافتالا متو
 خيرات نم اًرابتعا ةدوجوملا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأ ددع ىلع ءانب( يدوعس لاير ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ غلبم م٢٠١٨ ربمسيد ٣١ يف يهتنملا يلاملا
 .)ذيفنتلا ةيقافتا
 نسحب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ناضوافتت نأ نكمي ،ةقفصلل ينمزلا لودجلا يف يرهوج رخأت كانه ناك لاح يف ،ذيفنتلا ةيقافتا طورش بجومب
 .رمألا مزل اذإ لماعملا اذه ىلع ليدعت يأو مهسألا ةلدابم لماعم ةاعارم عم هالعأ اهيلع صوصنملا دودحلل بسانم ليدعت ىلإ لصوتلل ةين

. 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيهيجوت ةنجل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تأشنأ اهبجومب يتلاو ،مهافتلا ةركذم ماكحأل مهسألا ةلدابم لماعم لوح تيرجُأ يتلا تاشقانملا تعضخ
 نولوتي نيذلاو ،ةيذيفنتلا ةرادإلا نمو ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجم نمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم نم نيلقتسم ًءاضعأ مضي ةقفصلاب صاخ قيرفو
 ءاضعأل حلاصملا يف ضراعت دجوي ال هنأ نم ،مهافتلا ةركذم ىضتقمب ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تققحت دقو .ةقفصلا ىلع فارشإلا ةيلوؤسم
 .ةقفصلاب قلعتي اميف ةقفصلا قيرفو ةينعملا ةيهيجوتلا ةنجللا

 
 
 

 مييقتلا ليلحت ٧٫٢
 

 ةماه تامولعم )أ(
 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ هتمدق يذلاو ،ميكبس ةكرش لبِق نم رابتعالا نيعب هذخأ مت يذلا مييقتلا ليلحتل صخلم مسقلا اذه مدقي
 .ةقفصلاب قلعتي اميف ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا اهتفصب
 
 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ باعتأ ميكبس ةكرش عفدت ثيح مازتلا ةيقافتا يف فرط يه ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ 
 .مازتلالا ةيقافتا نم أشنت يتلاو ةددحم رارضأ نع ةعباتلا اهتاكرشو ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ضيوعتب ميكبس ةكرش موقت ثيحو
 تملتساو ،ميكبس ةكرشل ىرخأ تامدخو ليومت تامدخو ةيراشتسا تامدخ تمدق ةعباتلا اهتاكرشو ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ
 ةعباتلا اهتاكرشو ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ نإف ،اهلباقم باعتألا مالتساو تامدخلا هذهل اهميدقت يف رمتست دقو ،اهلباقم اًباعتأ
 باسحل وأ ،صاخلا اهباسحل ،ءارحصلا ةكرش وأ/و ميكبس ةكرشل ةيلاملا تاودألاو نيدلا تاودأ يف رجاتت دق - يدايتعالا اهلمع لاجم يف -
 .عضو يأب ةيلاملا تاودألا هذه كلمت تقو يأ يف اهنكمي ،كلذ ىلع ًءانبو ،اهئالمع
 
 .بئارض راشتسم وأ ،يبساحم وأ ،يميظنت وأ ،ينوناق راشتسم تسيل ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ
 الو ،نع ةباينلاب وأ لبِق نم اًمدقم دعي الو .ةقفصلاب قلعتي اميف لباقُملا مييقت نم اهنيكمت فدهب ميكبس ةكرشل مييقتلا ريرقت ميدقت مت
 وأ ميكبس ةكرش يف ةيلام تاودأ يأل كلام يأ وأ ،نئاد وأ ،مهاسم وأ ،لوؤسم وأ ،فظوم وأ ،ريدم ّيأ حلاصل تاءازج وأ قوقح يأ أشنُي
  .ىرخأ ضارغأ يأل ميكبس ةكرش لبِق نم هيلع دامتعالا وأ هلامعتسا نكمي الو ،رخآ صخش يأ
 
 يمهاسمل ةماعلا رظنلا ةهجو ةمدخل هدادعإ مت لب ،ميكبس ةكرش يف مهاسم لكل ةدرفنملا رظنلا تاهجو ةمدخل مييقتلا اذه دادعإ متي مل
 ةكلمملا يف نيصخرم نيلقتسم نيراشتسمل أجلي نأ ،كلذب بغر لاح يف ،ميكبس ةكرش يف مهاسم يأل نكمي .نيعمتجم ميكبس ةكرش
 .ةئيهلا لبق نم ةيدوعسلا ةيبرعلا
 
 ريرقت ةعجارم نع ًاليدب صخلملا اذه دعي الو ،نيمهاسملا لبِق نم عالطالل رفوتملا مييقتلا ريرقت عم نارتقالاب صخلملا اذه ةءارق بجي
 .ًالماك مييقتلا
 

 مييقتلا ليلحتل ساسألاو تاضارتفالا )ب(
 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ مايق فدهب ميكبس ةكرش اهيلع تقفاو يتلاو ،مييقتلا ليلحت اهيلع دمتعا يتلا ةيرهوجلا تاضارتفالا
 لبِق نم اهدادعإ مت ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ةمدقملا ةيلاملا تاعقوتلا نأ :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت ،مييقتلل اهليلحتب
 تاعقوتلاو ماكحألاو تاضارتفالا ةحصو ،نيتكرشلل يلبقتسملا يلاملا ءادألل مهيدل ةدوجوملا تاعقوتلا سكعتو نيتكرشلا يف ايلعلا ةرادإلا
 تقو يف نيمهاسملا تاقفاومو ةيموكحلاو ةيماظنلا تابلطتملا عيمج ىلع لوصحلاو  ،نهارلا عضولا يف ةلوبقمو ةلداع ّدعت يتلاو
 ذنم ةعقوتملاو ةيلاحلا لامعألاو تايلمعلا جئاتنو يلاملا عضولاو لوصألا يف يرهوج رييغت دوجو مدعو ، يرهوج ريخأت نودبو  بسانم
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإل اهريفوت مت ةيلام مئاوق ثدحأ خيرات
 
 ةكرشو ميكبس ةكرش اهتشقانو اهتمدق يتلا تامولعملاو ةنلعُملا تامولعملا لامكو ةحص ،ىلع دامتعالاو ،ضارتفاب مييقتلا ليلحت دادعإ مت
 يس يب سإ شتإ  مقت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ اهيلع تعلطأ يتلا وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ عم ءارحصلا
 بجاو وأ ةيلوؤسم اهقتاع ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ذخأت مل امك( لقتسم لكشب تامولعملا هذه قيثوتب ةيدوعسلا ةيبرعلا
 اهتيلوؤسم يلخت ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ نإف ،كلذ ىلع ًءانبو .اهلامك وأ اهتحص ديدحت وأ )لقتسم لكشب تامولعملا هذه قيثوت
 .تامولعملا هذه نم ٍّيأ ركذ مدع وأةحص مدع نع ةجتان ةيلوؤسم وأ رارضأ يأ نم
 
 ،ةنيعم ثادحأو طورشو فورظ ىلع ًءانب اهقيبطت مت يتلاو ،ةيعونو ةيمك ةيلام تايلمعو تايجهنمو تاءارجإ ةدع ىلع ًءانب مييقتلا دادعإ مت
 ةمدقملا ةيلاملا تاضارتفالاو تاعقوتلاو تاليلحتلا ىلع دامتعالاب .ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش نم ةمدقم ةيرهوج تاضارتفا ىلع ًءانبو
 اهدادعإ مت تاضارتفالاو تاعقوتلاو تاليلحتلا هذه نأ ضرتفت ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ نإف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإل
 عضولا ىلع ًءانب ةعقوتملا ةلبقتسملا جئاتنلاب قلعتي اميف ميكبس ةكرش لبِق نم اهدادعإ تقو يف لوقعم مكحو ريدقت لضفأ ىلع ًءانب
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تاليلحتلا هذهب قلعتي اميف ءارآ يأ مدقت ال ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل يليغشتلاو يلاملا
 هذه ىلع دامتعالا اهناكمإب هنأ ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإل ميكبس ةكرش تدكأ دقو ،هيلع اهئانب مت ام وأ تاضارتفالاو تاعقوتلاو
 .مييقتلا ليلحت دادعإ ضارغأل تاليلحتلاو تاعقوتلاو تاضارتفالا
 
 كلذل متو ،تاضارتفالاو ،تارابتعالاو ،لماوعلاو ،تايطعملا نم ريبك ددع رابتخاو مييقتو ةعجارم مت دقف ،مييقتلا ضرغلو كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 تارابتعالاو لماوعلاو تايطعملا عم ةنراقملاب ثودحلل اهتيلباق مدعوأ اهتيلباق ىلع ًءانب ربكأ وأ لقأ ةيمهأ اهئاطعإ وأ ،اهتلازإ وأ اهتفاضإ
 .ىرخألا تاضارتفالاو
 
 ةعانصلاو عاطقلاو قوسلاو يلكلا داصتقالا فورظو ،دئاسلا ءادألا رابتعالا نيعب تذخأ ةقبطُملا ةيلاملا تايجهنملاو تاقيبطتلا نأ امك
 نكمي ال لماوعلا هذه نم ريثكلاف ،كلذ ىلعو .مييقتلا خيرات يف ةحاتم ىرخأ قطانم نم لماوع ىلإ ةفاضإلاب ،ملاعلاو ةكلمملا يف ةراجتلاو
 الو مييقتلا ليلحت ىلع رثؤت دق مييقتلا خيرات دعب لصحت يتلا تاروطتلا ،كلذل ةفاضإلاب .اهيف مكحتلا يلاملا راشتسملا وأ ميكبس ةكرشل
 .هخيرات نم مييقتلا ليلحت ديكأت وأ ةعجارم وأ ،ديدجتل ةيلوؤسم يأ اهقتاع ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ذخأت
 
 تاعقوتلا لثم ةيجراخ لماوع ةدع ىلع دمتعت اهراعسأ نأ ثيح ،رخآل تقو نم ميكبس ةكرش مهسأ رعس عقوتب مييقتلا اذه موقي ال
 نإف ،كلذ ىلع ًءانب .مييقتلا تقو يف رابتخالاو ةفرعملا ىلع يساسأ لكشب دمتعتو ،ةديكأ ريغ تاعقوت اهتعيبطب يه يتلاو ةيلبقتسملا
 .ميكبس ةكرشل اهب مدقو مييقتلا ليلحت اهيلع ينُب يتلا لماوعلا ،يئزج وأ يلك لكشب ،عنمي ال انه اه مييقتلا ليلحت صخلم
 
 ،هيلعو .ىرخألا ىلع اهادحإل ليم وأ ليضفت وأ لزع نودبو ،يعمج لكشب اهلامعتسا مت تايجهنمو تاقيبطت  ،ىلع ًءانب مت مييقتلا ليلحت
 ةيلاملا قرطلاو تايجهنملل يئزج مييقت وأ لزع يأو ،لماكلاب ةرقفلا هذه يف هفصو مت امكو لكك مييقتلا صخلم ةعجارمو ةءارق بجيف
 تجتنأ يتلا تايلمعلا ريسفت يف ءاطخأل دوقيسو ، اهيلإ  ميكبس ةكرش تلصوت يتلا تاجاتنتسالل فلتخم  ريسفت هنع جتنَيس ةلمعتسُملا
 .صخلملا
 
 ـه٢٢/٠١/١٤٤٠  موي يف قوسلا قالغإ خيرات يف اهجارختسا مت مييقتلا يف ةمدختسملاو ةرقفلا هذه يف ةروكذملا ةماعلا قوسلا تامولعم
 .كلذ فالخ ىلع صنلا مت نإ ادع ام ،ركذي حيحصت وأ ليدعت يأ نودب ،)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا(
 
 ريغت يأ ثودح ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،لمشت مييقتلا خيرات نم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش لامعأ ةميق ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا

 .ءارحصلا ةكرشل وأ ميكبس ةكرشل تاعقوتلا وأ تايلمعلا جئاتن وأ ،موصخلا وأ ،لوصألا وأ ،لامعألا يف وأ ،ةيلاملاو ةيداملا عاضوألا يف يبلس
 

 مييقتلا ليلحت ةيجهنم )ج(
 
 تاونسلا نم ةنس لكل يونسلا ةرادإلا سلجم ريرقتو ةيلاملا ةرادإلا مئاوقو ،ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع ًءانب مييقتلا ليلحت دادعإ مت
 وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهسأ ةتسلا ةرتفل ةعجارُملا ةيلاملا مئاوقلاو ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا

 ةرادإلاو ميكبس ةكرشل ةيذيفنتلا ةرادإلا تماق ،اًضيأ .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل ةيليغشتلاو ةيلاملا ةرادإلا تاعقوت ىلإ ةفاضإلاب ،٢٠١٨
 ،اهلامعتسا مت يتلاو ةيليغشتلاو ةيلاملا تامولعملاب ةقلعتم تاعقوتو ةيخيرات تامولعم ريفوتب - رخآل تقو نم - ءارحصلا ةكرشل ةيذيفنتلا
 .ةقفصلا هذهل مييقتلا ليلحت يف ،قبطني امك
 
 ةيلاملا بناوجلاب قلعتي اميف ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإب مايقلل ىرخأ فارطأ نييعتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك تماق
 عقاو ىلإ ةفاضإلاب ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل يلاملاو ينقتلا ءادألاب ةقلعتملا ةيخيراتلا تامولعملاب قلعتي اميف ةيراجتلاو ةينقتلاو
 ليضفت نود ،مييقتلا ليلحت دادعإ نيح رابتعالا نيعب هذه ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإ جئاتن ذخأ متو .نيتكرشلا هيف لمعت يذلا قوسلا
 ٣١ يف يهتنملا ةيلاملا ةنسلا ةرتف نم ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ٍّلكل ةيونسلا ةيليغشتلاو ةيلاملا تاعقوتلا معدو ديكأتل  ،زيحت وأ
 .٢٠٢٧ ربمسيد ٣١ يف يهتنملا ةيلاملا ةنسلا ةرتف ىلإو ٢٠١٨ ربمسيد
 
 اهديوزت دعب ،ةرادإلا تاعقوتو قوسلا يف ةرفوتملا ةماعلا تامولعملا مادختسا ربع ةقفصلا هذهب قلعتملا مييقتلا ليلحت جاتنإ مت
 ةداتعم مييقت تايجهنم قيبطت لمشي مييقتلا ليلحت .ةيراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإ نم ةذوخأملا تامولعملاب
 .مهسلا رعس ءادأ ليلحتو ،ةلوادتملا ةنراقملا تاكرشلا تارركُم ليلحتو ،موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحت لثم عونلا اذه نم تاقفص يف
 ةيرعسلا تاعقوتلا ليلحت لثم ةقفصلا هذهل مييقتلا ليلحت يف ةيعجرم طاقنك ةماع تامولعمو تاسايق دامتعا مت دقف ،اذه ىلع ًةدايزو
 ماسقألا يف اهركذ قباسلا تايجهنملا لك جئاتنو ةقيرط حرش متيس .مييقتلا ةيلمع يف اهنيمضتو اهرابتعا متي مل نكل  مهسألا يللحمل
 .هاندأ ةحضوملا
 
 ىلع ةلوادتملا ةنراقملا تاكرشلا تارركُم ليلحتو موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحت قيبطت مت ،ةقفصلا قايس يف قبطملا ليلحتلا نم ءزجك
 تايجهنم قيبطت مت ثيح ،ءازجألا عومجم أدبم ىلع ًءانب تايجهنملا هذه قيبطت متو .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش تاعقوتو تامولعم
 ةيكلملاو لاملا سأر لكيه ىلع ًءانب تلدُع مث ،درفنم لكشب ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش ىلع مييقتلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٥٢ 
 
 

 

 

 ةكرشل ةدئاعلا ةيكلملا قوقح ةصح ىلإ لوصولل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش نم لك يف ةفلتخملا
 ةكرشو ميكبس ةكرش ىوتسم ىلع ةيكلملا قوقح مهسأ فلتخم عمج متي مث .ةعباتلا تاكرشلا هذه نم ٍّلك يف ءارحصلا ةكرشل وأ ميكبس
 ةعومجم ةلكيه ديقعتل اًرظن ةقفصلا هذه يف ءازجألا عومجم أدبم دامتعا مت .ةيكلملا قوقح ةميق عومجمل مييقت ىلإ لوصولل ،ءارحصلا

 .ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرشل ةيليغشتلا تاطاشنلا فالتخاو ءارحصلا ةعومجمو ميكبس
 
 
 
 موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحت )١(

 
 تايلمع وأ يدام لصأ ةميق ريدقتو مييقتل ةيليصفت ةيلمع لمشت ةيليلحت ةيلام ةيجهنم وه موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحت
 مادختساب دوقنلل ةينمزلا ةميقلا أدبم ىلع ًءانب ًةلدعم ،ةيلبقتسملا ةرحلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا عقوت ربع ةنيعم ةيراجت
 اذه فادهأل .نيدلا تاودأ يلماحو نيمهاسملل ةبسنلاب ةأشنملا ةميق ىلإ لوصولا ىتح ةروطخلا ةنزاومل بسانم مصخ لدعم
 ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا عيمج نم نوكتت ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا نإف ،كلذ فالخ ىلع ّصُن اذإ ادع امو ،ليلحتلا
 اميف ةيدقنلا ريغ فيلاكتلا عيمج ةفاضإو ،ةيدقنلا فيلاكتلا عيمج مصخ دعب ةيراجتلا عيراشملاو لوصألا اهجتنت نأ عقوتُي يتلا
 ةميقلا يه ةيلاحلا ةميقلا .تباثلا لاملا سأر تارامثتساو ،يليغشتلا لاملا سأر يفاص مصخ مث ،ةيليغشتلا تايلمعلاب قلعتي
 بيرقلا لبقتسملا لالخ ةكرشلا ىدل ةرفوتملاو ةيراجتلا عيراشملاو لوصألا نم ةجتانلا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا عيمجل
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةبسانملا مصخلا ةبسنب يلاحلا نمزلل ًةموصخم ليلحتلل ةددحملا تاعقوتلا ةرتف ربع اًقبسم هديدحت مت امك
 بيرقلا لبقتسملا دعب ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا عيمج ةلمسر ربع اهعقوت مت يتلا ةيئاهنلا ةميقلا لمشت ةيلاحلا ةميقلا
 ةميقب هيلإ راشي ةيئاهنلا ةميقلاو ةيلاحلا ةميقلا عومجم .ليلحتلل ةددحملا تاعقوتلا ةرتف ةياهن يف ةبسانم ةلمسر  ةبسنب
 نيمهاسملا راغص تاقحتسمو ةمدخلا ةياهن تاقحتسمو ةقحتسُملا لجألا ةليوطو ةريصق نويدلا مصخ دعب يتلاو ،ةأشنملا
 .ةيكلملا قوقح ةميق جتنُت ،ىرخألا تافاضإلاو همكح يف ام دقنلاو لجألا ةريصق تارامثتسالا ةفاضإو ،نيمكحتملا ريغ
 
 ةّرحلا ةيدقنلا تاقفدتلا تامولعم ىلع ًءانب ءارحصلا ةكرشو مكبيس ةكرش نم ٍّلك ىلع موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحت قّبُط
 تاكرشل ءارحصلا ةكرش اهترفوو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرشل ميكبس ةكرش اهترفو يتلا تاعقوتلاو ةرادإلا اهترفو يتلا
 ةيلاملا موسرلا لبق ةيليغشتلا حابرألا ذخأب اهباسح مت ةرحلا ةيدقنلا تاقفدتلا .تاعقوتلا ةرتف ىتح ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 سكعل لخدلا بئارضو ةاكزلا مصخ كلذكو ،ءافطإلاو كالهتسالا تاقفن مصخ مث ،ءافطإلاو كالهتسالاو لخدلا ةبيرضو ةاكزلاو
 سأر نم يجراخلاو يلخادلا قفدتلا فذحو ،اًددجم ءافطإلاو كالهتسالا ةداعإ مث ،ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع بئارضلاو ةاكزلا ريثأت
 تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش ىلع تاعقوتلا ةرتف نم ةنس لكل تباثلا لاملا سأر تارامثتساو لغشملا لاملا
  .ةكرش لك ةرادإ تامولعم ىلع ًءانب ،قبطني اميف ،ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 
 مت ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش نم ٍّلكل ةيداعلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا
 ىلع ًءانب ،تاعقوتلا ةرتف لالخ ةكرش لكل لاملا سأر ةفلكتل نوزوملا طسوتملا ىلع ءانب ةعقوتم مصخ بسن ربع اهباسح
 تاكرش نم ٍّلكل ةرحلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيئاهنلا ةميقلاو .ةكرشلا تاعقوت يف ةدوجوملا تامولعملاو ةماعلا تامولعملا
 مصخ بسنو ىدملا ديعب ومنلا تالدعم مادختساب اهباسح مت ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم
 .ةكرشلا تاعقوتو قوسلا يف ةرفوتملا ةماعلا تامولعملا ىلع ءانب ةكرش لكل ةعقوتم
 
 عمج ربع ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش نم ةكرش لكل ةأشنملا ةميق ىلإ لصوتلا مت مث
 لماوعو ةقحتسُملا نويدلا يفاص ربع اهليدعت مث نمو ،ةيلبقتسملا ةيداعلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيئاهنلا ةميقلاو ةيلاحلا ةميقلا
 نم ةكرش لكل ةيكلملا قوقح صصح ةميقل لصوتلل ،ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا تاءارجإ ربع اهيلع فرعتلا مت يتلا ىرخألا ليدعتلا

 .ءارحصلا ةكرشل وأ ميكبس ةكرشل ةدئاعلا ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش
 
 :)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠ يف امك موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحت جئاتن هاندأ لودجلا حضوي

 

 ميكبس ةكرش ةميق قاطن 
 )يدوعس لاير رايلم(

 ءارحصلا ةكرش ةميق قاطن
 )يدوعس لاير رايلم(

 ميكبس ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا قاطن
 ١ةدحتُملا ةعومجملل ةيقوسلا ةميقلل
 )ةيوئم ةبسن(

 مهسألا ةلدابم لماعم قاطن
 يف دحاو مهس لكل ميكبس ةكرش يف مهس(
 ٢)ءارحصلا ةكرش

 يدقنلا قفدتلا
 موصخملا
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 :تاظحالم
 .قلعتملا دنبلا خيرات يف امك ءارحصلا ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا دئاز ميكبس ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا يه ةدحتملا ةعومجملل ةيقوسلا ةميقلا )١
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٥٣ 
 
 

 

 

 :يلاتلاك مهسألا ةلدابم لماعم قاطن باستحا متي )٢
 
 :مهسألا ةلدابم لماعم قاطن نم ىندألا دحلا -

ءارحصلا ةكرشل دحاولا مهسلا ةميق نم ىندألا دحلا

( ءارحصلا ةكرشل يلاحلا مهس ألا ددع ÷ ءارحصلا ةكرش ةميق نم ىندألا دحلا :نع ةرابع كلذو )

ميكبس ةكرشل دحاولا مهسلا ةميق نم ىلعألا دحلا

( ميكبس ةكرشل يلاحلا مهسألا ددع ÷ ميكبس ةكرش ةميق نم ىلعألا دحلا :نع ةرابع كلذو )

 	 

 
 :مهسألا ةلدابم لماعم قاطن نم ىلعألا دحلا -

ءارحصلا ةكرشل دحاولا مهسلا ةميق نم ىلعألا دحلا

( ءارحصلا ةكرشل يلاحلا مهسألا ددع ÷ ءارحصلا ةكرش ةميق نم ىلعألا دحلا :نع ةرابع ( كلذو

ميكبس ةكرشل دحاولا مهسلا ةميق نم ىندألا دحلا

( ميكبس ةكرشل يلاحلا مهسألا ددع ÷ ميكب س ةكرش ةميق نم ىندألا دحلا :نع ةرابع كلذو )

 	 

 
 مييقتلا ريرقت :ردصملا 
 

 ةيخيراتلا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةكرشلا اهترفو يتلا ةعقوتملاو ةيخيراتلا تامولعملا ىلع ًءانب موصخملا يدقنلا قفدتلا ليلحتب مايقلا مت
 .)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠ نم ًرابتعا ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ٍّلكل ةماعلا
 
  ةلوادتملا ةنراقملا تاكرشلا تارركُم ليلحت )٢(

 
 وأ يدام لصأ ةميق ريدقتو مييقتل ةيليصفت ةيلمع لمشت ةيليلحت ةيلام ةيجهنم يه ةلوادتملا ةنراقملا تاكرشلا تارركُم ليلحت
 لوصولل مييقتلا عوضوم ةكرشلا لامعأو لوصأل ةلثامم ةجردم تاكرشل ةنيعم مييقت تارركُم ديدحت ربع ةنيعم ةيراجت تايلمع
 .ةينمض ةيقوس ةميق ىلإ
 
 تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرش نم ةكرش لكل ليلحتلا اذه يف ةمدختسملا ةلثامملا تاكرشلا ةنيع رايتخاو ديدحت مت
 ةلثامم دعت يتلاو ،اًيلودو اًيلحم ةجردملا تايواميكورتبلاو تايواميكلا تاكرش نم ةريبك ةعومجم نم ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم
 ةعانصلاو عاطقلاو قوسلاو يلكلا داصتقالا لماوعل اًعوضخو ،يليغشتلاو يلاملا بناجلا نم ًءادتبا اهل اهرايتخا مت ةكرش لكل
 .ةلثامملا تاكرشلاب ةمئاق هاندأ .ةلثامملا ةراجتلاو
 

 :ةلثامملا ةيدوعسلا تايواميكورتبلا تاكرش .أ
 
 .تايواميكلل ةمدقتملا ةكرشلا .١
 .تايواميكورتبلل ةينطولا ةكرشلا .٢
 .تايواميكورتبلل ةيدوعسلا نايك ةكرش .٣
 .ةينطولا عينصتلا ةكرش .٤
 .ةيساسألا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا .٥
 .تايواميكورتبلل ةينطولا عبني ةكرش .٦

 

 :ةلثامملا صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلاو كيليركألا تارمنوم تاكرش .ب
 
 .)اسنرف( يآ .سإ اميكرأ .١
 .)ايناملأ( يإ سإ فساب .٢
 .)ايناملأ( يج يآ زيرتسدنإ كنوفيإ .٣

 

 :ةلثامملا يعانصلا زاغلا تاكرش .ج
 
 .)ةدحتملا تايالولا( كنإ زلاكيميك دنأ ستكدورب ريآ .١
 .)اسنرف( يآ سإ ديوكيل ريال .٢
 .)ةدحتملا ةكلمملا( يس لإ يب يدنيل .٣
 .)ةدحتملا تايالولا( رياسكارب .٤

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

153



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٥٤ 
 
 

 

 

 

 :ةلثامملا لوناثيملا ةلسلس تاكرش .د
 
 .)ةدحتملا تايالولا( سيناليس ةكرش .١
 .)ةدحتملا تايالولا( نيلوأ ةكرش .٢
 .)ادنك( سكيناثيم ةكرش .٣

 
  ةلثامملا تاكرشلاب ةنراقم ةنيعملا  ةيكلملا قوقح ةميقو  ةأشنملا ةميق مييقت تارركمل تايئاصحإ  ىلع هاندأ لودجلا يوتحي
 .)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠ يف هالعأ ةروكذملا

 

 ىلعألا طيسولا لقألا 

    ةلثامملا ةيدوعسلا تايواميكورتبلا تاكرش

  كالهتسالاو ةيبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركم
 م٢٠١٨ ةنس يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٦٫٤x ٨٫٨x ١٢٫٠x 

 ١٤٫٨x ١٢٫١x ٩٫٦x م٢٠١٨ ةنس يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركم 

  كالهتسالاو ةيبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركم
 م٢٠١٩ ةنس يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٦٫٦x ٩٫١x ١١٫٢x 

 ١٥٫٥x ١٢٫٦ ١٠٫٩x  م٢٠١٩ ةنس يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركم 

    ةلثامملا صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلاو كيليركألا تارمنوم تاكرش

  كالهتسالاو ةبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركُم
 ٢٠١٨ يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٧٫٤x ٧٫٤x ٨٫٦x 

 ١٢٫٣x ١٢٫٠x ١١٫٤x ٢٠١٨ يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم 

  كالهتسالاو ةبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركُم
 ٢٠١٩ يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٧٫١x ٧٫٣x ٨٫٥x 

 ١٢٫٢x ١١٫٥x ١٠٫٧x ٢٠١٩ يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم 

    ةلثامملا يعانصلا زاغلا تاكرش

  كالهتسالاو ةبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركُم
 ٢٠١٨ يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

١٠٫٣x ١٢٫٢x ١٤٫٢x 

 ٢٤٫٦x ٢٢٫٠x ١٥٫٨x ٢٠١٨ يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم 

  كالهتسالاو ةبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركُم
 ٢٠١٩ يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٩٫٧x ١١٫٢x ١٣٫٤x 

 ٢٢٫٩x ١٩٫٩x ١٤٫٦x ٢٠١٩ يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم 

    ةلثامملا لوناثيملا ةلسلس تاكرش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  كالهتسالاو ةبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركُم
 ٢٠١٨ يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٦٫٦x ٧٫٢x ٨٫٩x 

 ١٥٫٢x ١٠٫٥x ٩٫٩x ٢٠١٨ يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم 

  كالهتسالاو ةبيرضلاو  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألل  ةأشنملا ةميق رركُم
 ٢٠١٩ يف عقوتملا نيدلا ءافطإو

٦٫٩x ٧٫٥x ٨٫٨x 

 ١٣٫٢x ١٢٫٧x ١٠٫٦x ٢٠١٩ يف عقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم 

 ا
 مييقتلا ريرقت :ردصمل
 

  ةيلاملا ءابعألا  لبق حابرألا ىلع هالعأ ةروكذملاو ةنراقملا  ةأشنملا ةميق تارركم  نم ةبسانملا ةيئاصحإلا جئاتنلا قيبطت مت 
  لصوتلل ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرشب ةصاخلا نيدلا ءافطإو  كالهتسالاو ةيبيرضلاو
 .تاكرشلا كلت لكل ةأشنملا ةميق ىلإ
 
 تاكرشب ةصاخلا حبرلا يفاص ىلع هالعأ ةروكذملاو ةنراقملا  حابرألا تارركم نم ةبسانملا ةيئاصحإلا جئاتنلا قيبطت مت كلذكو
 .تاكرشلا كلت لكل ةيكلملا قوقح ىلإ لصوتلل  ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرشو ةلماعلا ميكبس ةعومجم
 
 لصوتلل ةلماعلا تاكرشلاب ةصاخلا لماوعلا ىلع ًءانبو قبطني امبسح ،ةيكلملا قوقح ةميقو ةأشنملا ةميق جئاتن ليدعت مت مث
 ةدح ىلع لك اهعيمجت مت مث نمو ،ةلماعلا ءارحصلا ةعومجم تاكرش و ةلماعلا ميكبس ةعومجم تاكرشل ةيئاهنلا ةميقلا ىلإ
 .ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ةميق ىلإ لصوتلل نيتكرشلا نم لكل
 
 .)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠ يف امك ةلوادتملا ةلثامملا تاكرشلا تارركم ليلحت جئاتن هاندأ لودجلا حضوي
 

 ميكبس ةكرش ةميق قاطن 
 )يدوعس لاير رايلم(

 ءارحصلا ةكرش ةميق قاطن
 )يدوعس لاير رايلم(

 ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا قاطن
 ةيقوسلا ةميقلل ميكبس
 ١ةدحتُملا ةعومجملل
 )ةيوئم ةبسن(

 مهسألا ةلدابم لماعم قاطن
 لكل ميكبس ةكرش يف مهس(

 )ءارحصلا ةكرش يف دحاو مهس

 ةعقوتملا نيدلا ءافطإو كالهتسالاو ةبيرضلاو ةيلاملا ءابعألا لبق حابرألل ةأشنملا ةميق رركُم جئاتن

٠٫٧٦٤ – ٠٫٥٥٦ ٦٠٫١ – ٥٢٫٢ ٨٫٤ – ٧٫١  ١٠٫٧ – ٩٫٢ ٢٠١٨ 

٠٫٧٩٨ – ٠٫٥٨٩ ٥٨٫٧ – ٥١٫١ ١٠٫٥ – ٩٫١ ١٢٫٩ – ١١٫٠ ٢٠١٩ 

٠٫٩٤٨ – ٠٫٦٩٩ ٥٤٫٤ – ٤٦٫٩ ١١٫٨ – ١٠٫٢ ١٢٫٢ – ١٠٫٤ ٢٠٢٠ 

 ةعقوتملا يونسلا هحبرل مهسلا رعس رركُم جئاتن

٠٫٧٧١ – ٠٫٦٦٢ ٥٧٫٣ – ٥٢٫٠ ٨٫٩ – ٧٫٩ ١٠٫٧ – ٩٫٦ ٢٠١٨ 

٠٫٨٢١ – ٠٫٦٥٠ ٥٦٫٣ – ٥٠٫٤ ١٢٫٤ – ١١٫٠ ١٤٫٢ – ١٢٫٦ ٢٠١٩ 

١٫٠٢٣ – ٠٫٨٠٤ ٥١٫٠ – ٤٥٫٠ ١٤٫٤ – ١٢٫٨ ١٣٫٤ – ١١٫٨ ٢٠٢٠ 

 
 قلعتملا دنبلا خيرات يف امك ءارحصلا ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا دئاز ميكبس ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا يه ةدحتملا ةعومجملل ةيقوسلا ةميقلا :تاظحالم
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 مهسلا رعس ءادأ ليلحت )٣(
 
 ليلحتب كلذو ،مييقتلل نوكُملا يلاملا ليلحتلا نم ءزجك هرابتعاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأ رعس ةكرح ةعجارم مت
 قفاوملا( ـه٢٣/٠١/١٤٤٠ خيراتب تمت يتلاو مهافتلا ةركذم ماربإ لبق ةنس ةرتفل مهسألا راعسأ تاروطتو تاكرحت

 .)م٠٣/١٠/٢٠١٨
 
 :)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠ يف امك مهسلا رعس ءادأ ليلحت جئاتن هاندأ لودجلا حضوي

 
 

 مهس ةميق 
 ميكبس ةكرش

 )يدوعس لاير(

 ةنراقم( ميكبس ةكرش مهس ةميق ريغت
 )%( ٢٠١٨ ربوتكأ ٢ يف مهسلا رعسب

 مهس ةميق
 ءارحصلا ةكرش

 )يدوعس لاير(

 ةكرش مهس ةميق ريغت
 رعسب ةنراقم( ءارحصلا
 ٢٠١٨ ربوتكأ ٢ يف مهسلا

)%( 

 ةلدابم لماعم
 مهسألا
 ةكرش يف مهس(
 مهس لكل ميكبس
 ةكرش يف دحاو
 )ءارحصلا

 ةيقوسلا ةميقلا
 ةميقلل ميكبس ةكرشل
 ةعومجملل ةيقوسلا
 )ةيوئم ةبسن( ةدحتُملا

 قباسلا مويلا
 ةركذم ماربإل
 مهافتلا
 ٢ قفاوملا
 ٪٥١٫٧ ٠٫٧٨١ - ١٧٫٦ - ٢٢٫٥ ٢٠١٨ ربوتكأ

 قباسلا مويلا
 نالعإل
 فانئتسا
 تاضوافملا
 ةقفصلا نأشب
 ١٢ قفاوملا
 ٪٤٩٫٨ ٠٫٨٤٢ ٪٤٫٧ ١٦٫٨ ٪١٢٫٩ ٢٠٫٠  ٢٠١٨ سرام

 رعس طسوتم
 يف مهسلا
 تارتفلا
       ةقباسلا

 م٢/٩/٢٠١٨ نم
 ىلإ
 ٪٥٠٫٢ ٠٫٨٢٨ ٪٣٫٣ ١٧٫٠ ٪٩٫٦ ٢٠٫٦ م٢/١٠/٢٠١٨

 م٢/٨/٢٠١٨ نم
 ىلإ
 ٪٥٠٫٠ ٠٫٨٣٦ )٪٠٫٣( ١٧٫٧ ٪٦٫٧ ٢١٫١ م٢/١٠/٢٠١٨

 م٢/٧/٢٠١٨ نم
 ىلإ
 ٪٥٠٫٣ ٠٫٨٢٧ )٪٢٫٦( ١٨٫١ ٪٣٫٢ ٢١٫٨ م٢/١٠/٢٠١٨

 م٢/٤/٢٠١٨ نم
 ىلإ
 ٪٥٠٫٢ ٠٫٨٣٠ )٪٢٫٣( ١٨٫٠ ٪٣٫٨ ٢١٫٧ م٢/١٠/٢٠١٨

 م٢/١/٢٠١٨ نم
 ىلإ
 ٪٤٩٫٧ ٠٫٨٤٦ ٪٠٫٣ ١٧٫٥ ٪٨٫٧ ٢٠٫٧ م٢/١٠/٢٠١٨
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نم
 م٢/١٠/٢٠١٧
 ىلإ
 ٪٤٩٫٢ ٠٫٨٦٤ ٪٥٫٢ ١٦٫٧ ٪١٦٫٤ ١٩٫٤ م٢/١٠/٢٠١٨

 
 

 مييقتلا  ٧٫٣
 
 لماعم بسح ءارحصلا ةكرش مييقت مت ،ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا يف اهركذ دراولاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب اهيلع قفتملا ماكحألا ىلع ءانب
 يف امك يدوعس لاير ٨٬٢٦٤٬٦٦٦٬٦٥١٫٦٤ لداعي ام وأ ،ءارحصلا ةكرش يف دحاو مهس لكل ميكبس يف مهس ٠٫٨٣٥٦ غلبي يذلا مهسألا ةلدابم
 .ميكبس ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا بسح ،رخآ ىلإ تقو نم ،ةميقلا هذه فلتخت دقو ،)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠

 
 ضوعلا ٧٫٤

 
 ةكرش لبق نم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل قحتسملا ضوعلا هاندأ لودجلا حضوي ، ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب اهيلع قفتملا ماكحألا ىلع ءانب

 :ميكبس
 

 هيلع قفتملا ضوعلا ةميق
 ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق

 ضوعلا مهسأ ةميق دادسل يدقن غلبم يأ مادختسا متي نل دقنلا لالخ نم هدادس متيس يذلا ضوعلا نم ءزجلا

 حرتقملا مهسألا لالخ نم هدادس متيس يذلا ضوعلا نم ءزجلا
 اهرادصإ

 ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦
   مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق

 ةفدهتسملا مهسألل اهيلع قفتملا ةميقلا

 ٠٫٨٣٥٦ غلبي يذلاو هيلع قفتملا مهسألا ةلدابم لماعم بسح
 ةميقلا نإف ،ءارحصلا ةكرش يف دحاو مهس لكل ميكبس يف مهس
 يف امك يدوعس لاير ٨٬٢٦٤٬٦٦٦٬٦٥١٫٦٤ لداعت اهيلع قفتملا

 ،ةميقلا هذه فلتخت دقو ،)م٠٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٢/٠١/١٤٤٠
 ميكبس ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا بسح ،رخآل تقو نم

 مهسألا ةلدابم لماعم ةبسن
 دحاولا مهسلا لباقم ميكبس ةكرش مهسأ نم ديدج مهس ٠٫٨٣٥٦

 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١(

 
 
 ةقفصلا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم مهيدل نيذلا ةقالعلا ووذ فارطألا .٨
 

 ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ضرعلا دنتسم يوتحي  .ةقالع يوذ فارطأ ىلع ةقفصلا هذه لمتشت
 فارطألا اهيلع رطيسي وأ اهكلتمي يتلا مهسألا ةيكلم مجحو ليصافت هاندأ لودجلا نيبي  .ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ
 .)م١٥/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٠/٠٨/١٤٤٠ خيراتب ةقالعلا تاذ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .رامثتسالل لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :١ ةظحالم
 .رامثتسالل لمازلا ةعومجمو لمازلا ةعومجم قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٢ ةظحالم
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٣ ةظحالم
 .دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا قيرط نع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش مهسأل ةرشابم ريغ ةيكلم :٤ ةظحالم
 

 ميكبس ةكرش ةيكلم لكيه .٩
 
 :اهدعبو لاملا سأر ةدايز لبق ميكبس ةكرش يف ةيكلملا لكيه هاندأ لودجلا حضوي
 
 

 ميكبس ةكرش يف مهسألا ددع نيمهاسملا
 لاملا سأر ةدايز لبق

 ةكرش يف ةكولمملا مهسألا ةبسن
 لاملا سأر ةدايز لبق ميكبس

 ةكرش يف مهسألا ددع
 لاملا سأر ةدايز دعب ميكبس

 يف ةكولمملا مهسألا ةبسن
 سأر ةدايز دعب ميكبس ةكرش
 لاملا

 ٪٨٫٨٩ ٦٥٬٢٥٤٬٤٣٣ ٪٩٫٧٠ ٣٥٬٥٤٩٬٣٧٥ لمازلا ةعومجم

 ٪٤٫٠٤ ١٤٫٨١٥٬٦٠٩ ٪٨٫٠٨ ٢٩٬٦٣١٬٢١٩ سوراكيإ ةكرش
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 ٪٣٧٫٢٤ ٢٧٣٬٠٨٠٬٥٥٨ ٪٧٤٫٤٨ ٢٧٣٬٠٨٠٬٥٥٨ روهمجلا
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  ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس ةكرشل يلاملا زكرملا سكعت يتلا ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا .١٠
 
 تامولعملا دادعإ مت .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيونسلا تارتفلل ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا مسقلا اذه مدقي
 مت دقو .اهتاذ ةرتفلل نيتكرشلل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع ًءانب  ءارحصلا ةكرش ةرادإو  ميكبس ةكرش ةرادإ نم ةدحتملا ةعومجملل  ةيضارتفالا ةيلاملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تارّيغتل عضخت نأ نكمملا نم يتلاو ةيتآلا تاضارتفالاو لماوعلا قيبطت مت دقف كلذب مايقللو ،دحاو ينوناق نايكل ةدحاو ةجيتنك مّدقُتل جئاتنلا هذه جمد
 :)تامولعملا نم ديزمل ٢٫٧ ةرطاخملا لماع ىلإ عوجرلا ىجري( ةقفصلا مامتإ دعب

 
 .ةدحوم ةيبساحم تاسايس قيبطت مت )أ(

 
 ،ةديدج موصخو لوصأ يأ رابتعال وأ ةلداعلا ةميقلا باسحل اهليدعت متي ملو ،ةيرتفدلا ةميقلاب تبسُح ةدحتُملا ةعومجملل موصخلاو لوصألا )ب(

 تاسايسلا ديحوتل يه اهلمع مت يتلا ةديحولا تاليدعتلا .ذاوحتسالا جهنمل اًعبت ىرخأ ةقيرطب هب مايقلا نكمي ناك يذلاو جمدلا خيرات يف
 .ةيبساحملا

 
 .يآ سإ ارتكإ ةكرش ىلع ذاوحتسالاب ةقلعتملاو ميكبس ةكرش رتافد يف ةبوسحملا كلت ادع ،جمدلل ةجيتنك "ةرهش" يأ باستحا متي مل )ج(

 .اهيلع ذوحتسُملا لوصألاو لوقنملا وأ عوفدملا لباقملا نيب قرف يأ ةيكلملا قوقح مسق حضوي
 
 .ةدحتُملا ةعومجملا جئاتن سكعت لخدلا ةمئاق )د(
 .ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا لمشي يذلاو لماكلا ريرقتلل هاندأ ١٠٫١ ةرقفلا ىلع عالطالا ءاجرلا
 

 ةيضارتفالا يلاملا زكرملا ةمئاق ١٠٫١
 
 .٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيونسلا تارتفلل ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا يلاملا زكرملا ةمئاق  هاندأ لودجلا حضوي
 

 مهسلاب ةقلعتملا تانايبلا ادع ام ،يدوعس لاير نويلملاب ميكبس ةكرش ءارحصلا ةكرش تايوست ةدحتُملا ةعومجملا

 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا ١٢٬٣٤٧ ٤٨٧ - ١٢٬٨٣٤
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 لجألا ةليوط ءاكرش نم ضورق ٦٩ - - ٦٩

 ةلجؤملا تاداريإلا ٥١ - - ٥١

  نيفظوملا عفانم ٢٠٨ ٨٥ - ٢٩٣

 كيكفتلا مازتلا ٨٣ - - ٨٣

 ىرخألا ةلوادتملا ريغ تابولطملا ٢ - - ٢

 ةقتشملا ةيلاملا تاودألا - ٢ - ٢

 ةلوادتملا ريغ تابولطملا ٧٬٠٢٣ ٥١٢ - ٧٬٥٣٥

 لجألا ةريصق ةيكنب ضورق ٢٠٠ - - ٢٠٠

 لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا ١٬٠٥٣ ٥٠ - ١٬١٠٣

 ىرخألا ةنئادلا ممذلاو ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا ١٣٥ ٤ - ١٣٩

 ىرخألا تابولطملاو ةقحتسملا تافورصملا ٥٣٩ ٦٦ - ٦٠٥

 ةنئادلا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا ١٠١ ٣٦ - ١٣٧

 لجألا ةريصق ءاكرش نم ضورق ٦٧ - - ٦٧

 ةلوادتملا تابولطملا ٢٬٠٩٥ ١٥٦ - ٢٬٢٥١

  موصخ ٩٬١١٨ ٦٦٨ - ٩٬٧٨٦

 لاملا سأر ٣٬٦٦٧ ٤٬٣٨٨ )٧٢١( ٧٬٣٣٤

  مهسأ ةوالع ٣٥ - ١٬٣٧٢ ١٬٤٠٧

 ةنيزخ مهسأ )٨( - - )٨(

  يماظنلا يطايتحالا ١٬٢٠٥ ٢٤١ )٢٠٢( ١٬٢٤٤

 ةعبات تاكرش يف صصح ءارش/عيب جئاتن يطايتحا ١٣ - - ١٣

 عيبلل ةحاتم تارامثتسا يطايتحا - ٩ - ٩

 يدقنلا قفدتلا طوحت يطايتحا - )٧( - )٧(

 ةيبنجأ تالمع ةمجرت يطايتحا )٨( - - )٨(

 مهسأ ساسأ ىلع عفد تالماعم يطايتحا ١ - - ١

 ةاقبملا حابرألا ٣٥٩ ٦٢٢ )٤٤٩( ٥٣٢

  نيمهاسملل ةدئاعلا ةيكلملا قوقح ٥٬٢٦٥ ٥٬٢٥٢ - ١٠٬٥١٧

 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح ١٬٤٢١ - - ١٬٤٢١

 ةيكلملا قوقح يلامجإ ٦٬٦٨٦ ٥٬٢٥٢ - ١١٬٩٣٨

 تابولطملاو ةيكلملا قوقح يلامجإ ١٥٬٨٠٤ ٥٬٩٢٠ - ٢١٬٧٢٤
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيونسلا تارتفلل ةدحتُملا ةعومجملل يضارتفالا يلاملا زكرملل ةمئاق هاندأ لودجلا حضوي
 

 مهسلاب ةقلعتملا تانايبلا ادع ام ،يدوعس لاير نويلملاب ميكبس ةكرش ءارحصلا ةكرش تايوست ةدحتُملا ةعومجملا

 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا ١١٬٢٠٨ ١٢٦ - ١١٬٣٣٤

 ةسوململا ريغ تادوجوملا ٣٨٦ ٢١ - ٤٠٧

 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا تاعورشملا يف تارامثتسالا - ٣٬٧٠٨ - ٣٬٧٠٨

 نيفظوملل ةينكسلا تادحولا كلمت جمانرب ٧٠٩ - ٣٩٥ ١٬١٠٤

 لجألا ةليوط تارامثتسالا - ٢٤٢ - ٢٤٢

 ىرخألا ةلوادتملا ريغ تادوجوملا - ٤١٨ )٣٩٥( ٢٣

 يآ سإ ارتكإ ةكرش ىلع ذاوحتسالا نع ةجتانلا ةرهشلا ٣٠ - - ٣٠

  ةلوادتملا ريغ لوصألا  ١٢٬٣٣٣ ٤٬٥١٥ - ١٦٬٨٤٨

  نوزخملا ٦٦٨ - - ٦٦٨

 ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا ٨٧٧ - - ٨٧٧

 ىرخأ تادوجومو امدقم تاعوفدم ١١٧ ٥٩ - ١٧٦

 لجألا ةريصق تارامثتسا ٢٥٣ - - ٢٥٣

 ةحبارملا عئادو - ٧٧٥ - ٧٧٥

 همكح يف امو دقنلا ١٬٧٢٣ ٥١٤ -  ٢٬٢٣٧

 ةلوادتملا تادوجوملا ٣٬٦٣٨ ١٬٣٤٨ -  ٤٬٩٨٦

 تادوجوملا يلامجإ ١٥٬٩٧١ ٥٬٨٦٣ - ٢١٬٨٣٤

  لجألا ةليوط ةيكنب ضورقو فلس ٥٬٤٤٠ ٢٩١ - ٥٬٧٣١

 كوكص ٩٩٨ - - ٩٩٨

 لجألا ةليوط ءاكرش نم ضورق ٨٨ - - ٨٨

 ةلجؤملا  تاداريإلا ٣٥ - - ٣٥

  نيفظوملا عفانم ٢٤٢ ١٠٠ - ٣٤٢

 كيكفتلا مازتلا ٨٧ - - ٨٧

 ىرخألا ةلوادتملا ريغ تابولطملا ٩ - - ٩

 ةقتشملا ةيلاملا تاودألا - ٣ - ٣

 ةلوادتملا ريغ تابولطملا ٦٬٨٩٩ ٣٩٤ - ٧٬٢٩٣

 لجألا ةريصق ةيكنب ضورق - - - -

 لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا ٨٣٤ ٣٩ - ٨٧٣

 ىرخألا ةنئادلا ممذلاو ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا ١٩٧ ٣ - ٢٠٠
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ىرخألا تابولطملاو ةقحتسملا تافورصملا ٦٤٧ ٣٥ - ٦٨٢

 ةنئادلا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا ١٥٠ ٣٣ - ١٨٣

 لجألا ةريصق ءاكرش نم ضورق ٣٣ - - ٣٣

 ةلوادتملا تابولطملا ١٬٨٦١ ١١٠ - ١٬٩٧١

  موصخ ٨٬٧٦٠ ٥٠٤ - ٩٬٢٦٤

 لاملا سأر ٣٬٦٦٧ ٤٬٣٨٨ )٧٢١( ٧٬٣٣٤

 مهسأ ةوالع ٣٥ - ١٬٣٧٢ ١٬٤٠٧

 ةنيزخ مهسأ )٨( - - )٨(

  يماظنلا يطايتحالا ١٬٢٠٥ ٢٨٥ )٢٠٢( ١٬٢٨٨

 ةعبات تاكرش يف صصح ءارش/عيب جئاتن يطايتحا ١٣ - - ١٣

 عيبلل ةحاتم تارامثتسا يطايتحا - ٣ - ٣

 يدقنلا قفدتلا طوحت يطايتحا - )١٣( - )١٣(

 ةيبنجأ تالمع ةمجرت يطايتحا )٨( - - )٨(

 مهسأ ساسأ ىلع عفد تالماعم يطايتحا ٣ ٣ - ٦

 ةاقبملا حابرألا ٧٩٦ ٦٩٣ )٤٤٩( ١٬٠٤٠

  نيمهاسملل ةدئاعلا ةيكلملا قوقح  ٥٬٧٠٣ ٥٬٣٥٩ - ١١٬٠٦٢

 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح  ١٬٥٠٨ - - ١٬٥٠٨

 ةيكلملا قوقح يلامجإ ٧٬٢١١ ٥٬٣٥٩ - ١٢٬٥٧٠

 تابولطملاو ةيكلملا قوقح يلامجإ ١٥٬٩٧١ ٥٬٨٦٣ - ٢١٬٨٣٤

 
 ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ةيضارتفالا لخدلا ةمئاق ١٠٫٢

 
 .٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا لخدلا ةمئاق هاندأ لودجلا حضوي
 

 مهسلاب ةقلعتملا تانايبلا ادع ام ،يدوعس لاير نويلملاب ميكبس ةكرش ءارحصلا ةكرش تايوست ةدحتُملا ةعومجملا

 تاداريإلا ٣٬٥١٥ - - ٣٬٥١٥

 تاعيبملا ةفلكت )٢٬٦٥٤( - - )٢٬٦٥٤(

 حبرلا يلامجإ ٨٦١ - - ٨٦١

 عيزوتلاو عيبلا فيلاكت )٢٠٥( -  - )٢٠٥(

 ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا )٢١٩( )٢٩( - )٢٤٨(

 يليغشتلا حبرلا ٤٣٧ )٢٩( - ٤٠٨

 ةيليومتلا تاداريإلا ٣٨ ٤٤  - ٨٢
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٦٤ 
 
 

 

 

 ةيليومتلا فيلاكتلا )٢٨٨( )٣(  - )٢٩١(

 ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا يف حبرلا صصح - ٤٥٤  - ٤٥٤

 يفاص ،ىرخأ تاداريإ / )تافورصم( ٩ -  - ٩

 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا بطش )٣١( -  - )٣١(

 لخدلا ةبيرضو ةاكزلا لبق حبرلا ١٦٥ ٤٦٦ - ٦٣١

  لخدلا ةبيرضو ةاكزلا فورصم )٧٣( )٣٥(  - )١٠٨(

 ةنسلا حبر  ٩٢ ٤٣١ - ٥٢٣

 ةدحتُملا ةعومجملا يمهاسم قوقح ىلإ دئاعلا حبرلا ٤٣  ٤٣١  -  ٤٧٤

 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقحل دئاعلا حبرلا ٤٩  -  -  ٤٩

٠٫٦٥ 
-  

٠٫١٢ ٠٫٩٨ 
 حابرألا يف مهسلل ضفخملاو يساسألا بيصنلا

 لماشلا لخدلا    

 ةقحال تارتف يف ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اهبيوبت ةداعإ متيس يتلا رخآلا لماشلا لخدلا دونب    

  ةيبنجألا تايلمعلا ةمجرت نع ةيبنجأ تالمع فرص قورف )١(  -  - )١(

 عيبلل ةحاتم تارامثتسال ةلداع ةميق يف تاريغت  - ٩  - ٩

 طوحتك ةفنصم ةقتشم ةيلام تاودأل ةلداع ةميق يف تاريغت  -  )٢(  - )٢(

 ةليمز تاكرشو ةكرتشم تاعورشم نم ىرخأ ةلماش )ةراسخ( / رخآ لماش لخد ةصح  -  -  -  -

 ةقحال تارتف يف ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اهبيوبت ةداعإ متي نل رخآلا لماشلا لخدلا دونب    

 ةددحملا عفانملا جمانربل اًقفو سايق ةداعإ رئاسخ / )حابرأ( ٨ - - ٨

 ةليمز تاكرشو ةكرتشم تاعورشم نم ىرخأ ةلماش ةراسخ ةصح - )٥( - )٥(

 ةنسلل رخآلا لماشلا لخدلا ٧ ٢ - ٩

 ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ ٩٩ ٤٣٣ - ٥٣٢

 ةدحتُملا ةعومجملا يمهاسم قوقح ىلإ دئاعلا لماشلا لخدلا ٤٩ ٤٣٣ - ٤٨٢

 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقحل دئاعلا لماشلا لخدلا ٥٠ - - ٥٠

 
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا لخدلا ةمئاق هاندأ لودجلا حضوي

 

 مهسلاب ةقلعتملا تانايبلا ادع ام ،يدوعس لاير نويلملاب ميكبس ةكرش ءارحصلا ةكرش تايوست ةدحتُملا ةعومجملا

 تاداريإلا ٤٬٤٥٩ - - ٤٬٤٥٩

 تاعيبملا ةفلكت )٣٬٠٣٣( - - )٣٬٠٣٣(

 حبرلا يلامجإ ١٬٤٢٦ - - ١٬٤٢٦

 عيزوتلاو عيبلا فيلاكت )٢٠٠( -  - )٢٠٠(

 ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا )٢٩١( )٣٦( - )٣٢٧(

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يليغشتلا حبرلا ٩٣٥ )٣٦( - ٨٩٩

 ةيليومتلا تاداريإلا ٢٢ ٣٠  - ٥٢

 ةيليومتلا فيلاكتلا )٢٩٨( )٥(  - )٣٠٣(

 ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا يف حبرلا صصح  - ٤٩٠  - ٤٩٠

 يفاص ،ىرخأ تاداريإ / )تافورصم( ١٣ -  - ١٣

 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا بطش )١(  -  - )١(

 لخدلا ةبيرضو ةاكزلا لبق حبرلا ٦٧١ ٤٧٩ - ١٬١٥٠

  لخدلا ةبيرضو ةاكزلا فورصم )٨٤( )٣٤(  - )١١٨(

 ةنسلا حبر ٥٨٧ ٤٤٥ - ١٬٠٣٢

 ةدحتُملا ةعومجملا يمهاسم قوقح ىلإ دئاعلا حبرلا ٤٣٧ ٤٤٥  - ٨٨٢

 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقحل دئاعلا حبرلا ١٥٠  -  -  ١٥٠

 حابرألا يف مهسلل ضفخملاو يساسألا بيصنلا ١٫١٩ ١٫٠١  - ١٫٢٠

 لماشلا لخدلا    

 ةقحال تارتف يف ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اهبيوبت ةداعإ متيس يتلا رخآلا لماشلا لخدلا دونب    

  ةيبنجألا تايلمعلا ةمجرت نع ةيبنجأ تالمع فرص قورف - - - -

 عيبلل ةحاتم تارامثتسال ةلداع ةميق يف تاريغت - )٦( - )٦(

 طوحتك ةفنصم ةقتشم ةيلام تاودأل ةلداع ةميق يف تاريغت - )١( - )١(

 ةليمز تاكرشو ةكرتشم تاعورشم نم ىرخأ ةلماش )ةراسخ( / رخآ لماش لخد ةصح - )١( - )١(

 ةقحال تارتف يف ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اهبيوبت ةداعإ متي نل رخآلا لماشلا لخدلا دونب    

 ةددحملا عفانملا جمانربل اًقفو سايق ةداعإ رئاسخ / )حابرأ( - - - -

 ةليمز تاكرشو ةكرتشم تاعورشم نم ىرخأ ةلماش ةراسخ ةصح - )١( - )١(

 ةنسلل رخآلا لماشلا لخدلا - )٩( - )٩(

 ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ ٥٨٧ ٤٣٦ - ١٬٠٢٣

 ةدحتُملا ةعومجملا يمهاسم قوقح ىلإ دئاعلا لماشلا لخدلا ٤٣٧ ٤٣٦ - ٨٧٣

 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقحل دئاعلا لماشلا لخدلا ١٥٠ - - ١٥٠

 
 ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 
 

 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا يف ميكبس ةكرش ءادأ تارشؤم نيب ةنراقم .١١
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٦٦ 
 
 

 

 

 ٪٢٦٫٩ ٪٢٦٫٩ تاداريإلا ومن لدعم

 ٪٣٢٫٠ ٪٣٢٫٠ يلامجإلا حبرلا شماه

 ٪١٩٫٨ ٪٩٫٨ )ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح ءانثتساب( حبرلا يفاص شماه

 ١٫٢٠ ١٫١٩ لاملا سأر ةدايز دعب مهسلا ةيحبر

 ٪٤٫٧ ٪٣٫٧ لوصألا ىلع دئاعلا

 ٪٨٫٠ ٪٧٫٧ )ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح ءانثتساب( نيمهاسملا قوقح ىلع دئاعلا

 
 اًقفو ءارحصلا ةكرش تاداريإ عم ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا تاداريإ لماك ديحوتب ءارحصلا ةكرش موقت ال ،م٢٠١٧ ةيلاملا ةنسلا يف امك هنأ ركذلاب ردجي
 قوقح ةقيرطب لخدلا ةمئاق يف ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا كلت حابرأ نم ءارحصلا ةكرش ةصح يف فارتعالا متي ،كلذ نع اًضوعو .ةيبساحملا اهتاسايسل
 تارادصإلاو ريياعملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا يهو( ةعبتملا ةيبساحملا ريياعملل اًقفو ةيكلملا
 .)نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخألا

 
 ،طقف ميكبس ةكرش تاداريإ لثمت ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةيضارتفالا مئاوقلا يف امك ةدحتملا ةعومجملا تاداريإ نإف ،مدقت ام ىلع اًءانبو
 ،كلذلو .لخدلا ةمئاق يف ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا يف حبرلا صصح يف فارتعالا لالخ نم ةدحتملا ةعومجملا حابرأ يف ءارحصلا ةكرش جئاتن سكعنتو
 حابرأ عم ءارحصلا ةكرشل ةليمزلا تاكرشلاو عيراشملا يف حبرلا صصح ديحوتل اًرظن ىلعأ حبر يفاص شماه ةدحتملا ةعومجملل ةيضارتفالا مئاوقلا رهظت
 .ميكبس ةكرش

 
 دحاولا مهسلا ةيحبر يف ضافخنالا وأ عافترالا .١٢

 
 ضرغل يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ةجيتن مهسلا ةيحبر ىلع رثألا هاندأ لودجلا نيبي
 كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج ىلع لوصحلا لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ديدج مهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ يلاتلابو ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا
 ةيهتنملا ةرتفلل ةدحتُملا ةعومجملل ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف يهتنملا ماعلل ةدّحوملا ةققدملا ميكبس ةكرش تاباسح ىلع ًءانب
 :)اهتاذ ةرتفلل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرشل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا نم اهؤاقستسا مت يتلاو( ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف
 

 ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع

 يدوعس لاير ١٫١٩ دحاولا مهسلا ةيحبر 

 ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع

 ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ لاملا سأر ةدايز  دعب ميكبس ةكرش مهسأ ددع يلامجإ

 يدوعس لاير ١٫٢٠ )ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا ىلع ًءانب( لاملا سأر ةدايز دعب دحاولا مهسلا ةيحبر 

 يدوعس لاير ٠٫٠١ )ًامقر( حابرألا ةدايز 

 ٪٠٫٨ )َةبسن( حابرألا ةدايز 

 
 ميكبس ةكرش مهسأ رعس ءادأ .١٣

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٦٧ 
 
 

 

 

 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو  ليجستل ةقباسلا اًرهش ١٢ـلا  نم رهش لكل لوادت موي لوأ يف ميكبس ةكرش مهسأل لافقإلا رعس يلاتلا لودجلا حضوي
 .ةديدجلا
 

 )يدوعس لاير( ميكبس ةكرش مهس رعس خيراتلا

 ٢٠٫٢٨ ٢٠١٩ ليربأ ١

 ٢٠٫٠٦ ٢٠١٩ سرام ٣

 ١٩٫٠٤ ٢٠١٩ رياربف ٣

 ٢٠٫٠٠  ٢٠١٩ رياني ١

 ٢١٫١٠ ٢٠١٨ ربمسيد ٢

 ٢١٫٨٨ ٢٠١٨ ربمفون ١

 ٢٢٫٩٦ ٢٠١٨ ربوتكأ ١

 ٢٠٫٤٨ ٢٠١٨ ربمتبس ٢

 ٢٢٫٩٠ ٢٠١٨ سطسغأ ١

 ٢٣٫١٢ ٢٠١٨ ويلوي ١

 ٢١٫٥٠ ٢٠١٨ وينوي ٣

 ٢٠٫٣٥ ٢٠١٨ ويام ١

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٦٨ 
 
 

 

 

 ةكرشل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةعجارم )١٠( مسقلا
 

 اهتايلمع جئاتنو ءارحصلا
 
 )“ءارحصلا ”وأ“ةعومجملا ”وأ“ةكرشلا ”ظفلب يلي اميف اهيلإ راشملا( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل دحوملا يلاملا زكرملاو يليغشتلا ءادألا ليلحت مسقلا اذه ضرعتسي
 مسقلا اذه ةءارق يغبني .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو م٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلا نع
 ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا تاونسلل ةكرشلل نوعباتلا تاباسحلا وعجارم اهعجار يتلاو اهب ةقفرملا تاحاضيإلاو ةكرشلل ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا عم نارتقالاب
 ةدراو اهعيمجو ،م٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةكرشلا وعجارم اهعجار يتلا ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلاو م٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد
 .نيمهاسملا ميمعت يف
 
 .مسقلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ىلع طقف راصتقالا نود ًالماك ميمعتلا ةءارق نيمهاسملل يغبني
 
 .ةكرشلل ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا نم ةدمتسم مسقلا اذه يف ةدراولا ةيلاملا تامولعملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 
 ةدراولا ماقرألا عم اهتنراقم دنع ةفيفط تافالتخا ماقرألا عيمجت دنع ظحالي دق اذل .نويلم برقأ ىلإ ةبرقم مسقلا اذه يف ةدراولا ةيئاصحإلاو ةيلاملا تامولعملا
 .ةبرقملا ماقرألا مادختساب ةيونسلا فيراصملاو شماوهلاو بسنلا عيمج باستحا مت .نويلم برقأل ىرخألا يه اهبيرقت مت يتلاو لوادجلا يف
 
 ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم .١
 
 :يلي اميف تارتفلا عيمج يف ماودلا ىلع ةقبطملاو ةانبتملا ةيبساحملا تاسايسلا مهأ لثمتت

 
 تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا - ديحوتلا ساسأ ١٫١
 

 ديحوتلا سسأ )أ(
 
 .م٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةكرشلاب ةصاخلا ةيلاملا مئاوقلا ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لثمت
 
 ةلثمتملا ةعومجملا لخاد ةيسيئرلا دونبلا عيمج فذح مت .ةعومجملا ةيكلم قوقح دنب تحت ةجردم ىرخألا لماشلا لخدلا رصانع نم رخآ رصنع لكو ةراسخلاو حبرلا
 يلي اميف .ديحوتلا دنع ةكرشلاو قيوستلل ميكبس ةكرش نيب تالماعملاب ةقلعتملا ةيدقنلا تاقفدتلاو تافورصملاو لخدلاو ةيكلملا قوقحو تامازتلالاو لوصألا يف
 :تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا

 
 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا )١(

 
 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ١٬٨٤٥٫٢ ١٬٦٦٨٫٩ ١٬٦١٧٫٥ ١٬٥٦٩٫٢ تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش

 ٢٦٤٫٤ - - ٣٧٫٨ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش

 ٢٬١٠٩٫٦ ١٬٦٦٨٫٩ ١٬٦١٧٫٥ ١٬٦٠٧٫١ ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا

 ١٬٨٩٤٫٢ ١٬٧٣٤٫٦ ١٬٧٩٧٫٨ ١٬٩٠٥٫٥ تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش

 - ٢٠٠٫٠ ١٨٩٫٨ ١٩٤٫٧ كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا

 ١٬٨٩٤٫٢ ١٬٩٣٤٫٦ ١٬٩٨٧٫٦ ٢٬١٠٠٫٢ ةعباتلا تاكرشلا يف تارامثتسالا

 
 .م٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو م٢٠١٧و ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٦٩ 
 
 

 

 

 تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا - ةيسيئرلا ةيبساحملا تاسايسلا ١٫٢
 

 مازتلالا نايب )أ(
 
 نع ةرداصلا تارارقلاو ريياعملا نم اهريغو ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل اًقبط ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ مت
 .نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 
 يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملل اًقفو ةيلاملا اهمئاوق دادعإب ةعومجملا تماق
 ىلإ عوجرلا ىجري .ةنسلا كلت اهيف امب ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا ىتح تارتفلا عيمجل ةبسنلاب كلذو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا دامتعا لالخ نم ةعومجملل ةيلاملا مئاوقلا يف ريثأتلا ةيفيك نأشب تامولعم ىلع لوصحلل ٨ حاضيإلا

 
 سايقلا ساسأ )ب(

 
 متي يتلا ةقتشملا ةيلاملا تاودألاو عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا ءانثتساب ،ةيخيراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ مت
 ةيفاضإلا ةدحولا ةقيرط مادختساب ةيلاحلا ةميقلاب اهسايق متي يتلاو نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم تامازتلاو ةلداعلا ةميقلاب اهسايق
 لكشب تاسايسلا هذه تقبُط دقو هاندأ اهجاردإ مت ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ يف ةقبطملا ةيبساحملا تاسايسلا نإ .ةردقملا
 .ةضورعملا تارتفلا عيمج ىلع مظتنم

 
 ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا )ج(

 
 عيمج بيرقت متو ةعومجملا اهمدختست يتلا ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا يهو يدوعسلا لايرلاب ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا ضرع مت
 .كلذ ريغ ىلع صنُي مل ام فلأ برقأ ىلإ غلابملا

 
 :ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا )د(

 
 :يلي اميف تارتفلا عيمج يف ماودلا ىلع ةقبطملاو ةانبتملا ةيبساحملا تاسايسلا مهأ لثمتت

 
 ةيلاملا مئاوقلا ديحوت ساسأ )١(

 
 ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل قيوستلل ءارحصلا ةكرشل لماكلاب ةكولمملا ةعباتلا اهتكرشو ةكرشلاب ةصاخلا ةيلاملا مئاوقلا ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لثمت
  .م٢٠١٧ ربمسيد
 ةعومجملا لخاد ةيسيئرلا دونبلا عيمج فذح مت .ةعومجملا ةيكلم قوقح دنب تحت ةجردم رخآلا لماشلا لخدلا رصانع نم رخآ رصنع لكو ةراسخلاو حبرلا
 ةكرشلاو قيوستلل ميكبس ةكرش نيب تالماعملاب ةقلعتملا ةيدقنلا تاقفدتلاو تافورصملاو لخدلاو ةيكلملا قوقحو تامازتلالاو لوصألا يف ةلثمتملا
 .ديحوتلا دنع

 
 تادعملاو تاكلتمملا )٢(

 
 تاقفنلا ىلع ةفلكتلا لمتشت .ةمكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخو مكارتملا كالهتسالا اهنم احورطم ،ةفلكتلا رعسب تادعملاو تاكلتمملا سايق متي
 لصأ جاتنإ وأ ءاشنإ وأ ءانتقاب ةرشابم طبترت يتلا ضارتقالا فيلاكت ةلمسر متي .تادعملاو تاكلتمملا دونب ىلع ذاوحتسالا ةيلمعب رشابم لكشب ةطبترملا
 :امدنع ءاشنإلا ةرتف لالخ لهؤملا لصألا ةفلكت نم ءزجك ضارتقالا فيلاكت ةلمسر متي .لصألا كلذ ةفلكت يف اهنيمضت متيو عفان

 
 .لصألا ىلع تاقفن دبكت متي •

 
 .ضارتقا فيلاكت دبكت متي •

 
 .ذيفنتلا ديق اهنم عمزملا ضرغلل ةمزاللا ةطشنألا نوكت •

 
 وأ اهنم عمزملا ضرغلل ةلهؤملا لوصألا دادعإل ةيرورضلا ةطشنألا لمتكت امدنع يهتنتو رامثتسالا عورشم ىلع ةقفاوملا خيرات يف ةلمسرلا ةرتف أدبت
 .عيبلل

 
 رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرط مادختساب رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق نمض ةراسخلاو حبرلا دونب ىلع كالهتسالا ليمحت متي
 :يلي اميف ةنراقملا تارتفو ةيلاحلا ةرتفلل لوصألل ةيجاتنإلا رامعألا لثمتت .تادعملاو تاكلتمملا نم ةدح ىلع دنب لكل ردقملا يجاتنإلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 لوصألل ةردقملا ةيجاتنإلا رامعألا .أ
 

 تاونسلا  

 ٣٣ ةرجأتسم يضارأ ىلع تانيسحتو ينابم

 ١٠-٣ ةيبتكملا تادعملاو تازيهجتلاو ثاثألا

 ٤  تارايس

 
 .م٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو م٢٠١٧و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

 
 .ةيراجتلا تايلمعلا يف لصألا لاخدإ متي ىتح كالهتسالا متي الو ،دجو نإ ،ةميقلا يف ضافخنالا اصقان ةفلكتلاب ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامعألا جردت
  
 .رصقأ امهيأ ،راجيإلا ةدم وأ يجاتنإلا هرمع ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرطب ةرجأتسملا ضرألا ىلع تانيسحتلا كالهتسا متي
 .رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف اهجاردإ متيو ةيرتفدلا ةميقلا عم تالصحتملا ةنراقمب داعبتسالا رئاسخو حابرأ ددحت
 
 ةراسخلاو حبرلا ةمئاق نمض ةراسخلاو حبرلا دونب ىلع لصألل ردقملا يجاتنإلا رمعلا نم ًايرهوج ديزت ال يتلا ةيداعلا تاحالصإلاو ةنايصلا تافورصم لمحت
 .اهدبكت دنع ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلا وأ

 
 متي .تادعملاو تاكلتمملا نم لصفنم دنبك نوكم لك تابثإ متي ،ةفلتخم ةيجاتنإ رامعأ تادعملاو تاكلتمملا نم دنبل ةيسيئرلا تانوكملل نوكي امدنع
 رادصإ ةرتف لك ةياهن يف لوصألل ةيجاتنإلا رامعألاو ةيقبتملا ميقلا ةعجارم متي .اهلادبتسا دنع ةلصفنم لوصأك نوكم لكل ةيرتفدلا ةميقلا تابثإ ءاغلإ
 .ًايلبقتسم تاريغتلا باستحا متي ،قباسلا ريدقتلا نع عقوتلا فلتخا اذإ .ريرقت

 
 ةسوململا ريغ لوصألا )٣(

 
 لوصألا جاردإ متي ،يئدبملا فارتعالل ةيلاتلا ةرتفلا يف .اهل يئدبملا فارتعالا دنع ةفلكتلاب ةلقتسم ةروصب اهيلع ذوحتسملا ةسوململا ريغ لوصألا ساقت
 .)تدجو نإ( ةمكارتم ضافخنا رئاسخو مكارتم كالهتسا يأ ًاصقان ةفلكتلاب ةسوململا ريغ
 
 ىلع ةدودحم رامعأ اهل يتلا ةسوململا ريغ لوصألا كلهتست .ةدودحم ريغ وأ ةدودحم امإ نوكتل ةسوململا ريغ لوصألل ةيجاتنإلا رامعألا مييقت متي
 متي دق ةسوململا ريغ لوصألا كلت نأ ىلع لدي رشؤم كلانه ناك ام ىتم اهتميق يف ضافخنا يأل اهمييقت متيو ،ةيداصتقالا ةيجاتنإلا اهرامعأ ىدم
 رمعلا يف تاريغتلا .ةيلام ةنس لك ةياهن يف لقألا ىلع دودحم رمع اهل يتلا ةسوململا ريغ لوصألا كالهتسا ةقيرطو ةرتف ةعجارم متي .اهتميق ضافخنا
 ،كالهتسالا ةقيرط وأ ةرتف رييغتب كلذو ايباسحم اهديق متي لصألا يف ةنمضملا ةيلبقتسملا ةيداصتقالا عفانملا دافنتسا ةقيرط وأ عقوتملا يجاتنإلا
 ةمئاق يف ةدودحم رامعأ اهل يتلا ةسوململا ريغ لوصألا كالهتسا فيراصم جردت .ةيبساحملا تاريدقتلا يف تاريغتك اهتجلاعم متيو ،مئالم وه ام بسح
 .ةسوململا ريغ لوصألا ةفيظو عم ىشامتي امبو فيراصملا ةئف نمض ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا

 
 لازي ال يلاحلا هرمع مييقت نأ ىلع رشؤم يأ كانه ناك اذإ ام ديدحتل مظتنم لكشب دودحم رمع هل يذلا سوململا ريغ لصألل يجاتنإلا رمعلا ةعجارم متي
 ةددحم ةيجاتنإ رامعأ اهل سيل يتلا ةسوململا ريغ لوصألا كالهتسا متي ال .يلبقتسم ساسأ ىلع متي يجاتنإلا رمعلا مييقت يف ريغتلا نإف الإو .المتحم
 .ةدحوملا دقنلا ديلوت ةدحو ىوتسم ىلع وأ يدرف لكشب امإ كلذو اهتميق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل ايونس اهرابتخا متي لب

 
 دونب يف اهتابثإ متيو ،لوصألل ةيرتفدلا ميقلاو داعبتسالا تالصحتم يفاص نيب قرفك ةسوململا ريغ لوصألا داعبتسا نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا ساقت
 .لصألا داعبتسا دنع ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةراسخلا وأ حبرلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يلآلا بساحلا جمارب فيلاكت .أ

 
 رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرط مادختساب اهكالهتسا متيو صيخارتلاو يلآلا بساحلا جمارب ءارشب ةقلعتملا تافورصملا ةلمسر متت
 .ةنس نيرشع ىلإ تاونس سمخ نيب حوارتي يذلاو يجاتنإلا

 
 ةليمز تاكرشو ةكرتشم تاعورشم يف تارامثتسا )٤(

 
 ام ةداع يذلاو ،ةرطيسلا دح ىلإ لصي ال نكلو ،ةيليغشتلاو ةيلاملا اهتسايس ىلع ٌيرهوج ريثأت ةعومجملل نوكي يتلا تانايكلا كلت يه ةليمزلا تاكرشلا
 ةعومجملل نوكي يتلا تانايكلا كلت نع ةرابع يه ةكرتشملا عيراشملا .تيوصتلا قوقح نم ٪٥٠و ٪٢٠ نيب ام حوارتت مهسأ ةيكلم بسنل ًابحاصم نوكي
 ةبساحملا متي .ةيجيتارتسالا ةيليغشتلاو ةيلاملا تارارقلا ىلع عامجإلاب ةقفاوم بلطتتو ةيدقاعت تابيترت بجومب تسسأتو اهتطشنأ ىلع كرتشم مكحت
 .ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب ةكرتشملا عيراشملاو ةليمزلا تاكرشلا نع

 
 ةيكلملا قوقح ةقيرط .أ

 
 يف ةعومجملا بيصنب فارتعالل دعب اميف اهليدعت متي مث ةفلكتلاب ًايئدبم تارامثتسالاب فارتعالا متي ،ةيبساحملا ةيكلملا قوقح ةقيرطل ًاقفو
 لماشلا لخدلا يف تاكرحلا يف ةعومجملا ةصحب فارتعالا متيو .ةراسخلا وأ حبرلا يف ذاوحتسالا دعب اهيف رمثتسملا ةكرشلا رئاسخ وأ حابرأ
 ةليمزلا تاكرشلا نم ةقحتسملا وأ ةملتسملا حابرألا تاعيزوتب فارتعالا متي .رخآلا لماشلا لخدلا يف اهيف رمثتسملا ةكرشلا يف رخآلا
 قوقح ةقيرطب بستحملا رامثتسالا رئاسخ يف ةعومجملا ةصح نوكت امدنع .تارامثتسالل ةيرتفدلا ةميقلا يف ضفخك ةكرتشملا تاعورشملاو
 ةيأ ليجستب ةعومجملا موقت ال ،ةنومضم ريغ ىرخأ لجألا ةليوط ةنيدم ممذ ةيأ كلذ يف امب ،ةأشنملا يف اهتصح نع ًا دئاز وأ ًايواسم ةيكلملا
 .ىرخألا ةأشنملا نع ةباينلاب غلابم عفدب تماق وأ ةينوناق تامازتلا تدبكت اذإ الإ ،ةيفاضإ رئاسخ
 هذه يف ةعومجملا ةصح دح ىلإ ةكرتشملا عيراشملاو ةليمزلا اهتاكرشو ةعومجملا نيب تالماعملا نم ةققحملا ريغ حابرألا داعبتسا متي
 ةيبساحملا ةسايسلا رييغت متي .لوحملا لصألا ةميق ضافخنا ىلع ًاليلد ةلماعملا يطعت مل ام ةققحملا ريغ رئاسخلا داعبتسا ًاضيأ متيو .تآشنملا
 .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا تاسايسلا عم قفاوتلا نامضل ةرورضلا دنع ةيكلملا قوقح ةقيرطب ةبوسحملا اهيف رمثتسملا تاكرشلل

 
 يف تاريغتلا وأ ثادحألا ريشت امدنع ةميقلا يف ضافخنالا ديدحتل ةيكلملا قوقح ةقيرطب اهيف رمثتسملا تاكرشلل ةيرتفدلا ةميقلا رابتخا متي
 حبرلا ةمئاق يف ةراسخلاو حبرلا نمض ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخب فارتعالا متي .دادرتسالل ةلباق نوكت ال دق ةيرتفدلا ةميقلا نأ ىلإ فورظلا
 .دادرتسالل ةلباقلا هتميق نع لصألل ةيرتفدلا ةميقلا هيف ديزت يذلا غلبملاب ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ

 
 ةيلاملا لوصألا )٥(

 
 عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا .أ

 
 ضارغأل اهب ظفتحم )١ :نوكت ال يتلا ةيرامثتسالا قيدانصلا تارامثتسا كلذ يف امب نيدلا تادنسو ةيكلملا قوقح عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا نمضتت
 .ةنيدم ممذو ضورق )٣ ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصم )٢ ،ةرجاتملا
 
 يف رخآلا لماشلا لخدلا يف ةرشابم ةلداعلا ةميقلا يف تارييغت ةيأب فارتعالا متي .ةلداعلا ةميقلاب اقحال اهسايق ةداعإ متيو ايئدبم اهب فارتعالا متي
 ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا تايطايتحا يف يمكارتلا رثألا جرديو ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلاو حبرلا ةمئاق
 :ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف هب فارتعالا متي يذلاو يلي ام ادع ام

 
 .نيدلا تاودأ ىلع ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختساب ةبوسحملا ةدئافلا •
 
 .ةراسخلا وأ حبرلا يف ةيدقنلا ةيلاملا لوصألا ىلع ةيبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأب فارتعالا متي •
 
 .عيبلل ةحاتملا ةيكلملا قوقح تاودأ نم حابرألا تاعيزوت •
 
 عيبلل ةحاتمك ةفنصملا نيدلا ةادأ ىلع تاسوكعلاو ةميق يف ضافخنالا رئاسخ •

. 
 .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق نمض ةراسخلا وأ حبرلا دونب ىلع )دجو نإ( عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا ةميق يف لوطمو ريبك ضافخنا يأ لمحي
 .ريرقتلا خيرات يف لامعألا لافقإ دنع ةجردملا قوسلا راعسأ ىلإ عوجرلاب مظنم يلام قوس يف ةلوادتملا تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا ديدحت متيو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 نيمهاسملا ميمعت
 

171



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٧٢ 
 
 

 

 

 ةداعإ متي رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس اهب فرتعملا ةيمكارتلا رئاسخلا وأ حابرألا ،هتميق يف ضافخنالا وأ عيبلا ةجيتن عيبلل حاتم يلام لصأب فارتعالا ءاغلإ متي امدنع
 .داعبتسالا تقو يف ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةراسخلا وأ حبرلا يف اهب فارتعالاو اهريودت
 

 قاقحتسالا خيرات ىتح اهب ظفتحم تارامثتسا .ب
 

 ةلباق وأ ةتباث تاعوفدم تاذ هارتشم ضورق وأ ةيلام قاروأ تناك اذإ قاقحتسالا خيرات ىتح اهب ظفتحمك تارامثتسالا فينصتب ةعومجملا موقت
 :ءانثتساب كلذو قاقحتسالا خيرات ىتح تارامثتسالاب ظافتحالا ىلع ةردقلاو ةينلا ةعومجملل نوكي امدنعو ددحم قاقحتسا خيراتو ديدحتلل

 
 .ةعومجملا ةطساوب أشنت يتلا ةنيدملا ممذلاو ضورقلا فيرعت يفوتست يتلا تارامثتسالا •
 
 .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب يلوألا فارتعالا دنع اهفينصت مت يتلا تارامثتسالا •
 
 .عيبلل ةحاتمك ةفنصملا تارامثتسالا •
 

 ،فارتعالل ةقحاللا ةرتفلا يف .ةرشابم اهتبسن نكمي ةلماعم فيلاكت ةيأ اهيلإ ًافاضم ةلداعلا ةميقلاب ًايئدبم اهب ظفتحملا تارامثتسالا سايق متي
 .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختساب ةكلهتسملا ةفلكتلاب تارامثتسالا هذه سايق متي

 
 ىرخألا ةنيدملا ممذلا )٦(

 
 جردت .“ةيراجت ”ةنيدم ممذ تسيل يتلاو ىرخالا ةنيدملا ممذلاو نيفظوملل ةنيدملا ممذلا ،نيدروملا نم ةمدقم تاعفد ،ىرخألا ةنيدملا ممذلا نمضتت
 اهليصحت يف كوكشملا نويدلا لباقم صصخم نيوكت متي .ةيمسإلا اهتميق عم ةماع ةفصب قباطتت يتلاو ةكلهتسملا ةفلكتلاب ىرخألا ةنيدملا ةدصرألا
 .ةنيدملا ممذلل ةيلصألا طورشلل ًاقفو ةقحتسملا غلابملا ةفاك ليصحت ىلع ةرداق نوكت نل ةكرشلا نأ ىلع يعوضوم ليلد كلانه نوكي امدنع
 
 ممذلا نوكت امدنع .“ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا ”نمض جردتو ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع تاصصخملا هذه ليمحت متي
 اهبطش مت يتلا ةنيدملا ممذلا غلابمل قحال دادرتسا يأ ،اهليصحت يف كوكشملا نويدلا صصخم لباقم اهبطش متي ،ليصحتلل ةلباق ريغ ةيراجتلا ةنيدملا

 .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ هتفاضإ متي ًاقباس
 
 همكح يف امو دقنلا )٧(

 
 خيراوت نوكت يتلا ةلويسلا ةيلاعو لجألا ةريصق ىرخألا تارامثتسالاو كونبلا ىدل بلطلا دنع ةدصرألاو قودنصلاب دقنلا همكح يف امو ةيدقنلا نمضتي
 .كونبلا يف مئاقلا فوشكملا ىلع بحسلا مصخ دعب يفاصلاب ،لقأ وأ رهشأ ةثالث ةيلصألا اهقاقحتسا

 
 يماظنلا يطايتحالا )٨(

 
 اذه غلبي ىتح حبرلا يفاص نم ٪١٠ صيصختب كلذو يماظن يطايتحا نيوكتب ةعومجملا موقت ،ساسألا ماظنلا ةحئالو ةكرشلا سيسأت دقع عم ًايشمت
 م ٢٠١٧ ليربإ يف هداقعنا مت يذلا يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف اوقفاو دق ةعومجملا يف نيمهاسملا نأ ريغ .لاملا سأر نم ٪٥٠ يطايتحالا
 دقع ىلع تاليدعت ءارجإب لعفلاب تماق دق ةعومجملا نأو ،تاكرشلا ماظن تابلطتم عم قفاوتيل ٪٣٠ ىلإ ٪٥٠ نم يماظنلا يطايتحالا ةبسن رييغت ىلع
 .نيمهاسملا ىلع عيزوتلل لباق ريغ يطايتحالا اذه نإ .سيسأتلا

 
 ضورقلا )٩(

 
 .ةأفطملا ةفلكتلاب اًقحال ضورقلا ديقُتو .ةدبكتملا تالماعملا فيلاكت مصخ دعب )ةلداعلا ةميقلا يأ( ةملتسملا تالصحتملا ةميقب ةيادبلا يف ضورقلا ديقُت
 رئاسخلاو حابرألا تبثتو .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب ةدئاف لمحت يتلا فلسلاو ضورقلا سايق متي ،يئدبملا ليجستلا دعبو
 مادختساب كالهتسالا لالخ نم كلذكو تامازتلالا تابثإ ءاغلإ دنع رخآلا لماشلا لخدلاو ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةراسخلاو حبرلا دونب نمض
 ال اًءزج لكشت يتلا فيلاكتلا وأ موسرلاو ذاوحتسالا دنع طسق وأ مصخ يأ رابتعالا يف ذخألا لالخ نم ةأفطملا ةفلكتلا بستحُتو .يلعفلا ةدئافلا لدعم
 .يلعفلا ةدئافلا لدعم نم أزجتي

 
 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن دعب ام ايازمو نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم )١٠(

 

 لجألا ةريصق تامازتلالا .أ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 اهدادس عقوتملا ثاثألا لدبو ءانبألا ميلعت لدبو ناريطلا ركاذتو ةمكارتملا تازاجإلاو ةيدقنلا ريغ ايازملا كلذ يف امب بتاورلاو روجألا تامازتلا نإ
 اهلالخ مدقي يتلا ةنسلا ةياهن دعب ةيلاملا ةنسلا ةياهن ىتح نيفظوملا تامدخب قلعتي اميف اهب فرتعي ةلصلا تاذ ارهش رشع ينثإلا ةرتف لالخ لماكلاب
 تآفاكم تامازتلاك تامازتلالا راهظإ متيو .تامازتلالا ةيوست دنع اهعفد عقوتملا غلابملا بسح ساقتو ،اهنع حصفملا تاذ ةمدخلا نوفظوملا
 .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةلوادتم نيفظوم

 

 نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم .ب
 

 عفانملا تامازتلا ددحت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا ةمظنأل ًاقفو بستحُت يتلا ةمدخلا ةياهن تآفاكم ةطخ اهيفظومل ةعومجملا مدقت
 مادختساب ةددحملا عفانملا مازتلال ةيلاحلا ةميقلا اهرابتعاب ةيراوتكإلا تاضارتفالا ىلإ ادانتسا نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكمب قلعتي اميف ةددحملا
 متي الو رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق يف اهيف ثدحت يتلا ةرتفلا يف لماكلاب ةيراوتكالا رئاسخلاو بساكملا تابثإ متيو .ةعقوتملا نامتئالا ةدحو ةقيرط
 متيو .ةقحاللا تارتفلا يف ةراسخ وأ حبر ىلإ اهبيوبت ةداعإ متي ال تاسايقلا ةداعإ .ةقحاللا تارتفلا يف ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف اهفينصت ةداعإ
 غلابملا عفد متي .يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات يف هلمع فظوملا كرت ةلاح يف فظوملا اهقحتسي ةبستكم تآفاكمل ةيلاح ةميقك مازتلالا باستحا
 ماظن يف هيلع صوصنم وه امك ،ةمكارتملا مهتامدخ تاونس ددعو ةريخألا مهتالدبو مهبتاور ساسأ ىلع نيفظوملا تامدخ ءاهتنا دنع ةقحتسملا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا

 
 :قبسملا خيراتلا يف ةراسخلا وأ حبرلا يف ةقباسلا ةمدخلا فيلاكتب فارتعالا متي

 
 .اهصيلقت وأ ةطخلا ليدعت خيراتل •

 
 .ةقالعلا تاذ ةلكيهلا ةداعإ فيلاكتب ةعومجملا هيف فرتعت يذلا خيراتلل •

 
 ةددحملا ايازملا مازتلا يفاص يف ةيلاتلا تاريغتلاب ةعومجملا فرتعت .ةددحملا ايازملا مازتلا يفاص ىلع مصخلا لدعم قيبطتب ةدئافلا يفاص باستحا مت
 :ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف

 
 .ةينيتورلا ريغ تايوستلاو تاضيفختلا نم رئاسخلاو حابرألاو ةقباسلا ةمدخلا فيلاكتو ةيلاحلا ةمدخلا فيلاكت لمشت يتلا ةمدخلا فيلاكت •

 
 .لخدلا وأ ةدئافلا فورصم يفاص •

 

 نيفظوملل ةينكس تادحو كيلمت جمانرب .ج
 

 ةصرفلا نيلهؤملا نييدوعسلا نيفظوملل نوكي هبجومب يذلاو نكسلا كيلمتل ءارحصلا جمانرب ىمسي نيفظوملل نكس كيلمت جمانرب ةعومجملا ىدل
 مامتإ دنع لزانملا ةيكلم لقن متي .تاونسلا نم نيعم ددع ىدم ىلع تاعفد ةلسلس لالخ نم ةعومجملا ةطساوب اهدييشت مت ةينكس تادحو ءارشل
 .لماكلاب دادسلا

 
 نيفظوملل ةينكسلا تادحولا صيصخت هيف متي يذلا تقولا يف ةلوادتم ريغ اًمدقم ةعوفدم نيفظوم تافورصمك جمانربلاب ةقلعتملا فيلاكتلا تبثت
 .ةينكسلا ةدحولا فيلاكت دادسب نوفظوملا اهيف موقي يتلا ةرتفلا رادم ىلع اهؤافطإ متيو
 

 نييذيفنتلا نيفظوملل ةحونمملا تارايسلا .د
 
 تاونس نم ددحم ددع مامتإ لباقم نيفظوملل ةزيملا هذه مدقٌتو ،ةددحم ةميقب ةعومجملل ةكولمم ةرايس نيلهؤملا نيفظوملا ةعومجملا حنمت
 اهماوق ةدمل ةعومجملل اًكلم ةرايسلا ىقبتو .ةميقلا يف قرفلا يف دادس عم ىلعأ ةميق تاذ ةرايس رايتخا فظوملل نكمي ،كلذ ىلع ةوالع .ةمدخلا
 طورشلا ىلع هيف صنُي دقو ةعومجملل ةيرشبلا دراوملا ةسايسل فظوملا عم مربملا بيترتلا ذه عضخيو .فظوملل اهتيكلم لقنُت اهدعب تاونس عبرأ
 .فظوملا ىلإ ةرايسلا هذه ةيكلم لقن نكمي اهبجومب يتلا

 
 ةقتشملا ةيلاملا تاودألا )١١(

 
 ريرقت ةرتف لك ةياهن يف ةلداعلا اهتميق ىلإ اقحال اهسايق ةداعإ متيو ةقتشملا دوقعلا يف لوخدلا خيراتب ةلداعلا ةميقلاب اًيئدبم تاقتشملاب فارتعالا متي
 ىلع ،كلذك رمألا ناك اذإو ،طوحت ةادأك اهفينصت مت دق ةقتشملا ةادألا تناك اذإ ام ىلع ةلداعلا ةميقلا يف ةقحاللا تاريغتلا نع ةبساحملا دمتعت .يلام
 :امإ ةقتشملا تاودألا ضعب ةعومجملا فنصت .هل طوحتلا متي يذلا دنبلا ةعيبط

 
 .)ةلداعلا ةميقلا طوحت( تباث مازتلا وأ اهب فرتعملا تامازتلالاو لوصألل ةلداعلا ةميقلل طوحت •

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٧٤ 
 
 

 

 

 .)ةيدقنلا تاقفدتلا طوحت( ريبك لكشب ةعقوتملا تالماعملاو اهب فرتعملا تامازتلالاو لوصألل ةيدقنلا تاقفدتلاب ةطبترم ةنيعم رطاخم نم طوحت •
 

 مايقلا ةيجيتارتساو رطاخملا فادهأ ةرادإ كلذ يف امب اهل طوحتلا مت يتلا دونبلاو طوحتلا تاودأ نيب ةقالعلا قيثوتب طوحتلا ةيادب دنع ةعومجملا موقت
  .ةعونتم طوحت تالماعمب

 
 تلاز امو تناك طوحتلا تالماعم نم ةمدختسملا تاقتشملا تناك اذإ امو ،ةيرارمتسالا ساسأ ىلعو طوحتلا ءدب دنع اهمييقت قيثوتب ةعومجملا موقت
 ةلداعلا ةميقلا فينصت متي .اهل طوحتلا مت يتلا دونبلل ةيدقنلا تاقفدتلا وأ ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا ةصاقم يف ةيلاع ةروصب ةرثؤم نوكت نأ ةرمتسم
 لوصأك اهفينصت متيو .ارهش ١٢ نم رثكأ هل طوحتملا دنبلل ةيقبتملا قاقحتسالا ةرتف نوكت امدنع ةلوادتم ريغ تامازتلا وأ لوصأك طوحتلا تاقتشمل ةلماكلا
 تامازتلا وأ لوصأك ةيراجتلا تاقتشملا فييصت متي .ارهش ١٢ نم لقأ هل طوحتلا مت يذلا دنبلل ةيقبتملا قاقحتسالا ةرتف نوكت امدنع ةلوادتم تامازتلا وأ
 ،اهؤاهنإ وأ ،اهعيب وأ ،طوحتلا ةادأ ةرتف ءاهتنا ،طوحتلا ةبساحم ريياعم يبلي طوحتلا دعي مل وأ ،ةعقوتملا ةلماعملا ثدحت نأ عقوتملا نم دعي مل اذإ .ةلوادتم
 ةداعإ متي هنإف ،ةعقوتملا ةلماعملا ثدحت نأ عقوتملا نم دعي مل اذإ .البقتسم طوحتلا ةبساحم نع فقوتلا متي ذئدنع ،فييصتلا ءاغلإ وأ ،اهتسرامم وأ
 .ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ ةيكلملا قوقح يف مكارتملا غلبملا بيوبت

 تاصصخملا  )١٢(
 

 دوجو لامتحا كانهو ،قوثوم لكشب هريدقت نكمي يجاتنتسا وأ يلاح ينوناق مازتلا ةعومجملا ىلع ناك اذإ ،ةقباس ثادحأل ةجيتنك ،تاصصخملا تابثإ متي
 ةعومجملل نكمي يتلا ةعقوتملا عفانملا نوكت امدنعرئاسخب ةلمحملا دوقعلل صصخم تابثإ متي .مازتلالا كلذ ةيوستل ةبولطم ةيداصتقا عفانمل جراخ قفدت
 ةفلكتلل ةيلاحلا ةميقلا ىلع ءانب صصخملا سايق متي .دقعلا بجومب اهتامازتلاب ءافولل اهبنجت نكمي ال يتلا فيلاكتلا نم لقأ دقع نم اهيلع لصحت نأ
 ضافخنا ةراسخ يأ ليجستب ةعومجملا موقت ،صصخملا نيوكت لبقو .لقأ امهيأ ،دقعلا يف رارمتسالل ةعقوتملا ةفلكتلا يفاصو دقعلا ءاهنإل ةعقوتملا
 .دقعلا كلذب ةطبترملا لوصألا ةميق يف

 
 
 تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا )١٣(

 
 .ال وأ ةعومجملا ىلإ اهبجومب ريتاوف رادصإ مت ءاوس ،ةملتسم تامدخو عئاضب لباقم اهعفد متيس يتلا تامازتلالا غلابم تابثإ متي

 
 ةاكزلا )١٤(

 
 وأ حبرلا ةمئاق نمض ةراسخلاو حبرلا دونب ىلع ةعومجملل ةاكزلا صصخم ليمحت متيو .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ةمظنأل اقفو ةاكزلل ةعومجملا عضخت
  .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا

 
 ضعب ىلع بئارض عاطقتساب ةعومجملا موقتو .غلابملا كلت ديدحت دنع ةيئاهنلا طوبرلا رادصإ دنع ،تدجو نإ ،ةقحتسملا ةيفاضإلا غلابملا تابثإ متي
 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ماظن تابلطتمل اقفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيميقم ريغ فارطأ عم متت يتلا تالماعملا

 
 ىرخألا تاداريإلا )١٥(

 
 ةوالعو .)لكوملا اهرابتعاب( صاخلا اهباسح يف ةعومجملا لبق نم هباستكا متيو ادكؤم و ايلعف داريإلا قيقحت نوكي امدنع ىرخأ تاداريإ يأب فارتعالا متي
 :ةيلاتلا سسألا ىلع ءانب حابرألا تاعيزوتو دئاوفلاب فارتعالا متي ،كلذ ىلع
 
 .ةيلعفلا -ةدئافلا ةقيرط مادختساب ةدئافلاب فارتعالا متي •
 .غلابملا مالتسا يف قحلا توبث دنع حابرألا تاعيزوت تابثإ متي •

 
 تافورصملا )١٦(

 
 .ةيرادإو ةيمومع تافورصمك ليومتلا ءابعأ ادعام تافورصملا عيمج فنصت

 
 حابرألا تاعيزوت )١٧(

 
 تمت يتلا ةيئاهنلا حابرألا تاعيزوت لجست .ةرادإلا سلجم لبق نم اهيلع ةقفاوملا متي يتلا ةرتفلا يف تامازتلاك ةيلحرملا حابرألا تاعيزوت ليجست متي
 .اهيلع ةقفاوملا اهيف متي يتلا ةرتفلا يف ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةعومجملا يمهاسم لبق نم اهيلع ةقفاوملا

 
 تاراجيإلا )١٨(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيليومتلا تاراجيإلا .أ
 

 متيو .ةيكلملا عفانمو رطاخم ةفاك ةيرهوج ةروصب ،رجأتسمك ،ةعومجملا لقنن امدنع ةيليومت تاراجيإك تادعملاو تاكلتمملا تاراجيإ فينصت متي
 جاردإ متي .لقأ تناك نإ راجيإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةيلاحلا ةميقلاب وأ ةرجؤملا تاكلتمملل ةلداعلا ةميقلاب راجيإلا ءدب دنع ةيليومتلا تاراجيإلا ةلمسر
 نيب راجيإ ةعفد لك عيزوت متي .لجألا ةليوطو لجألا ةريصق ةنئادلا ممذلا نمض ،ليومتلا فيلاكت مصخ دعب يفاصلاب ،ةلثامملا راجيإلا تامازتلا
 ديصرلا ىلع تباث يرود ةدئاف لدعم ققحت ثيحب راجيإلا ةرتف ىدم ىلع ةراسخلا وأ حبرلا ىلع ليومتلا ةفلكت ليمحت متي .ليومتلا ةفلكتو تامازتلالا
 ةرتف وأ لصألل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع ةيليومت تاراجيإ بجومب ةانتقملا تادعملاو تاكلتمملا كالهتسا متي .ةرتف لكل مازتلالا نم يقبتملا
 .راجيإلا ةرتف ةياهن يف ةيكلملا ىلع لصحت فوس ةعومجملا نأب لوقعم ديكأت كانه نكي مل اذإ ،لقأ امهيأ ،راجيإلل

 

 يليغشتلا راجيإلا دوقع .ب
 

 ليمحت متيو .ةيليغشت تاراجيإك رجأتسمك ةعومجملا ىلإ ةيكلملا عفانمو رطاخم نم ريبك ءزج ليوحت اهيف متي ال يتلا راجيإلا دوقع فييصت متي
 ىلع تباثلا طسقلا ةقيرطب ةراسخلا وأ حبرلا ىلع )رجؤملا نم ةملتسم زفاوح يأ مصخ دعب يفاصلاب( ةيليغشت تاراجيإ بجومب متت يتلا تاعفدلا
 .راجيإلا ةرتف ىدم

 
 ةيبنجألا تالمعلا ليوحت )١٩(

 
 حابرأ تابثإ امومع متيو .تالماعملا خيرات يف ةدئاسلا فرصلا راعسأ مادختساب ةيفيظولا ةلمعلا ىلإ ةيبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا ليوحت متي
 يف ةدئاسلا فرصلا راعسأ ىلإ ةيبنجألا تالمعلاب ةيدقنلا تامازتلالاو لوصألا ليوحت نمو تالماعملا هذه ةيوست نع ةجتانلا تالمعلا فرص قورف رئاسخو
 ،فلسلاب ةقلعتملا ةيبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأ تابثإ متي .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةراسخ وأ حبرك ةنسلا ةياهن
 وأ حبرلا ةمئاق يف ىرخألا ةيبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأ عيمج ضرع متي .ليومتلا فيلاكت نمض ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ،تدجو نإ
 ةيبنجألا ةلمعلاب ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت يتلا ةيدقنلا ريغ دونبلا ةمجرت متي .ىرخأ تافورصم تاداريإ نمض ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا
 .ةلداعلا ةميقلا ديدحت تقو فرصلا راعسأ مادختساب

 
 ةيعاطقلا ريراقتلا )٢٠(

 
 يرود لكشب ةسيئرلا ةيليغشتلا تارارقلا ذختم موقي .ةيواميكورتبلا تاجتنملا عينصت يف اهتطشنأ لثمتت ةددعتم تاكرش يف تارامثتسا ةعومجملا ىدل
 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإ ضارغأل ةلصفنم ليغشت تاعاطق ديدحت متي مل يلاتلابو ةدحاو ةدحوك لامعألل دراوملا صيصختو ءادألا مييقتب

 
 ةيلاعلا تاودألا ةصاقم )٢١(

 
 غلابملا ةصاقمل يمازلإ ينوناق قح كانه ناك اذإ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف غلبملا يفاص جرديو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا لوصألا ةصاقم متت
 .دحاو نآ يف تامازتلالا ةيوستو لوصألا ققحت وأ يفاصلا ساسأ ىلع دادسلل ةين دجوتو اهب فرتعملا

 
 ةلداعلا ةميقلا سايق )٢٢(
 

 .سايقلا خيرات يف قوسلا يف نيكراشملا نيب اميف ةيماظن ةلماعم يف ام مازتلا ليوحتل هعفد وأ ام لصأ عيبل همالتسا متي يذلا رعسلا يه ةلداعلا ةميقلا
 :امإ متي مازتلالا ليوحت وأ لصألا عيب ةلماعم نأ ضارتفا ىلع ةلداعلا ةميقلا سايق دنتسيو
 
 :مازتلالا وأ لصألل يسيئرلا قوسلا يف •
 :لصألل ةبسنلاب ًةدئاف رثكألا قوسلا يف ،يسيئرلا قوسلا بايغ لاح يف •

 
 نأ ضارتفا ىلع ،مازتلالا وأ لصألا ريعست دنع قوسلا يف نوكراشملا اهمدختسي يتلا تاضارتفالا مادختساب مازتلالا وأ لصألل ةلداعلا ةميقلا ساقتو
 ىلع قوسلا يف نيكراشملا ةردق يلام ريغ ام لصأل ةلداعلا ةميقلا سايق يعاري .ىلثملا ةيداصتقالا مهحلاصم قيقحتل نولمعي قوسلا يف نيكراشملا
 ةقيرط لضفأو ىلعأب لصألا مدختسي ثيحب قوسلا يف نيرخآلا نيكراشملا دحأل هعيب وأ ةقيرط لضفأو ىلعأب لصألا مادختساب ةيداصتقا عفانم نيوكت
 .مادختسالل

 
 تالخدملا مادختساو ،ةلداعلا ةميقلا سايقل ةيفاكلا تانايبلا اهل رفوتت يتلاو ةطيحملا فورظلا يف ةبسانم دعت يتلا مييقتلا قرط ةعومجملا مدختست
 يتلا تامازتلالاو لوصألا عيمج نإ .نكمم دح ىندأ ىلإ ةظحالملاب ةريدجلا ريغ تالخدملا مادختساو نكمم دح ىصقأ ىلإ ةقالعلا تاذ ةظحالملاب ةريدجلا
 ساسأ ىلع ءانب يمرهلا لسلستلا اذه حيضوت مت .ةلداعلا ةميقلا مره نمض ةفنصم ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا يف اهنع حاصفإلا وأ ةلداعلا اهتميق سايق متي
 :يلاتتلا وحنلا ىلع لكك ةلداعلا ةميقلا سايقل ةماهلا تالخدملل ىندألا ىوتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .ةقباطتملا تامازتلالا وأ لوصألاب قلعتي اميف ةطشنلا قاوسألا يف )ةلَّدعُملا ريغ( ةضورعملا قوسلا راعسأ - ١ ىوتسملا •
 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب دصرلل ةلباق ةلداعلا ةميقلا سايقل ةمهملا ىندألا ىوتسملا تالخدم هيف نوكت يذلا مييقتلا - ٢ ىوتسملا •
 .دصرلل ةلباق ريغ ةلداعلا ةميقلا سايقل ةمهملا ىندألا ىوتسملا تالخدم هيف نوكت يذلا مييقتلا - ٣ ىوتسملا •

 
 نيب تاليوحت تمت اذإ ام ةعومجملا ددحت ،رركتم ساسأ ىلع ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةلداعلا ةميقلاب اهجاردإ مت يتلا تامازتلالاو لوصألل ةبسنلاب
 ةياهن يف )لكك ةلداعلا ةميقلا سايقل ةماهلا تالخدملا نم ىوتسم ىندأ ىلع ءانب( فينصتلا تائف مييقت ةداعإ قيرط نع جردتلا لكيه يف تايوتسملا
  .ءاوسلا ىلع اهل رِّركتُملا ريغ سايقلاو ةلداعلا ةميقلل رِّركتُملا سايقلا تاءارجإو تاسايس اهرودب ةعومجملا ددحتو .ةيلام مئاوق ةرتف لك
 
 تاسايسلل اقفو اهمييقت ةداعإ وأ اهسايق ةداعإ بولطملا تامازتلالاو لوصألا ميق يف ةكرحلا ليلحتب ةكرشلا موقت ،ةيلام مئاوق لك رادصإ خيرات يفو
 مييقتلا باستحا يف ةدراولا تامولعملا ةقباطم لالخ نم مييقت رخآ يف ةيسيئرلا تالخدملا ةعومجملا عجارت ،ليلحتلا اذه ضارغألو .ةعومجملل ةيبساحملا
 اذإ ام ديدحتل كلذو ةلصلا تاذ ةيجراخلا رداصملا عم مازتلاو لصأ لكل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا ةنراقمب ًاضيأ ةعومجملا موقت امك .ةقالعلا تاذ قئاثولل
 .ًالوقعم رييغتلا ناك
 بناج ىلإ ،هرطاخمو هصئاصخو مازتلالا وأ لصألا ةعيبط بسح ىلع تامازتلالاو لوصألا تائف ةعومجملا ْتدَّدح دقف ،ةلداعلا ةميقلا نع حاصفإلا ضرغلو
 .هالعأ هحرش درو امك ،ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ىوتسم

 
 ماكحألاو تاريدقتلا مادختسا ١٫٣
 

 ةميق ىلع رثؤت دق يتلا ةمهملا تاضارتفالاو تاريدقتلا ضعب مادختسا بلطتي اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملل ًاقفو ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ نإ
 ةرتفلا لالخ تافورصملاو تاداريإلل ةديقملا غلابملاو ريراقتلا دادعإ خيرات يف ةلمتحملا تامازتلالاو لوصألا نع حاصفإلا ىلعو ةديقملا تامازتلالاو لوصألا
 تاعقوت اهيف امب ىرخأ لماوعو ةقباسلا ةربخلا ىلع ًءانب اهيف رظنلا نوكي نأ ىلع رمتسم لكشب مييقت عضوم ماكحألاو تاريدقتلا نوكت .ريرقتلاب ةلومشملا
 تاريدقتلا ىواستت ام ًاردانو .لبقتسملاب قلعتت تاضارتفاو تاريدقت لمعب ةعومجملا موقت .فورظلا هذه لثم يف ةلوقعملا ةيلبقتسملا ثادحألا
 .لاحلا ةعيبطب ةلصلا تاذ ةيعقاولا جئاتنلا عم ةيبساحملا

 
 غلابملا ىلع ريبك ريثأت اهل يتلا ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت نأشب ةيرهوجلا ماكحألاو نيقيلا مادعناو تاريدقتلا نم ةمهملا يحاونلا نع تامولعم يلي اميف
 :ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةجردملا

 
 تادعملاو تاكلتمملل ةيجاتنإلا رامعألا )أ(

 
 عقوتملا مادختسالا رابتعالاب ذخألا دعب ريدقتلا اذه ديدحت متي .كالهتسالا باستحال تادعملاو تاكلتمملل ةردقملا ةيجاتنإلا رامعألا ةرادإلا ددحت
 كالهتسالا تالدعم يف تاريغتلاو ًايونس ةيجاتنإلا رامعألاو ةيقبتملا ةميقلا ةعجارمب ةرادإلا موقتو .لامعتسالا نع ئشانلا كالهتسالاو لوصألل
 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تارتفلا يف اهليدعت متي )تدجو نإ(

 
 ةكرتشملا تاعورشملا تابيترت )ب(

 
 :ةيلاتلا ةكرتشملا تابيترتلا يف اًفرط ةعومجملا نوكت

 
 مهسألا نم ٪٧٥ ةبسن – ةحاولا ةكرش •

 
 مهسألا نم ٪٥٠ ةبسن – تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش •

 
 يتلا ةطشنألا هيجوتل تابيترتلا فارطأ ةفاك نم عامجإلاب ةقفاوم ىلع لوصحلا يغبني هنأ ثيح ،تابيترتلا هذه ىلع ةكرتشم ةرطيس ةعومجملا ىدل
 نييسيئرلا ةرادإلا ءاضعأ قيرف رايتخاو نويدلا دبكتو ةيلامسأرلا تاقفنلاو ةيونسلا جاتنإلا تانزاوم لثم ،تابيترتلا هذه تادئاع ىلع يرهوج لكشب رثؤت
 ىلع ًءانب نوكي ةكرتشم ةيلمع وأ كرتشم عورشمك امإ ةكرتشملا تابيترتلا هذه فينصت نإ .ةديدج فارطأ لوبقو راعسألا تاسايس ىلع ةقفاوملاو
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو ةحاولا ةكرش نم لك مزتلتو .بيترتلل ينوناقلا لكشلا نع ًالدب بيترتلا نع ةئشانلا فارطألا تامازتلاو قوقح
 يفاص يف قوقح تايقافتالا فارطأو ةعومجملا يطعتو ةدودحم ةيلوئسم تاذ تاكرشك امهسيسأت مت هنأ ثيح ،كرتشملا عورشملا فيرعتب
 يف مهست يتلا ةيدقنلا تاقفدتلل ديحولا ردصملا يه تسيل فارطألا نإ .تابيترتلا هذه بجومب ةدودحملا ةيلوئسملا تاذ تاكرشلا هذه لوصأ
 .كرتشملا عورشملا تايلمع ةيرارمتسا

 
 ةيلاملا ريغ لوصألا ةميق يف ضافخنالا )ج(

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةميقلا نأ ىلإ فورظلا يف تاريغتلا وأ ثادحألا ريشت ام ىتم اهتميق يف ضافخنالا ةجيتن رئاسخ دوجو ديدحت ضرغب ةيلاملا ريغ لوصألا ةعجارم متي
 هتميق لصألل ةيرتفدلا ةميقلا اهيف زواجتت يتلا ةميقلاب )تدجو نإ( ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ متيو .دادرتسالل ةلباق نوكت ال دق ةيرتفدلا
 مييقت ضرغل .ىلعأ امهيأ ،ةعفنملا ةميقو عيبلا فيلاكت اًصقان لصألل ةلداعلا ةميقلا نع ةرابع يه دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا .دادرتسالل ةلباقلا
 ةيلاملا ريغ لوصألا ةعجارم متي .ديدحتلل ةلباق ةلقتسم ةيدقن تاقفدت دجوي ثيح اهل تايوتسم ىندأ ىلإ لوصألا ديحوت متي ،ةميقلا يف ضافخنالا
 ًاقحال متي امدنعو .ريرقت لك خيراتب ةميقلا يف ضافخنالا سكع لامتحال كلذو اهتميق يف ضافخنال تضرعت يتلاو ةسوململا ريغ لوصألا فالخب
 نكلو ةيريدقتلا ةلدعملا دادرتسالل ةلباقلا اهتميق ىلإ دقنلا ديلوت ةدحو وأ لصألل ةيرتفدلا ةميقلا ةدايز متي ،ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ سكع
 لوصألا ةميق يف ضافخنالل ةراسخ تابثإ متي مل لاح يف اهديدحت نكمي يتلا ةيرتفدلا ةميقلا اهتدايز تمت يتلا ةيرتفدلا ةميقلا زواجتت ال نأ بجي
 لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةرشابم داريإك ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ سكع تابثإ متيو .ةقباسلا تاونسلا يف دقنلا ديلوت ةدحو وأ
 .عيبلل ةحاتملا ةيلاملا قاروألاو ةسوململا ريغ لوصألل ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ سكع متي ال .ةدحوملا رخآلا

 
 ةيكلملا قوقحل ًاقفو اهباستحا مت يتلاو اهيف رمثتسملا تاكرشلا يف تارامثتسالا ةميق ضافخنا )د(

 
 دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ةنراقمب ةيكلملا قوقحل ًاقفو اهباستحا مت اهيف رمثتسم تاكرش يف تارامثتسالا صخي اميف ضافخنالا ةراسخ سايق متي
 يف يباجيإ ريغت كانه ناك اذإ اهسكع متيو ةراسخلا وأ حبرلا نمض ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخب فارتعالا متي .ةيرتفدلا ةميقلا عم رامثتسالل
 .دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ديدحتل ةمدختسملا تاريدقتلا

 
 عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا ةميق يف ضافخنالا )ه(

 
 ةلدألا مييقت نمضتي اذهو .اهب قلعتت يتلا لوصألا كلذكو عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا ةميق يف ضافخنالا ةراسخ باستحال اهمكح ةرادإلا سرامت
 لوطمو ريبك ضافخنا يأ نإف ،ةيكلملا قوقح تاودأب قلعتي ام يفو .تارامثتسالا ةميق يف تقؤملا راسحنالا فالخ يف ببستت يتلا ةيعوضوملا
 ضافخنالا ةيهام ديدحت نإ .اهتميق يف ضافخنالا اذه لثمل ًايعوضوم ًاليلد دعي ،اهتفلكت نم لقأ ىلإ ةيكلملا قوقح رامثتسال ةلداعلا ةميقلا يف
 عضولا عجارت ىلع ليلد دوجو دنع ًامئالم نوكيس ةميقلا يف ضافخنالا صحف نأ ًاضيأ ةرادإلا ىرت امك .ةرادإلا نم ًامكح بلطتي “لوطملا”و “ريبكلا”
 .ةيليومتلاو ةيليغشتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو ،ايجولونكتلا يف تاريغتلاو ،لامعألاو تاعاطقلا ءادأو ،اهيف رمثتسملا ةكرشلل يحصلا يلاملا

 
 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم )و(

 
 تاروطتلا نع فلتخت دق ةفلتخم تاضارتفا لمع يراوتكالا ريدقتلا نمضتي .ةيراوتكا تاريدقت مادختساب نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم باستحا متي
 شاعم يف تادايزلاو ةافولا تالدعمو تابترملا يف ةيلبقتسملا تادايزلاو مصخلا لدعم ديدحت تاريدقتلا هذه لمشتو .لبقتسملا يف ةيلعفلا
 ديدش نوكي ةددحملا تآفاكملا مازتلا نإف ،لجألا ةليوط اهتعيبطو ةيساسألا تاضارتفالاو تاريدقتلا ديقعتل ًارظنو .لبقتسملا يف دعاقتلا
 .مصخلا لدعم وه رييغتلل عضخي ام ًابلاغ يذلا رصنعلا نإ .ريرقت لك خيراتب تاضارتفالا عيمج ةعجارم متت .تاضارتفالا هذه يف تاريغتلل ةيساسحلا
 تاقاقحتسا تامازتلا تالمع عم قفتت تالمعب تاكرشلا تادنسل ةدئافلا تالدعم رابتعالا يف ةرادإلا ”AA“ وأ ذخأت ،بسانم مصخ لدعم ديدحت دنع
 ىلع ةجاحلا بسح هؤارقتسا متيو ،اهب فرتعم ةيملاع فينصت ةلاكو لبق نم ددحملا فينصتلل ًاقفو ،ىلعأ لقي ال فينصت عم ةمدخلا ءاهتنا دعب ام
 ةفرعم لجأ نم ةيساسألا تادنسلا ىلع ةعجارملا نم ديزم ءارجإ متي .ةددحملا ايازملا مازتلا نم ةعقوتملا ةرتفلا عم قفاوتيل دئاعلا ىنحنم ىدم
 لثمت ال اهنأ ساسأ ىلع ،مصخلا لدعم اهيلإ دنتسي يتلا تادنسلا ليلحت نم ةديدش نامتئا تاقورف اهل نوكي يتلا تادنسلا فذح متيو .اهتدوج
 طقف ريغتلا ىلإ تايفولل لوادجلا هذه ليمتو .ةددحم لودل مومعلل ةحاتملا تايفولا لوادج ىلإ تايفولا لدعم دنتسيو .ةيلاع ةدوج تاذ تادنس
 مخضتلا تالدعم ىلإ ةيدعاقتلا تاشاعملا يف تادايزلاو بتاورلا يف ةيلبقتسملا تادايزلا دنتستو .ةيفارغوميد تاريغت ىلإ ةباجتسا تارتف ىلع
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةعقوتملا ةيلبقتسملا

 
 ةاكزلا صصخم )ز(

 
 ةاكزلا حئاولو ةمظنأب ةقالعلا تاذ ماكحألاو ةفرعملا ةاكزلا باستحا نمضتي .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ةمظنأل اقفو ةاكزلل ةعومجملا عضخت
 ىتحو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا لبق نم يئاهن طبر ءارجإ متي ىتح ايريدقت قحتسملا اذه ربتعي .ةنيعم ةرتف ةياهن يف ةاكزلا قحتسم رثأ مييقتل
 .يفاضإ ةاكز مازتلال ةضرعم ةعومجملا لظت نيحلا كلذ

 
 
 ةكرشلا تايلمع ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا .٢
 
 .ماخلا داوملا راعسأ يف تاريغتلا ٢٫١
 
 متي يذلا نابوربلا لاثملا ليبس ىلع( نييسيئرلا نيدروملا نم اهيلع لصحت يتلا ماخلا داوملا تادادمإ ىلع ةليمزلا اهتاكرشو ةكرشلل ةكرتشملا عيراشملا دمتعت
 تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا ءاكرش لبق نم ماخلا داوملا ةيبلغأ داريتسا متيو .ةقالعلا تاذ فارطألا مهنيب نم ،)نيليبوربلا جاتنإل ةيدوعسلا وكمارأ نم هيلع لوصحلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ماخلا داوملا راعسأ يف بلقت يأو .ةيملاعلا قوسلا يف طفنلا راعسأ عم قفاوتلا ىلإ ماخلا داوملا راعسأ ليمت دقو اذه .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألاب ةكرشلل ةعباتلا
 .ةكرشلا ةيحبر ىلع رثوي نأ هنأش نم
 

 ةلودجملا ريغو ةلودجملا قالغإلا تايلمع نع ةجتانلا تابارطضالا ٢٫٢
 
 تاجتنملا عينصت تارامثتسالل ةيسيئرلا ةطشنألا لمشتو ،ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف اهتارامثتسا حابرأ ىلع تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش دمتعت
 امب ،لودجلا بسح ررقتت ةمظتنم ةنايص تايلمع تاعمجملاو عناصملا هذه بلطتتو .تايواميكورتبلل ةلماكتم عناصم وأ تاعمجم لالخ نم ةيئايميكلاو ةيواميكورتبلا
 ريغ ةنايصلا تابلطتمب نايحألا ضعب يف تاعمجملاو عناصملا هذه رثأتت دقو .ةليوط ةرتفل عناصملا ليغشت فاقيإ بلطتت ام ةداع يتلاو ،ةيرودلا ةنايصلا كلذ يف
 ام ءوض يفو .تاداريإلا يف هرودب رثؤي امم ،جاتنإلا لدعم ضفخ و ةيليغشتلا ةعسلا لالغتسا صلقي نأ هل ،ال مأ اًررقم ناك ءاوس ،لامعألا يف فقوت يأ .ةلودجملا

 موقت ،لودجملا فاقيإلا تايلمع صخي اميفو .نكمم ةءافك لدعم ىصقأب عناصملا لغشتو تابارطضالا هذه لثم نم تاعمجملاو عناصملا دحت نأ مهملا نم ،قبس
 .صوصخلا اذهب هتقفاوم ىلع لوصحلل ةرادإلا سلجم ىلإ تايصوتلا ميدقتب ةقالعلا تاذ ةنايصلاو ليغشتلا تارادإ
 

 .ةكيرشلا تاهجلا نم جاتنإلا يرتشم عم اهيلع قفتملا ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ ٢٫٣
 
 ةيئايميكلا تاجتنملا راعسأل يسيئرلا رايعملا دعتو ،قيوستلا تاقفنو لقنلا تالومع مصخ دعب ةيواميكورتبلا تاجتنملا تاعيبمل ةيلامجإلا ةميقلا يه ةيفاصلا دئاوعلا
 دئاوعلا راعسأ ىلع ،تقؤم لكشبو ،اًقبسم قافتالاب ةليمزلا اهتاكرشو ءارحصلا ةكرشل ةكرتشملا عيراشملا موقتو .ةيملاعلا قاوسألا يف ةلوادتملا ةيئايميكورتبلاو
 ةكرشل ةكرتشملا عيراشملا ةردق ىلع ةكرشلا ةيحبر دمتعتو .ةيملاعلا قاوسألا رياعمو ةددحم غيص ىلع ًءانب ،ةيلودلاو ةيلحملا قاوسألا نم نيرتشملا عم ةيفاصلا
 .تاجتنملا ىلع ةيفاصلا دئاوعلا راعسأل ىندأ دح ديدحت ىلع ةليمزلا اهتاكرشو ءارحصلا
 

 .معدلا ةيلآ ىلع لماكتملا تاليركألا عمجم دامتعا ٢٫٤
 
 جتني يذلا تارتسألاو كيليركألا ضماح عنصم نم لماكتملا تيليركأ عمجم فلأتيو .كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ لماكتملا تاليركألا عمجم ةيكلم دوعت
 يتلا ةدناسملا وأ معدلا ةيلآ ىلع عمجملا دمتعيو .لوناتويبلاو صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلاو يديلجلا كيليركألا ضمحو تيليركأ ليتوبلاو ماخلا كيليركألا ضمح
 اًرظن ،قوسلا يف ةيسفانت ةيفاص دئاوع راعسأب هتاجتنم عيب نم عمجملا نيكمتل معدلا اذه ىلع لوصحلا نم دب الو .تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش اهمدقت
 .ءارحصلا تارامثتسا ةميق ىلع رثؤي تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش همدقت يذلا رمتسملا معدلا نإف ،هيلعو .عمجملا يف جاتنإلاو ليومتلا فيلاكت عافترال
 

 .يملاعلا ديعصلا ىلع بلطلاو يداصتقالا ومنلا ٢٫٥
 
 ،ةيئاهنلا تاجتنملا راعسأ كلذكو ،امهتاقتشمو زاغلاو طفنلا راعسأو يملاعلا يداصتقالا ومنلا لثم لماوع ةدعب ةيئايميكورتبلاو ةيئايميكلا داوملا ىلع بلطلا رثأتي
 امب( ةيكالهتسالا علسلا اهمظعم يف لمشت يتلا ةيئاميكلا داوملل ةيئاهنلا تامادختسالا ىلع ةرشابم ةروصب بلطلا عفدي يذلا رمألا ،ىرخألا لماوعلا نم اهريغو
 امو ،دوقولاو ءالطلاو تابيذملا لثم عينصتلاو ءانبلا ضارغأل ةصصخملا تامادختسالاو بعللاو تابكرملاو تاينورتكلإلاو ةزهجألا لثم ،)فيلغتلاو ةئبعتلا كلذ يف
 . ةيئايميكورتبلاو ةيئايميكلا تاجتنملا ىلع بلطلا ىوتسم ىلع رشابم لكشب رثأت نأ اهل ةيملاعلا ةيداصتقالا قافآلا يف تاريغت يأو .كلذ ىلإ
 

 .ةينقتلا ٢٫٦
 
 نزاوت لالتخا ىلإ كلذ ىدأ دقو ،ةفلكتلاو ةيعرفلا تاجتنملا مجح يف تاريغت ثودحو ماخلا داوملا لادبتسا ىلإ ةريخألا تاونسلا يف ةقبطملا عينصتلا تايلمع تدأ
 ىلإ ماخلا طفنلا راعسأ عافتراو ةديازتملا ةيئيبلا فواخملا تدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةريغصلا ةيئاهنلا ةيئايميكورتبلا تاقتشملاب قلعتي اميف اميس ال ،بلطلاو ضرعلا
 .اًيداصتقا ةيدجم ريغ اهنأ ىضم اميف ربتعُت تناك يتلا تاينقتلاو ةددجتملا ةيئايميكلا داوملا نم ةقتشملا تاجتنملا قيوستو ريوطت يف ليجعتلا
 

 .ةيواميكورتبلا تاجتنملا نم يملاعلا ضورعملا ٢٫٧
 
 اًريثأت رثؤي يذلا رمألا ،ضورعملا يف اًضافخنا وأ ًةدايز دهشتس قوسلا تناك اذإ ام يملاعلا بلطلا ومن عم ةديدج تاردق يف تارامثتسالا ةمئاوم ىلع ةردقلا ددحت
 .يرودلا هعباط ةيئايميكلا تاعانصلا ىلع بلطلا ومنو ةحاتملا تاردقلا نيب ةظوحلملا تالالتخالا روطت يطعيو .عاطقلا ةيحبر ىلع اًرشابم
 
 ةيخيراتلا ةيلاملا جئاتنلا ليلحت .٣
 

 ةدحوملا لخدلا ةمئاق ٣٫١
 
 رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلا نع ةكرشلل ةدحوملا لخدلا ةمئاق يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٧٩ 
 
 

 

 

 لوألا فصنلا ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ةيوئملا ةبسنلا
 نيب ةرتفلا يف

 ٢٠١٦و ٢٠١٥

 ةيوئملا ةبسنلا
 نيب ةرتفلا يف

 ٢٠١٧و ٢٠١٦

 ةيوئملا ةبسنلا
 فصنلا يف
 ٢٠١٧ نم لوألا
 لوألا فصنلا ىلإ
 ٢٠١٨ نم

 ةكرتشملا عيراشملا يف حبرلا ةصح
 ةليمزلا تاكرشلاو

٨٢٫٧ ٪٧٫٧ ٪٣٧٨٫٨ ٣٧١٫٧ ٢٠٣٫٥ ٤٩٠٫١ ٤٥٤٫٩ ٩٥٫٠٪ 

 ٪٨٫٣ )٪٣٢٫٩( ٪٣٦٥٫٧ ١٥٫٩ ١٤٫٧ ٢٩٫٦ ٤٤٫٢ ٩٫٥ ليومتلا تاداريإ

 ٪٢٤٫٧ ٪٢٤٫٠ )٪١١٫٢( )٢١٫٤( )١٧٫٢( )٣٦٫٣( )٢٩٫٣( )٣٢٫٩( ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا يفاص

 قبطني ال قبطني ال )٪٩٣٫٣( ٢٣٫٢ )٠٫٠( )٠٫٢( ٠٫١ ١٫١ ىرخأ

 ٪٩٣٫٨ ٪٢٫٩ ٪٥٤٦٫٥ ٣٨٩٫٤ ٢٠٠٫٩ ٤٨٣٫٣ ٤٦٩٫٩ ٧٢٫٧ يليغشتلا حبرلا

 ٪٣٧٫٢ ٪٤١٫٣ قبطني ال )٢٫٨( )٢٫١( )٤٫٤( )٣٫١( - ليومتلا فيلاكت

 ٪٩٤٫٤ ٪٢٫٦ ٪٥٤٢٫٢ ٣٨٦٫٥ ١٩٨٫٩ ٤٧٨٫٩ ٤٦٦٫٨ ٧٢٫٧ بئارضلا باستحا لبق حبرلا

 ٪٧٥٫٢ )٪٢٫٩( ٪١٩٫٩ )٢٥٫١( )١٤٫٤( )٣٤٫٤( )٣٥٫٤( )٢٩٫٥( ةاكزلا موسر

 ٪٩٥٫٩ ٪٣٫٠ ٪٨٩٩٫٠ ٣٦١٫٤ ١٨٤٫٥ ٤٤٤٫٥ ٤٣١٫٤ ٤٣٫٢ حبرلا يفاص

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تابلطتم قفو ٢٠١٥ ماعب ةصاخلا تايئاصحإلا تدعأ :حاضيإ
 

 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف حبرلا ةصح )أ(
 

 ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف حبرلا صصح ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦

 
 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف حبرلا ةصح

 
 

 لاير نويلم :ةلمعلا
 يدوعس

 ةبسن
 ةمهاسملا

 لوألا فصنلا ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 ماع يف ةيوئملا

 ٢٠١٦ ىلإ ٢٠١٥

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ ماع يف
 ٢٠١٧ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 فصنلا يف ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٧ نم لوألا
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٨ 

 ةكرش يف حبرلا ةصح
 ةحاولا

١٨٢٫٧ )٪٩٫٤( ٪٨٥٫٠ ١٧١٫١ ٦٠٫٥ ٢٠٨٫٥ ٢٣٠٫١ ١٢٤٫٤ ٪٧٥٪ 

 ةكرش يف حبرلا ةصح
 نداعمو ءارحصلا
 تايواميكورتبلل

 قبطني ال )٪١٠٠٫٠( )٪٥٨٫٧( ٥٠٫٩ - - )٣٧٫٨( )٩١٫٦( ٪٥٠

 ةكرش يف حبرلا ةصح
 ءارحصلاو عينصتلا
 تانيفيلوألل

٧٫٨ ٪١١٫٢ ٪٥٨٫٣ ١٥٩٫٥ ١٤٨٫٠ ٣١٤٫٥ ٢٨٢٫٩ ١٧٨٫٨ ٪٣٢٫٦٪ 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 يف حبرلا ةصح
 ةيدوعسلا ةكرشلا
 كيليركألا ضماحل

٩٧٫١ ٪٦١٫٨ )٪٨٢٫٦( )٩٫٨( )٥٫٠( )٣٢٫٨( )٢٠٫٣( )١١٦٫٥( *٪٤٣٫١٪ 

 يف حبرلا ةصح
 ةليمزلا تاكرشلا
 ةكرتشملا عيراشملاو

 ٨٢٫٧ ٪٧٫٧ ٪٣٧٨٫٨ ٣٧١٫٧ ٢٠٣٫٥ ٤٩٠٫١ ٤٥٤٫٩ ٩٥٫٠٪ 

 
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تابلطتم قفو ٢٠١٥ ماعب ةصاخلا تايئاصحإلا تدعأ :حاضيإ
 .تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف ةكولمملا ةرشابملا ريغ ةصحلا كلذك لمشي*
 
 عجريو ،٢٠١٦ يف يدوعس لاير نويلم ٤٥٤٫٩ ىلإ ٢٠١٥ يف يدوعس لاير نويلم ٩٥٫٠ نم ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا حابرأ يف ءارحصلا ةكرش ةصح تعفترا
 :ةيلاتلا لماوعلا ىلإ كلذ
 

 لالخ نابوربلا وهو ،ةيسيئرلا ماخلا داوملا دحأ راعسأ ضافخنا نع جتن يذلاو ،يدوعس لاير نويلم ١٠٥٫٧ غلبمب ةحاولا ةكرش يف حبرلا ةصح ةدايز )١(
 ؛ماعلا لالخ نيليبورب يلوبلا تاعيبم مجح ةدايزب انورقم ،ماعلا

 
 نويلم ٥٣٫٨و يدوعس لاير نويلم ٩٦٫٢ رادقمب تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا رئاسخ يفاص ضافخنا )٢(

 غلبم ىلع ٢٠١٦ ماعل تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش يف رئاسخلا نم ءارحصلا ةكرش ةصح ترصتقا نيح يف ؛يلاوتلا ىلع يدوعس لاير
 ؛ماعلا لالخ اهرامثتسا لماك بطش ببسب يدوعس لاير نويلم ٣٧٫٨ هردقو

 
 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا رئاسخ ضافخنا ةجيتن كلذ ،يدوعس لاير نويلم ١٠٤٫١ ةبسنب تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف حبرلا ةصح ةدايز )٣(

 .ماعلا لالخ نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلا حابرأ ةدايز ىلإ ةفاضإلاب ،تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرشل ةعبات ةكرش يهو ،كيليركألا
 
 ساسألا يف كلذ عجريو ،٢٠١٧ ماع يف يدوعس لاير نويلم ٣٥٫٢ يلاوحب ءارحصلا ةكرشل ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا حابرأ يف ءارحصلا ةكرش ةصح تعفترا
 :ةيلاتلا لماوعلا ىلإ
 

 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا رئاسخ مغر ،يدوعس لاير نويلم ٣١٫٦ عقاوب تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف حبرلا ةصح عافترا )١(
 ؛يدوعس لاير نويلم ١٢٫٥ غلبمب ةرشابملا

 
 قالغإلا ببسب جاتنإلا ضافخناو ،ماعلا لالخ ماخلا داوملا راعسأ عافترا ببسب يدوعس لاير نويلم ٢١٫٦ غلبمب ةحاولا ةكرش يف حبرلا ةصح ضافخنا )٢(

 ؛ةلصلا تاذ عناصملا ضعبل لودجملا
 
 رئاسخلا تلصو( ٢٠١٦ يف رامثتسالا ديصر بطش مت ثيح ٢٠١٧ يف تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش نم ةيفاضإ رئاسخ ليجست مدع )٣(

 .)يدوعس لاير نويلم ٣٧٫٨ ىلإ ٢٠١٦ يف ةلجسملا
 
 ماع نم لوألا عبرلاب ةنراقم٢٠١٨ نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم ١٦٨٫٢ غلبمب ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا حابرأ يف ءارحصلا ةكرش ةصح تعفترا

 :ةيلاتلا لماوعلا ىلإ ساسألا يف كلذ عجريو ،٢٠١٧
 

 ؛نيليبورب يلوبلا تاعيبم ةدايز ةجيتن يدوعس لاير نويلم ١١٠٫٦ هردقو غلبمب ةحاولا ةكرش حابرأ ةصح عافترا )١(
 
 نع ًالضف ،ةميقلا يف ضافخنالا ساكعنا ببسب كلذو ،يدوعس لاير نويلم ٥٠٫٩ رادقمب تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش حابرأ ةصح ةدايز )٢(

 نيليثيإلا تاعيبمو ةيواكلا ادوصلا تاعيبم يف ةريبكلا ةدايزلا
 
 يدوعس لاير نويلم ١١٫٦ غلبمب تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف حبرلا ةصح ةدايز )٣(

 
 .يدوعس لاير نويلم ٤٫٨ غلبمب كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا رئاسخ ةدايز )٤(

 
 .ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا نم لكل تاعيبملا ةفلكتو لخدلا ةمئاق ليصافت يلي اميف
 
 تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٨١ 
 
 

 

 

 ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةحاولا ةكرشل ةراسخلاو حبرلا ةمئاق ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ

 
 تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرشل لخدلا ةمئاق )١(
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا وأ
 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٥ ماع

٢٠١٦ 

 ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا وأ
 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٦ ماع

٢٠١٧ 

 ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا وأ
 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 لوألا فصنلا
 ىلإ ٢٠١٧ نم
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ٪٨٨٫٧ ٪٢٫٥ ٪٢٨٫١ ١٬٣١١٫٦ ٦٩٤٫٩ ١٬٨٦٩٫٨ ١٬٨٢٤٫٦ ١٬٤٢٤٫٤ تاداريإلا

 ٪٨٩٫٩ ٪٤٫٨ ٪٢٠٫٢ )٩٤٤٫٦( )٤٩٧٫٥( )١٬٣٣٢٫٠( )١٬٢٧٠٫٨( )١٬٠٥٧٫١( تاعيبملا ةفلكت

 ٪٨٥٫٩ )٪٢٫٩( ٪٥٠٫٨ ٣٦٧٫٠ ١٩٧٫٤ ٥٣٧٫٨ ٥٥٣٫٨ ٣٦٧٫٣ حبرلا لمجم

 ٪١٤٫١ ٪٤٫٧ )٪٦٫٨( )٣٤٫١( )٢٩٫٩( )٦٦٫٢( )٦٣٫٢( )٦٧٫٨( ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا

 ٪٥٠٫٥ ٪١٫١ ٪١٦٫٩ )٥٤٫٣( )٣٦٫١( )١٠٠٫٨( )٩٩٫٧( )٨٥٫٣( عيزوتلاو عيبلا تافورصم

 )٪٢٫٩( ٪١٥٫٢ )٪١٣٫٧( )٤٥٫٣( )٤٦٫٧( )٩٦٫٧( )٨٤٫٠( )٩٧٫٣( ليومتلا فيلاكت

 ٪١٧٫٧ ٪٢٠٫٨ )٪٦٧٫٩( ٦٫٢ ٥٫٣ ٢٢٫٥ ١٨٫٦ ٥٨٫٠ ىرخأ تاداريإ

 ٪١٦٦٫٠ )٪٨٫٩( ٪٨٦٫٢ ٢٣٩٫٥ ٩٠٫٠ ٢٩٦٫٦ ٣٢٥٫٥ ١٧٤٫٨ لخدلا ةبيرضو ةاكزلا باستحا لبق حبرلا

 قبطني ال ٪١٫٣ قبطني ال قبطني ال قبطني ال )٢٦٫٨( )٢٦٫٥( - لخدلا ةبيرضو ةاكزلا

 ٪١٦٦٫٠ )٪٩٫٨( ٪٧١٫١ ٢٣٩٫٥ ٩٠٫٠ ٢٦٩٫٨ ٢٩٩٫١ ١٧٤٫٨ لخدلا ةبيرضو ةاكزلا باستحا دعب حبرلا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ةنايصلا ببسب كلذو م٢٠١٦ ماعلا لالخ تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش جاتنإ تايمك عافترا ىلإ م٢٠١٥ ماعب ةنراقم م٢٠١٦ ماعلا تاعيبم عافترا ببس دوعي
 .جتنملا عيب راعسأ عافترا ىلإ م٢٠١٦ ماع تاعيبمب ةنراقم م٢٠١٧ ماع تاعيبم عافترا ببس دوعيو ،م٢٠١٥ ماعلا لالخ ةيرودلا
 
 ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةحاولا ةكرش تاعيبم ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ

 
 تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش تاعيبم يفاص )٢(
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 نيب ةرتفلا

 ٢٠١٦و ٢٠١٥

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 نيب ةرتفلا

 ٢٠١٧و ٢٠١٦

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 لوألا فصنلا
 ىلإ ٢٠١٧ نم
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ٪٣٢٧٫٤ )٪٣٣٫٤( )٪١٤٫٠( ٢٠٢٫٤ ٤٧٫٤ ٢٣٢٫٦ ٣٤٨٫٩ ٤٠٥٫٨ تارداصلا – ةسناجتملا تارميلوبلا

 ٪١٤٢٫٥ )٪١١٫٠( ٪١٢٫٩ ٢١٦٫٨ ٨٩٫٤ ٢٤٤٫٥ ٢٧٤٫٨ ٢٤٣٫٤ يلحم – ةسناجتملا تارميلوبلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٪٢٠٦٫٥ )٪٢٣٫٥( )٪٣٫٩( ٤١٩٫٣ ١٣٦٫٨ ٤٧٧٫١ ٦٢٣٫٧ ٦٤٩٫٣ ةسناجتملا تارميلوبلا

 ٪٦٢٫١ ٪١٥٫٠ ٪٦٠٫١ ٧٦٥٫٨ ٤٧٢٫٣ ١٬١٩٢٫٥ ١٬٠٣٧٫٠ ٦٤٧٫٧ تارداصلا – ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 ٪٥٦٫٠ ٪١٧٫٦ ٪١٢٫٧ ١٢٤٫٢ ٧٩٫٦ ١٩٣٫١ ١٦٤٫٣ ١٤٥٫٨ يلحم – ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 ٪٦١٫٢ ٪١٥٫٤ ٪٥١٫٤ ٨٩٠٫٠ ٥٥١٫٩ ١٬٣٨٥٫٧ ١٬٢٠١٫٢ ٧٩٣٫٥ ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 )٪٠٫١( ٪٢٤٫٠ )٪٢٣٫٤( ٢٫٤ ٢٫٤ ٥٫٤ ٤٫٤ ٥٫٧ ىرخأ

 ٪٨٩٫٨ ٪٢٫١ ٪٢٦٫٣ ١٬٣١١٫٦ ٦٩١٫١ ١٬٨٦٨٫٢ ١٬٨٢٩٫٣ ١٬٤٤٨٫٥ تاعيبملا يلامجإ

 )٪١٠٠٫٠( )٪١٣٣٫٧( )٪٧٥٫٥( - ٣٫٨ ١٫٦ )٤٫٨( )١٩٫٥( راعسألا ةقباطم ضارغأل ةلخدملا تاليدعتلا

 - - - - - ٠٫٠ )٠٫٠( )٤٫٦( اهتيوست رجت مل يتلا قورفلا

 ٪٨٨٫٧ ٪٢٫٥ ٪٢٨٫١ ١٬٣١١٫٦ ٦٩٤٫٩ ١٬٨٦٩٫٨ ١٬٨٢٤٫٦ ١٬٤٢٤٫٤ تاعيبملا يفاص

 
 ةرادإلا تامولعم :ردصملا
 

 ةدايز ببسب ٢٠١٦ ماع يف تاعيبملا تعفترا .ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلاو ةسناجتملا تارميلوبلا امه ،نيليبورب يلوبلا نم نيعون ةحاولا ةكرش عيبت
 تاعيبملا تعفترا ،٢٠١٧ ماع يفو .اهعناصم يف ئجافم قالغإ وأ ةيرود ةنايص تايلمع يأ ةحاولا ةكرش دهشت مل ثيح ماعلا لالخ نيليبورب يلوبلا تاعيبم
 يف تاعيبملا تعفترا ،لباقملا يفو .ماعلا لالخ ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتم يف ةدايزلا ببسب ةعابملا نيليبورب يلوبلا ةيمك ضافخنا نم مغرلا ىلع
 .٢٠١٨ نم لوألا فصنلا يف ةنايص ةيلمع يأل عوضخلا مدع ىلإ اساسأ كلذ عجريو ٢٠١٧ نم لوألا فصنلاب ةنراقم ٢٠١٨ نم لوألا فصنلا
 
 ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل اهتاجتنمل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتمو ةحاولا ةكرش تاعيبم مجح ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد

 
 اهتاجتنمل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتمو تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش تاعيبم مجح ليلحت )٣(
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ )نط فلأ( ةيمكلا
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 نيب ةرتفلا

 ٢٠١٦و ٢٠١٥

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 نيب ةرتفلا

 ٢٠١٧و ٢٠١٦

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 لوألا فصنلا
 ىلإ ٢٠١٧ نم
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ٪٢٩٣٫٤  )٪٤٢٫٢(  )٪٣٫٧(  ٤٤٫٨  ١١٫٤  ٥٨٫٣  ١٠٠٫٩  ١٠٤٫٨  تارداصلا - ةسناجتملا تارميلوبلا

 ٪١٠٨٫٤  )٪٢٣٫٠(  ٪٣٥٫٦  ٤٨٫٦  ٢٣٫٣  ٦٢٫٤  ٨١٫٠  ٥٩٫٧  يلحم - ةسناجتملا تارميلوبلا

 ٪٤٢٫٣  ٪٥٫٤  ٪٧٣٫٧  ١٦٠٫٨  ١١٣٫٠  ٢٨٤٫٥  ٢٦٩٫٩  ١٥٥٫٤  تارداصلا – ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 ٪٤١٫٩  ٪٤٫٠  ٪٣٥٫٥  ٢٧٫٩  ١٩٫٦  ٤٧٫٧  ٤٥٫٩  ٣٣٫٨  يلحم – ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 ٪٦٨٫٥  )٪٩٫٠( ٪٤٠٫٧  ٢٨٢٫١   ١٦٧٬٤ ٤٥٢٫٩  ٤٩٧٫٧  ٣٥٣٫٨  نيلبورب يلوبلا تاعيبم يلامجإ

 
 
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٨٣ 
 
 

 

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ )يرتم نط لكل يدوعس لاير( رعسلا طسوتم
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 نيب ةرتفلا

 ٢٠١٦و ٢٠١٥

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 نيب ةرتفلا

 ٢٠١٧و ٢٠١٦

 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 لوألا فصنلا
 ىلإ ٢٠١٧ نم
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 ٪٨٫٧  ٪١٥٫٣  )٪١٠٫٧(  ٤٬٥١٦٫٦  ٤٬١٥٧٫٠  ٣٬٩٨٥٫٩  ٣٬٤٥٦٫٨   ٣٬٨٧٢٫٣ تارداصلا – ةسناجتملا تارميلوبلا

 ٪١٦٫٣  ٪١٥٫٥  )٪١٦٫٨(  ٤٬٤٦٣٫٠  ٣٬٨٣٦٫٤  ٣٬٩٢٠٫٧  ٣٬٣٩٤٫٠  ٤٬٠٧٧٫٠ يلحم – ةسناجتملا تارميلوبلا

 ٪١٤٫٠  ٪٩٫١  )٪٧٫٨(  ٤٬٧٦٣٫٠  ٤٬١٧٩٫٦  ٤٬١٩١٫٨  ٣٬٨٤١٫٩  ٤٬١٦٨٫٠ تارداصلا – ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 ٪١٠٫٠  ٪١٣٫١  )٪١٦٫٨(  ٤٬٤٥٦٫٤  ٤٬٠٥١٫٧  ٤٬٠٥٠٫٣  ٣٬٥٨٢٫٤  ٤٬٣٠٧٫٥ يلحم – ةسناجتملا ريغ ةكرتشملا تارميلوبلا

 
 ةرادإلا تامولعم :ردصملا

 
 طيحملاو ايسآ لزابو ةيلودلا لزاب ةكرش نم كرتشملا بلطلا يف ةدايزلا ببسب ٢٠١٦ ماع يف نط وليك ١٤٣٫٩ عقاوب نيليبورب يلوبلا تاعيبم مجح دادزا
 ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتم ضفخناو .ةحاولا ةكرش عناصم يف لودجم ريغ قالغإ وأ ةيرود ةنايص تايلمع يأ أرطت مل امك ،ىرخألا فارطألاو ئداهلا
 تاعيبم مجح ضفخنا ،كلذ ىلع ةوالع .ةيملاعلا طفنلا راعسأ ضافخنا عم ًايشامت ٢٠١٦ ماع يف يرتم نط لكل يدوعس لاير ٣٤٨ عقاوب نيليبورب يلوبلل
 راعسأ طسوتم عفترا ،٢٠١٧ ماع يف هنأ الإ .عناصملا يف ةررقم ةلماش حالصإ تايلمع ءارجإل ةجيتن ٢٠١٧ ماع يف نط فلأ ٤٤٫٨ ةبسنب نيليبورب يلوبلا
 نم تاجتنم( ةسناجتملا ةكرتشملا تارميلوبلا عيب ىلع زيكرتلا ةرادإلا تررق ثيح ،يرتم نط لكل يدوعس لاير ٤٥٦ عقاوب نيليبورب يلوبلل ةيفاصلا دئاوعلا
 .)ةيلاع ةدوجب نيليبورب يلوبلا

 
 ةكرش ضرعت مدعل اًرظن ،٢٠١٧ ماع نم لوألا فصنلاب ةنراقم ٢٠١٨ ماع نم لوألا فصنلا يف نط فلأ ١١٤٫٧ رادقمب نيليبورب يلوبلا تاعيبم مجح عفترا
 يف يرتم نط لكل يدوعس لاير ٥٢٧ عقاوب نيليبورب يلوبلل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتم عفترا امك ،اهعناصم يف ةلودجم ريغ قالغإ ةيلمع يأل ةحاولا
 .٢٠١٧ ماع نم لوألا فصنلاب ةنراقم ٢٠١٨ ماع نم لوألا فصنلا

 
 ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل ةراسخلاو حبرلا ةمئاق ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي

 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦
 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل لخدلا ةمئاق )٤(
 

 نويلم :ةلمعلا
 يدوعس لاير

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٧ 
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٨ 

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٥ ماع يف
 ٢٠١٦ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ ماع يف
 ٢٠١٧ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 لوألا فصنلا يف
 ىلإ ٢٠١٧ نم
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٨ 

 ٪٥٦٫٨  ٪٢٨٫٩  ٪٥٫٩  ٤٢١٫٦  ٢٦٨٫٩  ٦٤٦٫٠ ٥٠١٫٢ ٤٧٣٫٢ تاداريإلا

 ٪٢٥٫٧  ٪٣٫٥  ٪٠٫٩  )٢٨٢٫٠( )٢٢٤٫٤( )٥٢٤٫٩( )٥٠٧٫٤( )٥٠٣٫٠( تاعيبملا ةفلكت

 ٪٢١٣٫٥  )٪٢٬٠٥٦٫٧(  )٪٧٩٫٢(  ١٣٩٫٦  ٤٤٫٥ ١٢١٫٠ )٦٫٢( )٢٩٫٨( حبرلا لمجم

 عيبلا تافورصم
 عيزوتلاو

 )١٣٫١  )٪٣٫٢(  )٪٤٦٫٥(  )١٣٫٨( )١٢٫٢( )٢٥٫٦( )٢٦٫٤( )٤٩٫٤٪ 

 تافورصملا
 ةيمومعلا
 ةيرادإلاو

)١٠٫٦  ٪٦٨٫٥  )٪١٦٫٠(  )٢٧٫٣( )٢٤٫٧( )٨٢٫٣( )٤٨٫٩( )٥٨٫١٪ 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٨٤ 
 
 

 

 

 ٪١٨٫٣  ٪٢١٫٣  ٪٢٤٫١  )٣٨٫٨( )٣٢٫٨( )٧٢٫٧( )٦٠٫٠( )٤٨٫٣( ليومتلا فيلاكت

 تاقفنلا/ لخدلا
 ىرخألا

 قبطني ال قبطني ال )٪٥٤٫٤(  ٤٥٫٧  )٠٫١( ١٤٫٧ ١٫١  ٢٫٤

 لبق حبرلا
 ةاكزلا باستحا
 لخدلا ةبيرضو

)٥١٦٫١( )٪٦٨٫٠( )٪٢٣٫٤(  ١٠٥٫٤  )٢٥٫٣( )٤٤٫٩( )١٤٠٫٤( )١٨٣٫٣٪( 

 ةبيرضو ةاكزلا
 لخدلا

 قبطني ال  قبطني ال  قبطني ال   -   -   -   -   - 

 دعب حبرلا
 ةاكزلا باستحا
 لخدلا ةبيرضو

)٥١٦٫١( )٪٦٨٫٠( )٪٢٣٫٤(  ١٠٥٫٤  )٢٥٫٣( )٤٤٫٩( )١٤٠٫٤( )١٨٣٫٣٪( 

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ببسب كلذو م٢٠١٦ ماعلا لالخ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش جاتنإ تايمك عافترا ىلإ م٢٠١٥ ماعب ةنراقم م٢٠١٦ ماعلا تاعيبم عافترا ببس دوعي
 .ةيواكلا ادوصلا جتنم عيب راعسأ عافترا ىلإ م٢٠١٦ ماع تاعيبمب ةنراقم م٢٠١٧ ماع تاعيبم عافترا ببس دوعيو ،م٢٠١٥ ماعلا لالخ ةيرودلا ةنايصلا
 
 ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تاعيبم ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي

 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧
 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تاعيبم )٥(
 

 نويلم :ةلمعلا
 يدوعس لاير

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 ماع يف ةيوئملا

 ٢٠١٦ ىلإ ٢٠١٥

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 يف ةيوئملا ةبسنلا يف
 ٢٠١٧ ىلإ ٢٠١٦ ماع

 ةبسنلا يف ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ٢٠١٧ نم لوألا فصنلا يف ةيوئملا
 ٢٠١٨ نم لوألا فصنلا ىلإ

 ٪٧٩٫٢  ٪٥٢٫١  ٪٣٨٫٧  ٢٨٩٫٤  ١٦١٫٥  ٤٣٧٫٨  ٢٨٧٫٩  ٢٠٧٫٥ ةيواكلا ادوصلا

 ديرولك يناث
 نيليثيإلا

٣٠٫٠  ٪١١٫٦  ٪٣٫٦  ١٥٦٫١  ١٢٠٫١  ٢٤٢٫٢  ٢١٧٫٠  ٢٠٩٫٥٪ 

 يلامجإ
 تاعيبملا

٥٨٫٢  ٪٣٤٫٧  ٪٢١٫١  ٤٤٥٫٥  ٢٨١٫٦  ٦٨٠٫٠  ٥٠٤٫٩  ٤١٧٫٠٪ 

 تاليدعت
 ةتقؤملا راعسألا

١٠٠٫٠( )٪٦٢٫٨( )٪٥٧٫٥(  -  ٣٫٠  ٨٫٩  ٢٣٫٩  ٥٦٫٢٪( 

 تاموصخ
 تاعيبملا

 ٪٨٢٫٨  ٪٧١٫٧  قبطني ال  )٢٨٫٥( )١٥٫٦( )٤٢٫٤( )٢٤٫٧(  - 

 تاليدعتلا
 ضارغأل ةلخدملا
 راعسألا ةقباطم

 قبطني ال  قبطني ال  قبطني ال   -   -  )٠٫٤(  -   - 

 تاعيبملا يفاص
 تايلمع لبق(
 )ةيوستلا

٥٥٫١  ٪٢٨٫٢  ٪٦٫٥  ٤١٧٫٠  ٢٦٨٫٩  ٦٤٦٫١  ٥٠٤٫١  ٤٧٣٫٢٪ 

 قبطني ال  قبطني ال  قبطني ال  ٤٫٦  -   -  )٢٫٩(  -  تايوستلا

 تاعيبملا يفاص
 )تايوستلا دعب(

٥٦٫٨  ٪٢٨٫٩  ٪٥٫٩  ٤٢١٫٦ ٢٦٨٫٩  ٦٤٦٫١  ٥٠١٫٢  ٤٧٣٫٢٪ 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةرادإلا تامولعم :ردصملا

 
 يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل اهتاجتنمل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتمو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تاعيبم مجح ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي

 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١
 
 اهتاجتنمل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتمو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تاعيبم )٦(
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ )نط فلأ( ةيمكلا
 فصنلا
 نم لوألا

٢٠١٧ 

 فصنلا
 نم لوألا

٢٠١٨ 

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 يف ةيوئملا ةبسنلا يف
 ٢٠١٦ ىلإ ٢٠١٥ ماع

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ةيوئملا ةبسنلا يف
 ىلإ ٢٠١٦ ماع يف

٢٠١٧ 

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 يف ةيوئملا ةبسنلا يف
 ٢٠١٧ نم لوألا فصنلا
 نم لوألا فصنلا ىلإ

٢٠١٨ 

 )٪٥٩٫٨(  )٪١٫٦(  ٪١٠٫٤  ١٧٢٫٠  ١١٦٫١  ٢٨٨٫٩  ٢٩٣٫٦  ٢٦٥٫٩ نيليثيإلا ديرولك يناث

 )٪٥٩٫١(  )٪٥٫٧(  ٪١٩٫١  ١٣٠٫٥  ٩٧٫٨  ٢٣٩٫٠  ٢٥٣٫٤  ٢١٢٫٧ ةيواكلا ادوصلا

 ٪٤١٫٥  )٪٣٫٥(  ٪١٤٫٣  ٣٠٢٫٦  ٢١٣٫٩  ٥٢٧٫٩  ٥٤٧٫٠  ٤٧٨٫٦ تاعيبملا يلامجإ

  رعسلاطسوتم
 )يرتم نط لكل يدوعس لاير(

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 فصنلا
 نم لوألا

٢٠١٧ 

 فصنلا
 نم لوألا

٢٠١٨ 

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 يف ةيوئملا ةبسنلا يف
 ٢٠١٦ ىلإ ٢٠١٥ ماع

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ةيوئملا ةبسنلا يف
 ىلإ ٢٠١٦ ماع يف

٢٠١٧ 

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 يف ةيوئملا ةبسنلا يف
 ٢٠١٧ نم لوألا فصنلا
 نم لوألا فصنلا ىلإ

٢٠١٨ 

 ٪٢٦٫١  ٪١٢٫٤  )٪٦٫٢(  ٩١٠٫٠  ١٬٠٤٧٫٢  ٨٣٠٫٨  ٧٣٩٫٢  ٧٨٨٫٠ نيليثيإلا ديرولك يناث

 )٪١١٫٠(  ٪٦١٫١  ٪٣٫٩  ١٬٩٩٤٫٥  ١٬٤٧٢٫٨  ١٬٦٥٤٫٣  ١٬٠٢٧٫١  ٩٨٨٫٢ ةيواكلا ادوصلا

 
 ةرادإلا تامولعم :ردصملا
 

 قالغإ ةيلمع تثدح ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نييلاحلا ءالمعلا نم بلطلا ةدايزل ةجيتن ٢٠١٦ ماع يف يرتم نط فلأ ٤٠٫٧ رادقمب ةيواكلا ادوصلا جاتنإ مجح عفترا
 ٢٠١٧ ماع يف يرتم نط فلأ ١٤٫٤ رادقمب ةيواكلا ادوصلا تاعيبم مجح ضفخناو .هتاذ ماعلا يف تاعيبملا ضافخنا يف تدأ ،٢٠١٥ ليربأ يف ةلودجم ريغ
 يف يرتم نط لكل يدوعس لاير ٣٨٫٩ رادقمب ةيواكلا ادوصلا عيب رعس طسوتم عفتراو .هتاذ ماعلا نم ليربأو سرام يف اًموي ٤٤ تماد قالغإ ةيلمع ببسب
 ادوصلا ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ تدادزا ،كلذ ىلع ةوالع .ةيقوسلا لماوعلاب اًعوفدم ،يرتم نط لكل لاير ١٬٠٢٧ عيبلا رعس طسوتم غلب ثيح ٢٠١٦ ماع
 .ةيملاعلا راعسألا عافترا عم اًيشامت ٢٠١٧ ماع يف يرتم نط لكل يدوعس لاير ٦٢٧٫٢ ةبسنب ةيواكلا
 
 ضفخنا ،لباقملا يفو .ددجلا ءالمعلا عم ةمربملا تايقافتالا ىلإ كلذ عجريو ،٢٠١٦ ماع يف نط فلأ ٢٧٫٧ عقاوب نيليثيإلا ديرولك يناث تاعيبم مجح دادزا
 سرام يف تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش عنصم قالغإ تايلمعل ةجيتن ،٢٠١٦ ماع يف نط فلأ ٤٫٧ رادقمب عابملا نيليثيإلا ديرولك يناث تاعيبم مجح
 .ةيخيراتلا ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأ عم اًيشامتم نيليثيإلا ديرولك يناثل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتم ناك دقو .٢٠١٧ ماع نم ليربأو
 
 ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل ةراسخلاو حبرلا ةمئاق ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي

 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرشل لخدلا ةمئاق )٧(
 

 نويلم :ةلمعلا
 يدوعس لاير

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٧ 
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٨ 

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٥ ماع يف
 ٢٠١٦ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ ماع يف
 ٢٠١٧ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 فصنلا يف
 ٢٠١٧ نم لوألا
 لوألا فصنلا ىلإ
 ٢٠١٨ نم

 قبطني ال  ٪٢٧٫٥  )٪٨٨٫١(  ٣٧٠٫٨  قبطني ال  ٨٢١٫٣  ٦٤٤٫٤  ٥٬٤٢٣٫١ تاداريإلا

 قبطني ال  ٪٣١٫٨  )٪٨٦٫٦(  )٣٢٥٫٨(  قبطني ال )٧٣٣٫٣( )٥٥٦٫٣( )٤٬١٤٥٫١( تاعيبملا ةفلكت

 قبطني ال  ٪٠٫٠  )٪٩٣٫١(  ٤٥٫٠   -  ٨٨٫١  ٨٨٫١  ١٬٢٧٧٫٩  حبرلا لمجم

 عيبلا تافورصم
 قيوستلاو

 قبطني ال  ٪٢٩٫٢  )٪٩٧٫٣(  )١٫٠(  قبطني ال )٧٫٣( )٥٫٧( )٢١١٫٧( 

 تافورصملا
 ةيمومعلا
 ةيرادإلاو

 قبطني ال  )٪٥٣٫٤(  ٪١٤٠٫٣  )٨٧٫٨(  قبطني ال )١٣٩٫٢( )٢٩٨٫٨( )١٢٤٫٤(

 نويدلا صصخم
 يف كوكشملا
 اهليصحت

 قبطني ال  قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(   -  قبطني ال  -   -  )١٢٣٫٤(

 يف حبرلا ةصح
 ةليمزلا ةكرشلا

 قبطني ال  )٪٩٫٩(  قبطني ال  ٥٣٠٫٢  قبطني ال  ١٬٠٠١٫٦  ١٬١١١٫٦ )١٫٠(

 قبطني ال  ٪١٣٫٧  )٪٨٠٫٤(  )٢٧٫٨(  قبطني ال )٦٠٫٤( )٥٣٫٢( )٢٧١٫٦( ليومتلا فيلاكت

 قبطني ال  ٪٢٣٥٫٦  )٪١٢٫٧(  ٢١٫٠  قبطني ال  ٣٨٫٩  ١١٫٦  ١٣٫٣ ىرخأ تاداريإ

 لبق حبرلا
 ةاكزلا باستحا
 لخدلا ةبيرضو

 قبطني ال  ٪٨٫٠  ٪٥٢٫٧  ٤٧٩٫٥  قبطني ال  ٩٢١٫٦  ٨٥٣٫٦  ٥٥٩٫١ 

 ةبيرضو ةاكزلا
 لخدلا

 قبطني ال  ٪١٢٨٫٠  )٪٩٤٫٣(  )٤٫٩(  قبطني ال )١٧٫٩( )٧٫٩( )١٣٧٫٥(

 دعب حبرلا
 ةاكزلا باستحا
 لخدلا ةبيرضو

 قبطني ال  ٪٦٫٨  ٪١٠٠٫٦  ٤٧٤٫٥  قبطني ال  ٩٠٣٫٦ ٨٤٥٫٨ ٤٢١٫٦ 

 بوسنملا لخدلا
 نيرمثتسملا ىلإ
 بسنلا( نيرخالا
 )تايلقألا

 قبطني ال  ٪١٥٥٫٠  )٪٨٠٫٨(  ١٥٬٦ قبطني ال  ٦٢٬٥ ٢٤٬٥ ١٢٧٬٦

 دئاعلا حبرلا
 يمهاسمل
 مألا ةكرشلا

 قبطني ال  ٪١١٫٠  ٪٥٨٫٥  ٤٩٠٬٢ قبطني ال  ٩٦٦٬١ ٨٧٠٬٣ ٥٤٩٬٢

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 يف نيليثيإ يلوبلاو نيليثإلل ةيدوعسلا ةكرشلاو كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا ديحوتب تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش موقت
 ةيلاملا مئاوقلا ديحوتب تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش تماق )IFRS ( ةيلاملا مئاوقلل ةيلودلا ريياعملا قيبطت دعبو م٢٠١٦ ماعلا لالخ .ةيلاملا اهمئاوق
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٨٧ 
 
 

 

 

 تارامثتسا نم حابرأ دنب يف نيليثيإ يلوبلاو نيليثإلل ةيدوعسلا ةكرشلل ةيلاملا جئاتنلا باستحاو ةيلاملا اهمئاوقل طقف كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل
 .تاعيبملا دنب يف سيلو
 .كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تاعيبمل تفاضا يتلاو لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلل يراجتلا ليغشتلاب ءدبلا مت ،م٢٠١٦ ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ
 
 ةيدوعسلا ةكرشلا نم لكل تايلمع جئاتن ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرشل ةدحوملا ةراسخلاو حبرلا ةمئاق لمتشت
 ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف نيتيهتنملا نيتنسلل ةدحوملا ةراسخلاو حبرلا مئاوق نأ نيح يف ،كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو نيليثأ يلوبلاو نيليثألل
 نأب اًملع ،كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تايلمع جئاتن ىوس لمشت ال ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ساسأ ىلع ةدعملا ٢٠١٧ ربمسيد
 .ةيكلملا قوقح ساسأ ىلع اهباستحا مت نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلا يف اهتارامثتسا
 
 ءارحصلاو عينصتلا ةكرش ةصح ةليمزلا تاكرشلا يف حبرلا ةصح لثمت نيح يف ،كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاب ٢٠١٧و ٢٠١٦ يماع تاداريإ طبترت
 غلبمب تاداريإلا تعفترا دقو .كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلاب ةصاخلا رئاسخلاو حابرألا يف تانيفيلوألل
 .قوسلا يف راعسألا عافترا ةيفلخ ىلع لوناتويبلا تاعيبم ةدايز ببسب ٢٠١٧ يف يدوعس لاير نويلم ١٧٦٫٩ هردقو
 
 عافترا ببس دوعيو ،تاعيبملا تايمك عافترا ىلإ م٢٠١٥ ماعب ةنراقم م٢٠١٦ ماع يف نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلا تاعيبم عافترا ببس دوعي
  .تاجتنملا عيب تايمكو راعسأ عافترا ىلإ م٢٠١٦ ماعب ةنراقم م٢٠١٧ ماع يف تاعيبملا

 
 ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل ةراسخلاو حبرلا ةمئاق ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و

 
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل لخدلا ةمئاق )٨(

 

 نويلم :ةلمعلا
 يدوعس لاير

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٧ 
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٨ 

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٥ ماع يف
 ٢٠١٦ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ ماع يف
 ٢٠١٧ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 فصنلا يف
 ٢٠١٧ نم لوألا
 لوألا فصنلا ىلإ
 ٢٠١٨ نم

 )٪٦٫٣(  ٪٢٧٫٥  )٪٣٥٫٦(  ٣٧٠٫٨  ٣٩٥٫٧  ٨٢١.٣ ٦٤٤٫٤  ١٬٠٠٠٫٣ تاداريإلا

 )٪٧٫٧(  ٪٢٦٫٩  )٪٦٢٫٣(  )٣٢٥٫٨( )٣٥٣٫٠( )٧٠٣٫٥( )٥٥٤٫٥( )١٬٤٧١٫٣( تاعيبملا ةفلكت

 ٪٥٫٤  ٪٣١٫٠  )٪١١٩٫١(  ٤٥٫٠  ٤٢٫٧  ١١٧٫٨  ٨٩٫٩  )٤٧١٫٠( حبرلا لمجم

 عيبلا تافورصم
 عيزوتلاو

)٦٨٫٦(  ٪٢٩٫٢  )٪٩٣٫٨(  )١٫٠( )٣٫٣( )٧٫٣( )٥٫٧( )٩١٫٠٪( 

 تافورصملا
 ةيمومعلا
 ةيرادإلاو

)١٩٫٣  ٪٤٥٫٢  ٪٨٣٫٥  )١٨٫١( )١٥٫٢( )٥٥٫٦( )٣٨٫٣( )٢٠٫٩٪ 

 يف ةصحلا
 رئاسخلا يفاص
 عيراشملا يف
 ةكرتشملا

 )٪٣٫٢(  ٪١٥٣٫١  قبطني ال  )٦٢٫٥( )٦٤٫٦( )١٧٣٫٧( )٦٨٫٦(  - 

 تاداريإلا يفاص
 ىرخألا

١٫٨  )٪٣٨٫٨(  )٪٦٦٫٦(  ٢٠٫١  ١٩٫٧  ٧٫٧  ١٢٫٦  ٣٧٫٨٪ 

 ٪١٩٫٢  ٪٨٫٣  )٪٦٩٫٢(  )٢٧٫٨( )٢٣٫٣( )٦٠٫٤( )٥٥٫٨( )١٨١٫١( ليومتلا فيلاكت

 لبق حبرلا
 ةاكزلا باستحا
 لخدلا ةبيرضو

)٠٫٩  ٪١٦٠٫٦  )٪٩٠٫٩(  )٤٤٫٥( )٤٤٫١( )١٧١٫٥( )٦٥٫٨( )٧٢٦٫٢٪ 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةبيرضو ةاكزلا
 لخدلا

 )٪٩٧٫٠(  )٪٣٣٠٫٥(  قبطني ال  )٠٫٢( )٨٫٠( )٧٫١(  ٣٫١  - 

 يف ةصحلا
 جئاتن يفاص
 ةليمزلا ةكرشلا

 قبطني ال  قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(   -   -   -   -  )١٫٠(

 دعب حبرلا
 ةاكزلا باستحا
 لخدلا ةبيرضو

)١٤٫٢(  ٪١٨٤٫٧  )٪٩١٫٤(  )٤٤٫٧( )٥٢٫١( )١٧٨٫٦( )٦٢٫٧( )٧٢٧٫٢٪( 

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

 ) ةيلاملا مئاوقلل ةيلودلا ريياعملا قيبطت دعبو م٢٠١٦ ماعلا لالخو.هعباتلا اهتاكرشل ةيلاملا مئاوقلا ديحوتب كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا موقت
IFRS) ةيلاملا جئاتنلا باستحاو ةيلاملا اهمئاوقل طقف لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا ديحوتب كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تماق 

 .تاعيبملا دنب يف سيلو تارامثتسا نم حابرأ دنب يف ىرخالا اهتاكرشل
 
 .كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تاعيبمل تفاضأ يتلاو لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلل يراجتلا ليغشتلاب ءدبلا مت ،م٢٠١٦ ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ
 
 ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تاعيبم ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي

 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧
 
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل تاعيبم يفاص )٩(

 

 يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةكرشلا
 ةيدوعسلا
 ضماحل
 *كيليركألا

 ةكرشلا
 ةيدوعسلا
 لوناتويبلل

 ٢٠١٦ تاداعبتسالا

 ةكرشلا
 ةيدوعسلا
 ضماحل
 *كيليركألا

 ةكرشلا
 ةيدوعسلا
 لوناتويبلل

 ٢٠١٧ تاداعبتسالا

 ١٠٦٫٣  -   -  ١٠٦٫٣  ٥١٫٥  -   -  ٥١٫٥ عينصتلا ةكرش

 ٢٨٦٫٤  -   -  ٢٨٦٫٤  ١٨٣٫١  -   -  ١٨٣٫١ كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا

 ٣٩٢٫٧  -   -  ٣٩٢٫٧  ٢٣٤٫٥  -   -  ٢٣٤٫٥ ةيلحملا تاعيبملا

 ٤٢٫٦  -   -  ٤٢٫٦  -   -   -   -  تالومعلا يلامجإ

 ٤٠٠٫٧  -  ١١٠٫٤ ٢٩٠٫٤  ٣٦٧٫٩  -  ٩٢٫٧ ٢٧٥٫١ ىرخألا تاعيبملا تاداريإ

 )٤٧٫٦(  -   -  )٤٧٫٦(  -   -   -   -  تالومعلا

 ٥٠٫٤  -  ٥٠٫٤  -  ٤٢٫٠  -  ٠٫٤٢  -  ةجلاعملا موسر

 ٨٢١٫٤  )١٧٫٥(  ١٦٠٫٧ ٦٧٨٫١  ٦٤٤٫٤  -  ١٣٤٫٨ ٥٠٩٫٧ عيبلا

 
 ةرادإلا تامولعمو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .ةرطيسم صصح كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا اهيف كلمت يتلا ةدودحملا كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو كيليركألا تارميلوبل ةيدوعسلا ةكرشلاب كلذ طبتري*
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلل ةرصتخملاو ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ٢٠١٨ ماع نم لوألا فصنلاو ٢٠١٧ ماع نم لوألا فصنلل ةرفوتم ريغ هالعأ ةدراولا تامولعملا :حاضيإ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٨٩ 
 
 

 

 

 ةينطولا عينصتلا ةكرشو كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلإ لوناتويبلا عيب نم كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل ةلقتسملا تاعيبملا فلأتت
 تاعيبملا تاداريإ دنب تحت فنصت يتلاو ،ةعباتلا تاكرشلل تايلمعلاو قفارملا موسر ىلإ ةفاضإلاب بلطلا مجح عافترا ببسب تايواميكورتبلا قيوستل
 .٢٠١٧و ٢٠١٦ يماع يف يداعلا لوناتويبلاو لوناتويب وزيا تاعيبمب لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلا تاعيبم طبترت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ىرخألا

 
 ةدايزلا ببسب ٢٠١٧ يف يدوعس لاير نويلم ٨٢١٫٤ ىلإ ٢٠١٦ ماع يف يدوعس لاير نويلم ٦٤٤٫٤ نم كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا تاعيبم تعفترا
 ىلإ ةفاضإلاب .كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلا لوناتويب وزيا تاعيبم مجح عافترا بناج ىلإ ،يداعلا لوناتويبلل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ طسوتم يف
 .)ةيملاعلا قوسلا يف راعسألا ةدايز لضفب( ىلعأ راعسأ تالدعمب ٢٠١٧ يف تايواميكورتبلا قيوستل ةينطولا عينصتلا ةكرش ىلإ ربكأ تايمك عيب مت ،كلذ
 يتلا صيصختلا ةدعاق ىلإ اًدانتسا ةريخألا ىلع ةلمحملا قفارملاو تايلمعلا ةفلكت بناج ىلإ ،نيليبوربلا تاعيبم لوناتويبلل ةيدوعسلا ةكرشلا تاداريإ لثمت
 .اهانبتت

 
 ءارحصلا ةكرشل ليومتلا تاداريإ )ب(

 
 رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا تاونسلل ليومتلا تاداريإ ليصافت يلاتلا لودجلا حضوي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ و ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا

 
 ليومتلا تاداريإ )١(

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 لوألا فصنلا
 ٢٠١٨ نم

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 ماع يف ةيوئملا

 ٢٠١٧ ىلإ ٢٠١٦

 يف ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 فصنلا يف ةيوئملا ةبسنلا
 فصنلا ىلإ ٢٠١٧ نم لوألا
 ٢٠١٨ نم لوألا

 )٪٧٫٤( )٪٣١٫٩( ١١٫٠ ١١٫٩  ٢٠٫٤  ٣٠٫٠  قبطني ال ةحبارملا عئادو نم ليومتلا تاداريإ

 يتلا ضورقلا نم ليومتلا تاداريإ
 ةعباتلا تاكرشلا اهيلع لصحت

 ٪١٫٢  ٪٨٫٤  ١٫٧ ١٫٧  ٤٫٥  ٤٫٢  قبطني ال

 تارامثتسالا نم ليومتلا تاداريإ
 لجألا ةريصق

 )٪١٦٫٦( )٪٤٣٫١( ٠٫٩ ١٫٠  ٢٫٧  ٤٫٨  قبطني ال

 قبطني ال )٪٦٢٫٦( ٢٫٣ -  ١٫٩  ٥٫٢  قبطني ال حابرأ تاعيزوت نم لخد

 ٪٨٫٣ )٪٣٢٫٩( ١٥٫٩ ١٤٫٧  ٢٩٫٦  ٤٤٫٢  قبطني ال ليومتلا تاداريإ

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 عيزوتلا اذه رفوتي ال يلاتلابو ،نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هيضتقت مل هتاذ رمألا نأب اًملع ،٢٠١٧ يف ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا قيبطت دعب هالعأ نيبملا عيزوتلا ءارجإ مت :حاضيإ
 .٢٠١٥ ماعل
 

 ٢٠٫٤( ماعلا لالخ ةحبارملا عئادو ىلع دئاوعلا طسوتم ضافخنا ببسب ٢٠١٧ يف يدوعس لاير نويلم ٦٫٩ غلبمب ةحبارملا عئادو نم ليومتلا تاداريإ تضفخنا
 .)٢٠١٦ يف يدوعس لاير نويلم ٣٠٫٠ لباقم م٢٠١٧ يف يدوعس لاير نويلم
 
 ببسب ينطولا يبد تارامإلا كنبب ةصاخلا حابرألا عيزوت مدعو ٢٠١٧ يف ضايرلا كنب نم حابرألا تاعيزوت ضافخنا ةجيتن حابرألا تاعيزوت تاداريإ تعجارتو
 .رامثتسالا بحس

 
 ءارحصلا ةكرشل ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا
 
 ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةيلاملا تاونسلل ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا ليصافت يلاتلا لودجلا مدقي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا

 
 ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا )٢(
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 لوألا فصنلا
 ٢٠١٧ نم

 فصنلا
 نم لوألا

٢٠١٨ 

 ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا وأ
 ةبسنلا
 يف ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٥ ماع

٢٠١٦ 

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ ماع يف
 ٢٠١٧ ىلإ

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 يف ةيوئملا
 نم لوألا فصنلا

 فصنلا ىلإ ٢٠١٧
 ٢٠١٨ نم لوألا

 ٪٩٫٢  ٪٦٫١  ٪٢١٫٧  ٩٢٫٨  ٨٥٫٠  ١٦٦٫٧  ١٥٧٫١  ١٢٩٫١ تآفاكملاو روجألاو بتاورلا

 ٪٤١٫٨  )٪١٠٫٩(  ٪٤٣٠٫١  ١٤٫٨  ١٠٫٤  ٢٨٫٩  ٣٢٫٥  ٦٫١ ةنايصلا

 )٪١٫٠(  ٪١٦٫٥  ٪٥٫٤  ٤٫٩  ٤٫٩  ١١٫٩  ١٠٫٢  ٩٫٧ تاكالهتسالاو تاكالهالا

 )٪٢٦٫٥(  ٪٤٫٥  ٪١١٫٤  ١٫٧  ٢٫٤  ٩٫٤  ٩٫٠  ٨٫١ يلآلا بساحلاب ةصاخلا تاقفنلا

 ٪٤٦٫٤  )٪٣٩٫٢(  ٪٤٫٨  ١٫٤  ٠٫٩  ١٫٧  ٢٫٩  ٢٫٧ تاراجيإلا

 ٪٢٨٥٫٢  )٪٢٩٫٨(  )٪٣٠٫٨(  ٣٫٣  ٠٫٨  ٢٫٩  ٤٫١  ٥٫٩ ةينهملا تامدخلا

 ٪٧٩٫٤  )٪٣٫٩(  قبطني ال  ٤٫٣  ٢٫٤  ٢٫٥  ٢٫٦  -  ؛هتاقفنو ةرادإلا سلجم باعتأ

 )٪٣٩٫٩(  )٪٢٨٫٢(  قبطني ال  ٠٫٥  ٠٫٩  ١٫١  ١٫٥  -  تاعربتلا

 ٪٢٣٫٤  ٪٢٥٫٤  ٪١١٫٨  ٨٫٥  ٦٫٩  ١٩٫٠  ١٥٫٢  ١٣٫٦ ىرخأ

 ٪١٥٫٢  ٪٣٫٩  ٪٣٤٫٢  ١٣٢٫١  ١١٤٫٦  ٢٤٤٫٣  ٢٣٥٫١  ١٧٥٫٢  فيراصملا يلامجإ

 ىلع ةلمحملا ةكرتشملا تامدخلا فيراصم
 ةحاولا ةكرش

)١٠٫٠  ٪٠٫١  ٪٥٤٫٦  )٦٤٫٢( )٥٨٫٤( )١٢١٫٢( )١٢١٫١( )٧٨٫٣٪ 

 ىلع ةلمحملا ةكرتشملا تامدخلا فيراصم
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش

)١٨٫٩  ٪٢٫٤  ٪٣٢٫٦  )٤٦٫٥( )٣٩٫١( )٨٦٫٨( )٨٤٫٧( )٦٣٫٩٪ 

 ٪٢٤٫٧  ٪٢٤٫٠  )٪١١٫٢(  ٢١٫٤  ١٧٫٢  ٣٦٫٣  ٢٩٫٣  ٣٢٫٩  ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا يفاص

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تابلطتم قفو ٢٠١٥ ماعب ةصاخلا تايئاصحإلا تدعأ :حاضيإ
 

 فيراصملا هذه تلظ دقو .كالهتسالاو ةينهملا تامدخلاو راجيإلاو ةنايصلاو نيفظوملاب ةقلعتملا تافورصملا ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا تلمش
 .٢٠١٧و ٢٠١٥ نيب ةرتفلا يف يدوعس لاير نويلم ٣٫٤ عقاوب تعفترا ثيح ةيخيراتلا ةرتفلا لالخ ًايبسن ةرقتسم
 
 فيراصمب قلعتي اميف تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو ةحاولا ةكرش ىلع ةلمحملا موسرلا اهنم اًحورطم ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا رهظتو
 ىلع اهديدست متي يتلاو يسيئرلا رقملا يف ةيزكرملا تارادإلا نم ديدعلا يف روجألاو بتاورلا فيلاكت ىلإ ساسألا يف ىزعُت يتلا ةكرتشملا تامدخلا
 .ةكرتشملا تامدخلا تايقافتا يف اًيدقاعت اهيلع قفتملا ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ ساسأ

 
 ةدحوملا ةيمومعلا ةينازيملا ٣٫٢

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةكرشلل ةدحوملا ةيمومعلا ةينازيملا يلاتلا لودجلا حضوي
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 رياني ١ نم ةيوئملا

 ربمسيد ىلإ ٢٠١٦
٢٠١٦ 

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 نم ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 م٢٠١٧ ربمسيد

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 نم ةيوئملا
 م٢٠١٧ ربمسيد
 ٢٠١٨ وينوي ىلإ

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 )٪١٫٥(  )٪٧٤٫٠(  ٪٥٧٫٨  ١٢٤٫٧  ١٢٦٫٦  ٤٨٧٫٤  ٣٠٩٫٠ تادعملاو تاكلتمملا

 ٪١٫٠  )٪٨٫٩(  )٪٨٫٦(  ٢٠٫٧  ٢٠٫٥  ٢٢٫٥  ٢٤٫٧ ةسوململا ريغ لوصألا

 ةكرتشملا تاعورشملا يف تارامثتسالا
 ةليمزلا تاكرشلاو

١٠٫٨  ٪٠٫٥  )٪٣٫١(  ٤٬١٠٩٫٠  ٣٬٧٠٧٫٨  ٣٬٦٨٨٫٥  ٣٬٨٠٤٫٨٪ 

 )٪١٫٥(  )٪١٤٫٦(  )٪٩٫٩(  ٢٣٨٫٧  ٢٤٢٫٤  ٢٨٣٫٩  ٣١٥٫٠ لجألا ةليوط تارامثتسالا

 )٪٣٫٩(  ٪٢٬٤٧٣٫٦ )٪٨٫٣(  ٤٠١٫٧  ٤١٧٫٩  ١٦٫٢  ١٧٫٧ ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ٪٨٫٤  ٪٠٫٤  ٪٠٫٦  ٤٬٨٩٤٫٨  ٤٬٥١٥٫١  ٤٬٤٩٨٫٦  ٤٬٤٧١٫١  ةلوادتملا ريغ لوصألا

 قبطني ال  قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  -   -   -  ١٠٠٫٠ *لجألا ةريصق تارامثتسالا

 )٪١٤٫٠(  ٪٣٤٫٦  )٪٢٩٫٨(  ٥١٫٠  ٥٩٫٣  ٤٤٫١  ٦٢٫٨ ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا

 )٪٤١٫٩(  ٪١٥٨٫٣  ٪٢٢٫٤  ٤٥٠٫٠  ٧٧٥٫٠  ٣٠٠٫٠  ٢٤٥٫٠ ةحبارملا عئادو

 )٪٢٣٫٠(  )٪٥٢٫٣(  ٪٩١٫٦  ٣٩٥٫٩  ٥١٣٫٩  ١٬٠٧٧٫٧  ٥٦٢٫٥ همكح يف امو دقنلا

 )٪٣٣٫٥( )٪٥٫٢(  ٪٤٦٫٥  ٨٩٦٫٩  ١٬٣٤٨٫٢  ١٬٤٢١٫٧  ٩٧٠٫٣  ةلوادتملا لوصألا

 )٪١٫٢(  )٪١٫٠(  ٪٨٫٨  ٥٬٧٩١٫٨  ٥٬٨٦٣٫٤  ٥٬٩٢٠٫٣  ٥٬٤٤١٫٤  لوصألا يلامجإ

 ٪ -  ٪ -  ٪ -  ٤٬٣٨٨٫٠  ٤٬٣٨٨٫٠  ٤٬٣٨٨٫٠  ٤٬٣٨٨٫٠ لاملا سأر

 ٪ -  ٪١٨٫٥  ٪١٩٫١  ٢٨٥٫٢  ٢٨٥٫٢  ٢٤٠٫٧  ٢٠٢٫٢ يماظنلا يطايتحالا

 )٪٢٢٫٢( )٪٥٣٩٫٨( )٪٤٣٦٫٥( )٥٫٧( )٧٫٣(  ١٫٧ )٠٫٥(  ىرخألا ةیکلملا قوقح دونب

 )٪١١٫٢(  ٪١١٫٤  ٪٣٨٫٧  ٦١٥٫٦  ٦٩٣٫٠  ٦٢٢٫٠  ٤٤٨٫٦ ةاقبتسملا حابرألا

 )٪١٫٤(  ٪٢٫٠  ٪٤٫٣  ٥٬٢٨٣٫٠  ٥٬٣٥٨٫٨  ٥٬٢٥٢٫٣  ٥٬٠٣٨٫٢  ةيكلملا قوقح

 )٪٦٫٧(  )٪٣١٫٤(  ٪٨١٫٧  ٢٧٢٫٢  ٢٩١٫٧  ٤٢٥٫٠  ٢٣٣٫٨ لجألا ةليوط ضورقلا

 ٪٩٫٦  ٪١٦٫٦  ٪١٩٫٠  ١٠٩٫٣  ٩٩٫٨  ٨٥٫٦  ٧١٫٩ نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم

 )٪٤٦٫١(  ٪٧٤٫٣  قبطني ال  ١٫٥  ٢٫٩  ١٫٦  -  ةقتشملا ةيلاملا تاودألا

 )٪٢٫٨(  )٪٢٣٫٠(  ٪٦٧٫٥  ٣٨٣٫١  ٣٩٤٫٣  ٥١٢٫٢  ٣٠٥٫٨  ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 ٪ -  )٪٢٢٫٢(  قبطني ال  ٣٨٫٩  ٣٨٫٩  ٥٠٫٠  -  لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا

 ٪١٥٢٫١ )٪٢٠٫٣(  )٪٣٣٫٣(  ٨٫٦  ٣٫٤  ٤٫٣  ٦٫٤ ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا

 ةلوادتملا تامازتلالاو ةقحتسملا تافورصملا
 ىرخألا

٧٨٫٧  )٪٤٧٫٨(  ٪٧٫٠  ٦١٫٥  ٣٤٫٤  ٦٦٫٠  ٦١٫٦٪ 

 )٪٥٠٫٢( )٪٥٫٣(  ٪٢٠٫٧  ١٦٫٨  ٣٣٫٦  ٣٥٫٥  ٢٩٫٤ ةاكزلا صصخم

 ٪١٣٫٩  )٪٢٩٫٢(  ٪٥٩٫٨  ١٢٥٫٧  ١١٠٫٣  ١٥٥٫٨  ٩٧٫٤  ةلوادتملا تامازتلالا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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١٩٢ 
 
 

 

 

 ٪٠٫٨  )٪٢٤٫٥(  ٪٦٥٫٧  ٥٠٨٫٨  ٥٠٤٫٦  ٦٦٨٫٠  ٤٠٣٫٢  تامازتلالا يلامجإ

 )٪١٫٢(  )٪١٫٠(  ٪٨٫٨  ٥٬٧٩١٫٨  ٥٬٨٦٣٫٤  ٥٬٩٢٠٫٣  ٥٬٤٤١٫٤  تامازتلالاو ةيكلملا قوقح يلامجإ

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلل ةرصتخملاو ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .رهشأ ٣ نوضغ يف قحتسُت يتلاو ٢٠١٦ رياني ١ يف ةخرؤملا ةحبارملا عئادو لمشي*

 
 ةلوادتملا ريغ لوصألا )أ(

 
 تادعملاو تاكلتمملا

 
 ٣٠و ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك تادعملاو تالآلاو تاكلتمملل ةيرتفدلا ةميقلا يفاص يلاتلا لودجلا حضوي
 ٢٠١٨. وينوي

 

 تاكالهالا دعب ىفاصلاب تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا )١(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪٧٤٫٠(  ٪٥٧٫٨  ١٢٦٫٦  ٤٨٧٫٤  ٣٠٩٫٠  ١٥٣٫٧ ماعلا ةيادب يف ةيرتفدلا ةميقلا يفاص

 )٪٩٦٫٠( )٪٥٢٫٥(  ٣٫٥  ٨٨٫٧  ١٨٦٫٥  ١٦٦٫٣ تافاضإلا

 )٪٢٫٥(  ٪٢٧٫١  )٠٫٩( )٠٫٩( )٠٫٧( )٥٫٠( تاداعبتسالا

 )٪٩٩٫٧(  قبطني ال  )١٫٢( )٤٤١٫٣(  -   -  ةلوقنملا دونبلا

 )٪٥٤٫١( )٪٠٫٧(  )٣٫٤( )٧٫٤( )٧٫٤( )٧٫٥( ماعلا لالخ تاكالهالا

 قبطني ال     -   -   -  ١٫٦ ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو ةلخدملا تاليدعتلا

 )٪١٫٥(  )٪٧٤٫٠(  ١٢٤٫٧  ١٢٦٫٦  ٤٨٧٫٤  ٣٠٩٫٠  ماعلا ةياهن يف ةيرتفدلا ةميقلا يفاص

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 اذه .تابكرملاو ةيراجلا دييشتلا لامعأو ةيبتكملا تادعملاو تازيهجتلاو ثاثألاو ةرجأتسملا لوصألاو ينابملا ريوطت تايلمع تادعملاو تاكلتمملا تلمش
 ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٢٫٢و ٪٢٫٢و ٪٨٫٢و ٪٥٫٧ هتبسن امب تادعملاو تاكلتمملا ترثأتساو
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي
 
 يدوعس لاير نويلم ٤٤١٫٣ هردقو غلبم ليوحت مت ،٢٠١٧ ماع لالخو .ناكسإلل ءارحص جمانرب بجومب نكاسملا ءانب فيلاكت نم ةيراجلا دييشتلا لامعأ فلأتتو
 .جمانربلا اذه راطإ يف لزانملا ءانب نم ءاهتنالا دعب “ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا ”دنب ىلإ

 
 ريوطت تايلمع ىلإ ىزعُي يدوعس لاير نويلم ١٠١٫٧ هردقو غلبم نم يساسأ لكشب ٢٠١٧ ربمسيد يف امك يدوعس لاير نويلم ١٢٦٫٦ غلابلا ديصرلا لكشتو
 .ةرجأتسملا لوصألاو يضارألاو ينابملا

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةسوململا ريغ لوصألل ةيرتفدلا ةميقلا يفاص يلاتلا لودجلا حضوي
 

  ةسوململا ريغ لوصألا )٢(
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ٢٠١٦ ربمسيد ىلإ

 نم ةيوئملا ةبسنلا
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 ٪٠٫٠  ٪٠٫٠  ٪٦٫٦  ٣٤٫٦  ٣٤٫٦  ٣٤٫٦  ٣٢٫٥ ةرتفلا ةيادب يف ةفلكتلا

 قبطني ال )٪٢٣٫١(  )٪٩٩٫٤(  ١٫٢  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٫١ ماعلا لالخ تافاضإلا

 ٪٣٫٤  ٪٠٫٠  ٪٠٫٠  ٣٥٫٨  ٣٤٫٦  ٣٤٫٦  ٣٤٫٦ ةرتفلا ةياهن ىف ةفلكتلا

 ةيادب يف مكارتملا كالهتسالا
 ةرتفلا

)١٢٫١( )٩٫٩( )٧٫٨( 
)١٤٫١( 

 ١٦٫٧  ٪٢١٫٤  ٪٢٨٫٠٪ 

 )٪٥١٫٩(  )٪٥٫٣(  )٪٢٫٠(  )١٫٠( )٢٫٠( )٢٫١( )٢٫٢( ةرتفلا تاكالهتسا

 ةياهن يف مكارتملا كالهتسالا
 ةرتفلا

)٦٫٩(  ٪١٦٫٧  ٪٢١٫٤  )١٥٫١( )١٤٫١( )١٢٫١( )١٠٫٠٪( 

 ٪١٠٫٤  )٪٨٫٩(  )٪٨٫٦(  ٢٠٫٧  ٢٠٫٥  ٢٢٫٥  ٢٤٫٧  ةيرتفدلا ةميقلا يفاص

 قبطني ال  قبطني ال  قبطني ال ٪٣٦٫٧  ٪٤٠٫٧  ٪٣٤٫٩  ٪٢٨٫٨  كالهتسالا ةبسن

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 نوضغ يف اهكالهإ متي يتلاو تاسسؤملا دراوم طيطختل صاصتمالا ةقئاف تارميلوبلا تايجمرب فيلاكت لوألا ماقملا يف ةسوململا ريغ لوصألا تلمش
 ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٠٫٤و ٪٠٫٤و ٪٠٫٤و ٪٠٫٥ هتبسن امب ةسوململا ريغ لوصألا ترثأتساو اذه .ةنس نيرشع ىلإ ةسمخ نم دتمت ةرتف
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و

 
 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا )ب(

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا يلاتلا لودجلا ضرعي

 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةبسنلا
 ١ نم ةيوئملا
 ٢٠١٦ رياني
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ربمسيد

 ىلإ ٢٠١٦
 ربمسيد

٢٠١٧ 

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ربمسيد

 ىلإ ٢٠١٧
 ٢٠١٨ وينوي

 ٪١٠٫٦  ٪٣٫٢  ٪٣٫١  ١٬٨٤٥٫٢  ١٬٦٦٨٫٩  ١٬٦١٧٫٥  ١٬٥٦٩٫٢ تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش

 قبطني ال  قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  ٢٦٤٫٤  -   -  ٣٧٫٨ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش

 ٪٢٦٫٤  ٪٣٫٢  ٪٠٫٦  ٢٬١٠٩٫٦  ١٬٦٦٨٫٩  ١٬٦١٧٫٥  ١٬٦٠٧٫١  ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا

 ٪١٫٩  ٪٦١٫٤   ٪٣٫٦   ٥٦٫١  ٥٥٫١ ٣٤٫١  ٣٢٫٩ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش

 ٪٢٥٫٦  ٪٤٫٤  ٪٠٫٧  ٢٬١٦٥٫٧  ١٬٧٢٤٫٠  ١٬٦٥١٫٦  ١٬٦٣٩٫٩  ةكرتشملا عيراشملاب ةصاخلا ضورقلا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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١٩٤ 
 
 

 

 

 ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٣٧٫٤و ٪٢٩٫٤و ٪٢٧٫٩و ٪٣٠٫١ هتبسن ام ىلع ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا تذوحتسا
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و
 
 ةبستحم ةيكلم صصح نع ةرابع امهالكو ،تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٥٠و ةحاولا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ هتبسن ام ءارحصلا كلتمت
 ةراسخ ليجست مت ،ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا خيرات يف امكو .٢٠١٧ يف ةكرشلا اهتدمتعا يتلاو ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا قفو
 ةداعإ متو .ةرركتملا رئاسخلا ةيفلخ ىلع تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش رامثتسا لباقم يدوعس لاير نويلم ٢٦٦٫٢ هردقو غلبمب ةميقلا يف ضافخنا
 .جاتنإلا فيلاكت ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،نيليثيإلا دروم عم عازن ةيوست مت ثيح ،٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ جاردإ
 
 فارطألا هذه اهيلع تلصح يتلا ضورقلا ةيوست دعب ددسُت تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل لجألا ليوط اًضورق ءارحصلا تمدق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةيراجتلا كونبلا نم

 
 تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةحاولا ةكرشل ةرصتخملا ةيلاملا تامولعملا يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش لوصأ يفاص )١(

  

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 رياني ١ نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٦ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪٣٫٣(  )٪١٫٨(  )٪٤٫٢(  ٣٬٠١٦٫٣ ٣٬١١٨٫٧ ٣٬١٧٧٫٠ ٣٬٣١٥٫١ ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ٪٧٫٥  ٪١١٫٥  ٪١١٫٦  ٧٧٤٫١ ٧٢٠٫٣ ٦٤٦٫٠ ٥٧٩٫٠ )همكح يف امو دقنلا ءانثتساب( ةلوادتملا لوصألا

 ٪٣٨٫٣  )٪٢٣٫١(  ٪٧٢٫٢  ٦٨٧٫٧ ٤٩٧٫٣ ٦٤٦٫٢ ٣٧٥٫٣ همكح يف امو دقنلا

 ٪٢٠٫١  )٪٥٫٨(  ٪٣٥٫٤  ١٬٤٦١٫٨ ١٬٢١٧٫٥ ١٬٢٩٢٫٢ ٩٥٤٫٣ ةلوادتملا لوصألا

 )٪٤٫٠(  )٪٧٫١(  )٪٥٫٦(  )١٬٦٣٤٫٥( )١٬٧٠٢٫٢( )١٬٨٣١٫٧( )١٬٩٤٠٫١( ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا ءانثتساب( ةلوادتملا تامازتلالا
 )تاصصخملاو

)١١١٫٣  )٪٥٩٫١(  ٪٢١٨٫٦  )٣٤٠٫٣( )١٦١٫٠( )٣٩٣٫٥( )١٢٣٫٥٪ 

 )٪٥٩٫٥(  ٪٨٩٫٠  )٪٢٫١(  )١٣٧٫٥( )٣٣٩٫٣( )١٧٩٫٥( )١٨٣٫٣( ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالا

 )٪٤٫٥(  )٪١٢٫٧(  ٪٨٦٫٨  )٤٧٧٫٨( )٥٠٠٫٣( )٥٧٣٫٠( )٣٠٦٫٨( ةلوادتملا تامازتلالا

 ٪١٠٫٩  ٪٣٫٣  ٪٢٫١  ٢٬٣٦٥٫٩  ٢٬١٣٣٫٧ ٢٬٠٦٤٫٥ ٢٬٠٢٢٫٤ *لوصألا يفاص

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .بئارضلاو ةاكزلا تاليدعت ببسب لوصألا يفاص ةصح ىلإ ةمهاسملا ةبسن طبضلاب ةحاولا ةكرش يف لوصألا يفاص يف ةعومجملا ةصح يواست ال :١ حاضيإ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١٩٥ 
 
 

 

 

  ةلوادتملا ريغ ةحاولا ةكرش لوصأ .أ
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪٣٫٣(  )٪٢٫٤(  )٪٤٫١(  ٢٬٩٩٦٫٢  ٣٬٠٩٦٫٩  ٣٬١٧٢٫٩  ٣٬٣١٠٫٠ تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا

 )٪١٨٫١(  )٪٢٦٫٧(  )٪٢١٫١(  ٢٫٤  ٣٫٠  ٤٫١  ٥٫٢ ةسوململا ريغ لوصألا

 )٪٥٫٨(  قبطني ال  قبطني ال  ١٧٫٦  ١٨٫٧  -   -  امدقم ةعوفدملا نيفظوملا ايازم

 )٪٣٫٣(  )٪١٫٨(  )٪٤٫٢(  ٣٬٠١٦٫٣  ٣٬١١٨٫٧  ٣٬١٧٧٫٠  ٣٬٣١٥٫١  ةلوادتملا ريغ لوصألا

 
 .اًمدقم ةعوفدملا نيفظوملا تآفاكمو ةسوململا ريغ لوصألاو تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا نم لوألا ماقملا يف ةلوادتملا ريغ لوصألا نوكتت
 .ليبجلا يف نيليبورب يلوبلاو نيجورديهلا عزنل نابوربلا جاتنإ قفارم ىلع يساسأ لكشب تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا لمتشتو
 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٧١٫٩و ٪٧١٫١و ٪٧٧٫٦ هتبسن ام ةلوادتملا ريغ لوصألا تلثم
 .يلاوتلا ىلع
 تايلمع ةفلکتو ،)٢٠١٧ ربمسيد يف يدوعس لاير نویلم ٣٦٥٫٢( ةرجأتسملا يضارألا ريوطت تايلمعو ينابملا ىرخألا ةیسیئرلا ةتباثلا لوصألا تنمضت
 یلع ٢٠١٧و ٢٠١٥ ماع يف اھتلمسر مت يدوعس لاير نویلم ١٣٨٫٠و يدوعس لاير نويلم ١٢٥٫٤ هردقو غلبمب ةیسیئرلا ةيرودلا ةنايصلا وأ حيلصتلا
 نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم نم لوحتلا ءانثأ ٢٠١٦ ماع يف يدوعس لاير نويلم ٣٨٫١ ةميقب رايغ عطق ةحاولا ةكرش تلمسر امك .يلاوتلا
 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا

 
 ٢٠١٥ يف هتلمسر تمت يذلاو ،)تايجمربلا صيخرت( اواجوكوي مسا هيلع قلطُي يذلا عناصملا ةبقارم ةمظنأ دحأ ةسوململا ريغ لوصألا لمشت
 .تاونس ٥ اهماوق ةدمب يجاتنإلا هرمع ردقيو يدوعس لاير نويلم ٥٫٢ ةفلكتب

 
 قلعتي اميف اهيلع لوصحلا مت يتلا ضورقلا ىلع دييشتلا ةرتف لالخ ةدبكتملا ليومتلا فيلاكت نم اًمدقم ةعوفدملا نيفظوملا تآفاكم نوكتت
 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةحاولا ةكرش ىلع اهعيزوتو ليومتلا موسر غلبم يلامجإ ةلمسر متو .نكسلا كيلمتل ءارحصلا جمانربب
 .ةكرش لكل ةصصخملا تادحولا ددع بسح

 

 ةلوادتملا ةحاولا ةكرش لوصأ .ب
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 رياني ١ نم ةيوئملا

 ربمسيد ىلإ ٢٠١٦
٢٠١٦ 

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 نم ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 نم ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٧ ربمسيد
 ٢٠١٨ وينوي

 )٪٧٫٤(  ٪٢٧٫٤  )٪٦٫٨(  ٢٦١٫٨  ٢٨٢٫٨  ٢٢١٫٩  ٢٣٨٫٠ تانوزخملا

 )٪٢٫٦(  ٪٤٫٤  ٪٣٥٫٠  ٣٨١٫٩  ٣٩٢٫٢  ٣٧٥٫٥  ٢٧٨٫٢ ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا

 ٪١٨٨٫٤  )٪٦٫٩(  )٪٢٢٫٨(  ١٣٠٫٤  ٤٥٫٢  ٤٨٫٥  ٦٢٫٩ ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا

 ٪٣٨٫٣  )٪٢٣٫١(  ٪٧٢٫٢  ٦٨٧٫٧  ٤٩٧٫٣  ٦٤٦٫٢  ٣٧٥٫٣ همكح يف امو دقنلا

 ٪٢٠٫١  )٪٥٫٨(  ٪٣٥٫٤  ١٬٤٦١٫٨  ١٬٢١٧٫٥  ١٬٢٩٢٫٢  ٩٥٤٫٣  ةلوادتملا لوصألا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .همكح يف امو دقنلا ءانثتساب ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملاو ةنيدملا ةيراجتلا ممذلاو نوزخملا نم ةلوادتملا لوصألا فلأتت

 
 ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٢٨٫١و ٪٢٨٫٩و ٪٢٢٫٤ هتبسن ام ةلوادتملا لوصألا تلثم
 .يلاوتلا

 
 .رايغلا عطقو عنصلا ةمات علسلاو فيلغتلاو ةئبعتلا داومو ماخلا داوملا نم لوألا ماقملا يف نوزخملا فلأت

 
 عنصلا ةمات علسلا نوزخم ضافخنا ىلإ ساسألا يف كلذ عجريو ،٢٠١٦ ربمسيد يف يدوعس لاير نويلم ٦٠٫٤ عقاوب نوزخملا تايوتسم تضفخنا
 ىلإ ةفاضإلاب .)نط فلأ  ٤٦ عقاوب ردقُي امب ةنراقم نط فلأ ٥٧( رهشلا لالخ جاتنإلا تايوتسمب ةنراقم تاعيبملا مجح عافترا ببسب ربمسيد يف
 لوحت رثإ ىلع تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دنب ىلإ نوزخملا دنب نم يدوعس لاير نويلم ٣٨٫١ ةيلامسأرلا رايغلا عطق فينصت ةداعإ مت ،كلذ
 ٪٢٤٫٩ هتبسن ام نوزخملا لكش .٢٠١٦ ماع يف ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم نم ةحاولا
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف ةحاولا ةكرشل ةلوادتملا لوصألا نم ٪٢٣٫٢و ٪١٧٫٢و
 
 تايمك ةدايز ىلإ لوألا ماقملا يف كلذ عجريو ،٢٠١٧ ربمسيد ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد نم يدوعس لاير نويلم ٦٠٫٩ عقاوب نوزخملا تايوتسم تعفترا
 تالدعملا نع تاعيبملا ضافخنا ببسب )٢٠١٦ ربمسيد يف نط وليك ٣٧٫٨ عقاوب ردقُي امب ةنراقم نط فلأ ٤٣٫٤( ربمسيد ١٧ يف عنصلا ةمات علسلا
 .رهشلا لالخ ةعقوتملا

 
 ٪٢٩٫١و ٪٢٩٫١ لثمت يتلاو ةيجراخلا فارطألل ةنيدملا ممذلاو )لزاب( ةقالعلا تاذ فارطألل ةنيدملا ممذلا نم ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا فلأتت
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف ةلوادتملا لوصألا يلامجإ نم ٪٣٢٫٢و
 
 ةفاضإلاب .٢٠١٥ ماعب ةنراقم ٢٠١٦ يف لزاب ىلإ نيليبورب يلوبلا تاعيبم تالدعم عافترا عم اًيشامت ٢٠١٦ ربمسيد يف ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا تداز
 .٢٠١٦ ماعب ةنراقم ماعلا لالخ لزاب تاعيبمل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ عافترا ببسب ٢٠١٧ ربمسيد يف ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا تعفترا ،كلذ ىلإ

 
 ءارحصلا ةكرشو ءارحصلا( ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا ىلع ساسألا يف ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملا لمتشت
 ةكرشل ةلوادتملا لوصألا نم ٪٣٫٧و ٪٣٫٨و ٪٦٫٦ هتبسن ام ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملا تلكش .)تايواميكورتبلل نداعمو
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف ةحاولا

 
 ىلإ ٢٠١٥ ربمسيد يف يدوعس لاير نويلم ٣٥٣٫٦ نيب تحوارت يتلا ةحبارملا عئادو ،كونبلا ىدل دقنلا ىلإ ةفاضإلاب ،همكح يف امو دقنلا لمش

 همكح يف امو دقنلا لثم دقو .٢٠١٧ ربمسيد يف يدوعس لاير نويلم ٤٣٥٫٠ ىلإ ضفخنت نأ لبق ٢٠١٦ ربمسيد يف يدوعس لاير نويلم ٥٧٨٫٧
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف ةحاولا ةكرشل ةلوادتملا لوصألا نم ٪٤٠٫٨و ٪٥٠٫٠و ٪٣٩٫٣ هتبسن ام

 

 ةلوادتملا ريغ ةحاولا ةكرش تامازتلا .ج
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 رياني ١ نم ةيوئملا

 ربمسيد ىلإ ٢٠١٦
٢٠١٦ 

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 نم ةيوئملا ةبسنلا يف
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

 نم ةيوئملا ةبسنلا
 وينوي ىلإ ٢٠١٧ ربمسيد

٢٠١٨ 

 )٪٤٫٢(  )٪٨٫٤(  )٪٦٫٧(  ١٬٣٩٣٫٩  ١٬٤٥٥٫٣  ١٬٥٨٨٫٧  ١٬٧٠٢٫٢ لجألا ةليوط ضورقلا

 )٪٣٫٥(  )٪٦٫٦(  )٪٦٫٢(  ٨٤٫٨  ٨٧٫٩  ٩٤٫١  ١٠٠٫٢ لجؤملا لخدلا

 )٪٥٥٫٦(  ٪٧٧٫٨  قبطني ال  ٥٫٥  ١٢٫٤  ٧٫٠  -  ةقتشملا ةيلاملا تاودألا

 ٪٩٫٢  )٪٢٫٨(  ٪٢٫٥  ٢٩٫٠  ٢٦٫٦  ٢٧٫٤  ٢٦٫٧ نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم

 ٪٠٫٨  ٪٥٫٠  ٪٣٫٠  ٩٠٫٩  ٩٠٫٢  ٨٥٫٩  ٨٣٫٤ ةلجؤملا ةيبيرضلا تامازتلالا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ٪١٫٩  ٪٣٫٨  ٪٣٫٨  ٣٠٫٣  ٢٩٫٧  ٢٨٫٧  ٢٧٫٦ لوصألا ديرخت تامازتلا

 )٪٤٫٠(  )٪٧٫١(  )٪٥٫٦(  ١٬٦٣٤٫٥  ١٬٧٠٢٫٢  ١٬٨٣١٫٧  ١٬٩٤٠٫١  ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكمو ،ةيلاملا تاودألا تاقتشمو ةلجؤملا تاداريإلاو لجألا ةليوط ضورقلا نم ةلوادتملا ريغ تامازتلالا فلأتت
 .همكح يف امو دقنلا ءانثتساب ،لوصألا ديرخت تامازتلاو ةلجؤملا ةيبيرضلا تامازتلالاو
 
 يف يدوعس لاير نويلم ١٬٩٦٤٫٠ غلبمب ةيراجتلا كونبلا نم ةعومجم نم هيلع لوصحلا مت يذلا “ةراجإلا” ضرق نم لجألا ةليوط ضورقلا لكشتت
 لماكلاب هدادس عقوتملا نمو ٢٠١٥ وينوي ٣٠ نم )يواستم ريغ يونس فصن اًطسق ٢٤( ةراجإلا ضرق دادس أدب دقو اذه .٢٠١٥ ةيلاملا ةنسلا
 .٢٠٢٦ ماع لولحب
  
 غلبمب ةأفطم( )تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش نم هيلع لوصحلا مت يدوعس لاير نويلم ١٢٣٫٤ هرادقم فلسب ةلجؤملا تاداريإلا طبترت
 يف ،ةقالع تاذ فرط يهو ،)٢٠٣٣ يف ةيهتنملا دقعلا ةرتف ىلع تباثلا طسقلا ةقيرط بجومب اًيونس ددسُي يدوعس لاير نويلم ٦٫٢ هردقو
 .ةكرتشملا قفارملا ضعب مادختسا ليبس
 
 راعسأ يف تابلقتلل ضرعتلا ةرادإل يراجت كنب عم ٢٠١٦ ماع يف ةحاولا اهتمربأ يتلا ةدئافلا رعس ةلدابم ةيقافتاب ةقتشملا ةيلاملا تاودألا قلعتت
 يف تابلقتلا ماع لك ديصرلا يف ريغتلا لثميو .مدقم طسق نودب )ضرقلا ديصر يلامجإ نم ٪٤٠( يدوعس لاير نويلم ٧٣٢٫٦ هردق غلبمل ةدئافلا
 .ةادألل ةلداعلا ةميقلا

 
 .لمعلا ةرازو حئاولو ماظنل ًاقفو ةحاولا ةكرش اهلمحتت يتلا تامازتلالا نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم لكشت

 
 امبسح ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا بسح تاداريإلاو ةبيرضلل ةعضاخلا تاداريإلا نيب ةينمزلا قورفلا ىلإ ةلجؤملا بئارضلا تامازتلا ىزعُت
 .ةحاولا ةكرش ريراقت يف درو
 
 اهرمع ةياهنب اهتيفصتو ةطحملا قالغإب مازتلا اهنع أشني يتلا ةيواميكورتبلا تاجتنملا جاتنإ نع ةجتانلا تامازتلالا ىلإ لوصألا ديرخت تامازتلا عجرت
 ٣١ يف يدوعس لاير نويلم ٢٬٨٧٤٫٢( ءانبلاو دييشتلاو ةسدنهلا لامعأ لواقم ةفلكت نم ٪١ ةبسنب تامازتلالا هذه ةرادإلا تردق دقو .يجاتنإلا
 .نييذيفنتلا نيفظوملا تاريدقت بسح ربمسيد ١٦ يف يدوعس لاير نويلم ٢٨٫٧ وأ )٢٠١١ سرام

 

 ةلوادتملا ةحاولا ةكرش تامازتلا .د
 

 يدوعس لاير نويلم ةلمعلا
 رياني ١

٢٠١٦ 
 ربمسيد

٢٠١٦ 
 ربمسيد

٢٠١٧ 
 وينوي

٢٠١٨ 

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ىلإ ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ٢٠١٦ ربمسيد

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 نم ةيوئملا ةبسنلا يف
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 نم ةيوئملا ةبسنلا يف
 وينوي ىلإ ٢٠١٧ ربمسيد

٢٠١٨ 

 قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  قبطني ال   -   -  ٢٥٠٫٠  -  لجألا ةريصق ضورقلا

 ٪٣٫٤  ٪١٧٫٢  ٪٠٫٣  ١٣٧٫٥  ١٣٣٫٠  ١١٣٫٥  ١١٣٫٢ لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا 

 )٪١٣٫٣(  ٪١٬٠٩٤٫٥  )٪٦٣٫٥(  ١٠٢٫٨  ١١٨٫٦  ٩٫٩  ٢٧٫٢ ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا 

 )٪٠٫٢(  ٪٢٧٫٨  ٪١١٫٩  ٢٢٦٫٠  ٢٢٦٫٣  ١٧٧٫١  ١٥٨٫٣ ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالاو تاقحتسملا

 )٪٤٨٫٩(  )٪٠٫٣(  ٪١٧٦٫٩  ١١٫٥  ٢٢٫٥  ٢٢٫٦  ٨٫٢ لخدلا ةبيرضو ةاكزلا صصخم

 )٪٤٫٥(  )٪١٢٫٧(  ٪٨٦٫٨  ٤٧٧٫٧  ٥٠٠٫٣  ٥٧٣٫٠  ٣٠٦٫٨  ةلوادتملا تامازتلالا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

 ءابعألا ةيدوعسلا تارداصلا جمانرب لمحت عم ،يدوعس لاير نويلم ٢٨١٫٣ ةغلابلا ريتاوفلا ةميق ضيفخت ليهستب لجألا ةريصق ضورقلا تطبترا
 .٢٠١٧ ماع يف ليهستلا اذه مادختسا متي ملو .ددحملا شماهلا دئاز روبياسلا رعسب ةبستحملا ةيلاملا

 
 ةينازيملا خيرات نم اًرهش ١٢ نوضغ يف عفدلا قحتسم نوكيو هالعأ روكذملا ةراجإلا ليهستب لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا طبتري
 .ةيمومعلا

 
 )ءارحصلا ةكرشو نيليثأ يلوبلاو نيليثألل ةيدوعسلا ةكرشلا( ةقالع يوذ فارطأل ةنئادلا ممذلا نم يسيئر لكشب ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا فلأتت
 ١٧٫٣ عقاوب ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا تضفخنا .ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش مضت ةيجراخ فارطأل ةنئادلا ممذلا ىلإ ةفاضإلاب
 ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيدوعسلا وكمارأ ةكرشل ةقحتسملا ةيسيئرلا ريتاوفلا دادس مت ثيح ،٢٠١٦ ربمسيد يف امك يدوعس لاير نويلم
 :يلي ام ىلإ ةدايزلا هذه ىزعُت ةرادإلا بسحبو ،يدوعس لاير نويلم ١٠٨٫٧ عقاوب ٢٠١٧ ربمسيد يف ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا تداز .ماعلا ةياهن لبق
 ةميقلا ةبيرض( ةيبيرضلا حئاوللا يف ريغتلا نع جتان يبلس رثأ يأ بنجتل ،٢٠١٧ ماع نم ريخألا عبرلا يف نيدروملا نم ةملتسملا ريتاوفلا ددع ةدايز )١(
 راعسأ عافترا )٣( .)٢٠١٦ ربمسيد رهشب ةنراقملاب ٢٠١٧ ربمسيد رهش يف امك نيلثيإلاو نابوربلا( ةيسيئرلا ماخلا داوملا ةفلكت ةدايز )٢( ،)ةفاضملا
 يف ،)يرتم نط لكل يكيرمأ رالود ٣٥٤ ىلإ يرتم نط لكل يكيرمأ رالود ٢٤٥ نم( ٢٠١٧ ةيلاملا ةنسلا يف ٪٤٤٫٥ ةبسنب نابوربلل ةيفاصلا دئاوعلا
 .)يرتم نط لكل يكيرمأ رالود ٨٥١ ىلإ يرتم نط لكل يكيرمأ رالود ٧١٦ نم( ٪١٨٫٨ ةبسنب نيلثيإلل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ تعفترا نيح
 
 نيليبوربلاو دوقولا زاغو نيليثيإلاو نابوربلاب ةصاخلا ةقحتسملا تايرتشملا نم ةيسيئر ةفصب ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالاو تاقحتسملا تفلأت
 اهليجست متي مل يتلا( ةقحتسملا تايرتشملا هذه يف ةدايزلا ءارو يسيئرلا ببسلا ناكو .)٢٠١٧ ربمسيد يف امك ديصرلا نم ٪٦٨٫٢ تلكش يتلاو(
 ةنراقم ٢٠١٧ يف ماخلا داوملل ةيفاصلا دئاوعلا راعسأ عافترا وه )نيدروملا بناج نم ةددسملا ريغ ريتاوفلا ببسب ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا دنب تحت
 .ةقباسلا ةنسلاب
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع ةحاولا ةكرش يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم يلاتلا لودجلا ضرعي

 
  ةيرتفدلا ةميقلا عم ةحاولا ةكرش يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم )٢(

 
 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد يدوعس لاير نويلم ةلمعلا

 ١٬٦٦٨٫٩  ١٬٦١٧٫٥  ١٬٥٦٩٫٢ رياني ١ يف امك ديصرلا

 ١٧١٫١  ٢٠٨٫٥  ٢٣٠٫١ ةنسلا حبر يف ةصحلا

 - )١٥٦٫٥( )١٧٦٫٦( ةملتسملا حابرألا تاعيزوت

 ٥٫٢ )٠٫٥( )٥٫٢( رخآلا لماشلا لخدلا نم ةصحلا

 ١٬٨٤٥٫٢  ١٬٦٦٨٫٩  ١٬٦١٧٫٥  ربمسيد ٣١ يف امك ديصرلا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلل ةرصتخملاو ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ٢٠١٨ ماع نم لوألا فصنلاو ٢٠١٧ ماع نم لوألا فصنلل ةرفوتم ريغ هالعأ ةدراولا تامولعملا :حاضيإ
 

 ١٬٥٦٩٫٢ نم تارامثتسالل ةيرتفدلا ةميقلا ةدايز ىلإ ىدأ امم ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٥ ربمسيد ٣١ نم ةدتمملا ةيخيراتلا ةرتفلا لالخ اًحابرأ ةحاولا ةكرش تققح
 .ةيونسلا مهسألا حابرأ دادس نم مغرلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد يف امك يدوعس لاير نويلم ١٬٦٦٨٫٩ ىلإ ٢٠١٥ ربمسيد يف امك يدوعس لاير نويلم
 
 .يدوعس لاير نويلم ١٫٨٤٥٫٢ ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيرتفدلا ةميقلا تغلب

 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش
 
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل ةرصتخملا ةيلاملا تامولعملا يلاتلا لودجلا ضرعي

 
  لوصألا يفاص - تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش )٣(

 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم ةلمعلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ٢٠١٦ ربمسيد ىلإ

 نم ةيوئملا ةبسنلا
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

 نم ةيوئملا ةبسنلا
 ىلإ ٢٠١٧ ربمسيد
 ٢٠١٨ وينوي

 )٪٢٫٣(  )٪٥٫٦(  )٪٣٫٩(  ٢٬٥٢٤٫١  ٢٬٥٨٤٫١  ٢٬٧٣٨٫٤  ٢٬٨٤٩٫٥ ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ٪١٢٫١  ٪٣٢٫٤  )٪١٨٫٤(  ٣٠٨٫٣  ٢٧٥٫٠  ٢٠٧٫٦  ٢٥٤٫٤  )همكح يف امو دقنلا ءانثتساب( ةلوادتملا لوصألا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 ٪١٣٠٫٣  ٪٤٢٫١  )٪٤٫٦(  ١٨٥٫٠  ٨٠٫٣  ٥٦٫٥  ٥٩٫٣ همكح يف امو دقنلا

 ٪٣٨٫٨  ٪٣٤٫٥  )٪١٥٫٨(  ٤٩٣٫٢  ٣٥٥٫٣  ٢٦٤٫١  ٣١٣٫٧ ةلوادتملا لوصألا

 )٪٢٫٣(  ٪٥٫٣  )٪٠٫٥(  )١٬٩٥٠٫٨( )١٬٩٩٦٫٨( )١٬٨٩٦٫٢( )١٬٩٠٥٫١(  ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا ءانثتساب( ةلوادتملا تامازتلالا
 )تاصصخملاو

 )١٣٫٤  )٪٣٢٫٣(  )٪٧٫٤(  )١٨٩٫١( )١٦٦٫٧( )٢٤٦٫٤( )٢٦٦٫١٪ 

 )٪١٫٣(  )٪١٦٫٥(  ٪٢٫٥  )٢٨٧٫٧( )٢٩١٫٤( )٣٤٩٫١( )٣٤٠٫٧( ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالا

 ٪٤٫١  )٪٢٣٫١(  )٪١٫٩(  )٤٧٦٫٧( )٤٥٨٫١( )٥٩٥٫٥( )٦٠٦٫٩( ةلوادتملا تامازتلالا

 ٪٢١٫٨  )٪٥٫٢(  )٪٢١٫٦(  ٥٨٩٫٨  ٤٨٤٫٤  ٥١٠٫٨  ٦٥١٫٢  لوصألا يفاص
 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

 ةلوادتملا ريغ لوصألا - تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش .أ
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 وأ ريغتلا لدعم
 رياني ١ نم ةدايزلا

 ربمسيد ىلإ ٢٠١٦
٢٠١٦ 

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 ربمسيد نم ةيوئملا

 ربمسيد ىلإ ٢٠١٦
٢٠١٧ 

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 ربمسيد نم ةيوئملا

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪٢٫٢(  )٪٦٫٢(  )٪٣٫٧(  ٢٬٣٦٠٫٩  ٢٬٤١٤٫٥  ٢٬٥٧٤٫٠  ٢٬٦٧٤٫٠  تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا

 )٪٣٫٦(  )٪٦٫٣(  )٪٦٫٣(  ١٤٨٫٥  ١٥٤٫٠  ١٦٤٫٤  ١٧٥٫٤  ةسوململا ريغ لوصألا

 )٪٥٫٨(  قبطني ال  قبطني ال  ١٤٫٧  ١٥٫٦  -   -  امدقم ةعوفدملا نيفظوملا ايازم

 )٪٢٫٣(  )٪٥٫٦(  )٪٣٫٩(  ٢٬٥٢٤٫١  ٢٬٥٨٤٫١  ٢٬٧٣٨٫٤  ٢٬٨٤٩٫٥  ةلوادتملا ريغ لوصألا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٨٧٫٩و ٪٩١٫٢و ٪٩٠٫١ هتبسن ام ةلوادتملا ريغ لوصألا تلثم
 .يلاوتلا ىلع
 
 .اًمدقم ةعوفدملا نيفظوملا تآفاكمو ةسوململا ريغ لوصألاو تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا نم لوألا ماقملا يف ةلوادتملا ريغ لوصألا نوكتت

 
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا لثمت .نيليثيإلا ديرولك يناثو ةيواكلا ادوصلا جاتنإ يف ةمدختسملا تالآلا تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا لمشت

 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةلوادتملا ريغ لوصألا نم ٪٩٣٫٤و ٪٩٤٫٠و ٪٩٣٫٨
 
 ءابرهكلا ةطحم مادختسا يف قحلاو ،اًماع ٢٠ ةدمل ةحاولا ةكرشل ةعبات ةنيعم ةيتحت ةينب مادختسا يف قحلا نم ةسوململا ريغ لوصألا فلأتت
 .رتويبمكلا صيخارتو جماربل ةيرتفدلا ةميقلا يفاصو ،ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلل ةعباتلا دهجلا ةيلاع
 
 اهتصح لثمي يذلاو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ ءارحصلا ةكرش هتصصخ يذلا غلبملا ىلإ اًمدقم ةعوفدملا نيفظوملا ايازم ريشت
 لقن متي نأ ىلإ ماوعأ ةينامث اهماوق ةرتف رادم ىلع ديصرلا كالهتسا ررقملا نمو .نيفظوملل لزانم ءاشنإ ىلإ ةفاضإلاب ضرقلا ليومت ةفلكت نم
 .نيفظوملا ىلإ ةيكلملا دنس

 

 ةلوادتملا لوصألا - تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش .ب
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ىلإ ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ٢٠١٦ ربمسيد

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 نم ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

Δ ةيوئملا ةبسنلا 
 ٢٠١٧ ربمسيد نم
 ٢٠١٨ وينوي ىلإ

 )٪٠٫٥(  )٪٧٫٧(  )٪٣٫٠(  ٨٠٫٩  ٨١٫٣  ٨٨٫١  ٩٠٫٧  تانوزخملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٪١٣٫٣  ٪٨٧٫١  ٪١٨٫١  ٢١٣٫٥  ١٨٨٫٥  ١٠٠٫٧  ٨٥٫٣  ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا

 ٪١٦٧٫٤  )٪٧٢٫٥(  )٪٣٣٫٦(  ١٣٫٩  ٥٫٢  ١٨٫٨  ٢٨٫٤  ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا

 قبطني ال  قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  -   -   -  ٥٠٫٠  ةحبارملا عئادو

 ٪١٣٠٫٣  ٪٤٢٫١  )٪٤٫٦(  ١٨٥٫٠  ٨٠٫٣  ٥٦٫٥  ٥٩٫٣  همكح يف امو دقنلا

 ٪٣٨٫٨  ٪٣٤٫٥  )٪١٥٫٨(  ٤٩٣٫٢  ٣٥٥٫٣  ٢٦٤٫١  ٣١٣٫٧  ةلوادتملا لوصألا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

 .همكح يف امو دقنلا ءانثتساب ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملاو ةنيدملا ةيراجتلا ممذلاو نوزخملا نم ةلوادتملا لوصألا فلأتت
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪١٢٫١و ٪٨٫٨و ٪٩٫٩ ةلوادتملا لوصألا تلثم
 
 تالآلاو تاكلتمملا دنب ىلإ نوزخملا دنب نم ةيجيتارتسالا رايغلا عطق فينصت ةداعإ مت ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ينبت دعبو
 .٢٠١٥ ربمسيد يف تايوتسملاب ةنراق٢٠١٦ ربمسيد يف نوزخملا تايوتسم ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،تادعملاو
 
 ةيراجتلا ممذلا لثمت .٢٠١٧ ربمسيد يف امك ديصرلا نم ٪٥٤٫٢ لثمتو ةقالع يوذ فارطأ نم ةنيدم ممذلا نم ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا فلأتت 
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةلوادتملا لوصألا نم ٪٥٣٫٠و ٪٣٨٫١و ٪٢٧٫٢ ةنيدملا

 
 ةكرش ىلإ ةعوفدملا ةكرتشملا ةمدخلا فيلاكت لباقم اًمدقم عفدُت يتلا غلابملا نم ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملا تفلأت
 يف امك يدوعس لاير نويلم ٢٣٫٨ عقاوب همكح يف امو دقنلا عفتراو .٢٠١٦ ماع يف ةحبارملا عئادو ةيفصت مت هنأ ركذلاب ريدجلا نمو .ءارحصلا
 .ضورقلا نم تالصحتملاو تاعيبملا ةدايز ببسب كلذو ٢٠١٧ ربمسيد
 

 ةلوادتملا ريغ تامازتلالا - تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش .ج
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 وأ ريغتلا لدعم
 ١ نم ةدايزلا
 ىلإ ٢٠١٦ رياني
 ٢٠١٦ ربمسيد

 وأ ريغتلا لدعم
 ةبسنلا يف ةدايزلا
 نم ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ربمسيد

 وأ ريغتلا لدعم
 يف ةدايزلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪٢٫٧(  ٪٣٫٠  )٪٠٫٦(  ١٬٨٠٠٫٤  ١٬٨٥٠٫٤  ١٬٧٩٦٫٨  ١٬٨٠٨٫٤  لجألا ةليوط ضورقلا

 ٪١٫٧  ٪٦٦٫٥  ٪٣٫٨  ١١١٫٧  ١٠٩٫٨  ٦٥٫٩  ٦٣٫٥  نيمهاسملل تاقحتسملا

 ٪١٠٫٣  ٪١٧٫٨  )٪٣٫٢(  ١٧٫٨  ١٦٫٢  ١٣٫٧  ١٤٫٢  نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم

 ٪١٫٩  ٪٣٫٥  ٪٣٫٨  ٢٠٫٩  ٢٠٫٥  ١٩٫٨  ١٩٫١  لوصألا ديرخت تامازتلا

 )٪٢٫٣(  ٪٥٫٣  )٪٠٫٥(  ١٬٩٥٠٫٨  ١٬٩٩٦٫٨  ١٬٨٩٦٫٢  ١٬٩٠٥٫١  ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 تارامثتسالا قودنصو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص اهحنم يتلا لجأل ضورقلا( لجألا ةليوط ضورقلا نم ةلوادتملا ريغ تامازتلالا فلأتت
 ،نيمهاسملل ةقحتسملا ضورقلل ةيلاحلا ةميقلاو ،ىرخألا ليومتلا تايقافتاو ،ضايرلا كنب نم مدقملا لماعلا لاملا سأر ليهستو )ةماعلا
 .لوصألا ديرخت تامازتلاو ،نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكمو
 
 لجألا ةليوط ضورقلا ةدايز وه يدوعس لاير نويلم ١٠٠٫٦ عقاوب ٢٠١٧ ربمسيد يف امك ةلوادتملا ريغ تامازتلالا ةدايز ءارو يسيئرلا ببسلا ناك
 .نيمهاسملا نم دئاوف نودب حنمُت يتلا ضورقلاو

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

200



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٠١ 
 
 

 

 

 

 ةلوادتملا تامازتلالا - تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش  .د
 

 لاير نويلم :ةلمعلا
 يدوعس

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١
 نم ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ربمسيد ىلإ ٢٠١٦ رياني ١

٢٠١٦ 

 يف ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ربمسيد نم ةيوئملا ةبسنلا

 ٢٠١٧ ربمسيد ىلإ ٢٠١٦

 يف ةدايزلا وأ ريغتلا لدعم
 ربمسيد نم ةيوئملا ةبسنلا

 ٢٠١٨ وينوي ىلإ ٢٠١٧

 ٪ -  ٪ -  ٪١٢٥٫٠  ١١٢٫٥  ١١٢٫٥  ١١٢٫٥  ٥٠٫٠  لجألا ةريصق ضورقلا

 نم لوادتملا ءزجلا 
  لجألا ةليوط ضورقلا

 ٥٥٫٨  )٪٦١٫٩(  )٪٣٩٫٣(  ٧٦٫٦  ٤٩٫٢  ١٢٨٫٩  ٢١٢٫٤٪ 

 ةيراجتلا ممذلا 
 ةنئادلا

 ١٦٫٢  )٪٧٫٧(  )٪٣٢٫٠(  ٣٨٫٦  ٣٣٫٣  ٣٦٫٠  ٥٣٫٠٪ 

 تاقحتسملا 
 ةلوادتملا تامازتلالاو
 ىرخألا

 ٥٫٤(  )٪١٧٫٣(  ٪٩٫٢  ٢٤٩٫٠  ٢٦٣٫٢  ٣١٨٫١  ٢٩١٫٤٪( 

 ٪٤٫١  )٪٢٣٫١(  )٪١٫٩(  ٤٧٦٫٧  ٤٥٨٫١  ٥٩٥٫٥  ٦٠٦٫٩  ةلوادتملا تامازتلالا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا 

 
 ةقحتسملا تامازتلالاو ،ةنئادلا ةيراجتلا ممذلاو ،لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلاو ،لجألا ةريصق فلس نم ةلوادتملا تامازتلالا فلأتت
 ةكرشلا بناج نم نيليثإلا ديروت ةيقافتاب صاخلا عازنلاب ةقلعتملا تابلاطملا صصخم نم ةيسيئر ةفصب فلأتت يتلا ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالاو
 .نيليثيإ يلوبلاو نيليثيإلل ةيدوعسلا

 
 ةفاضإلاب ،يدوعس لاير نويلم ٥٤٫٩ عقاوب تاقحتسملا ضافخنا ىلإ يدوعس لاير نويلم ١٣٧٫٤ عقاوب ٢٠١٧ ربمسيد يف لجسملا ضافخنالا ىزعُي
 .ماعلا لالخ يدوعس لاير نويلم ٧٩٫٧ ةميقب ضورق دادس ىلإ

 
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 ةيرتفدلا ةميقلا عم تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم )٤(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 -  -  ٣٧٫٨ رياني ١ يف امك ديصرلا

 ٥٠٫٩  -  )٣٧٫٨( ةنسلا حبر يف ةصحلا

 ٢١٣٫٥ - - ةميقلا ضافخنا ةراسخ سكع

 ٢٦٤٫٤  -   -  ربمسيد ٣١ يف امك ديصرلا

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 رئاسخلل تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تابثإل ةجيتن ءارحصلا ةكرش مئاوق يف يدوعس لاير نويلم ٢٦٦٫٢ ةغلابلا ةميقلا ضافخنا ةراسخ ليجست مت
 متو ،يدوعس لاير نويلم ٢٦٦٫٢ ةسوكعملا ةميقلا ضافخنا ةراسخ تغلب( نيليثيإلا ديرولك يناث عيب رعس ضافخنا ببسب ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع ةرركتملا
 .)٢٠١٧ ماعو ٢٠١٥ ماع اهدهش يتلا رئاسخلا ببسب يدوعس لاير نويلم ٢١٣٫٥ ىلإ اهليدعت

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةليمزلا تاكرشلا يف ءارحصلا ةكرشل تارامثتسا يلاتلا لودجلا ضرعي
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٠٢ 
 
 

 

 

 
 
 

 ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا  )٥(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةبسنلا
 ١ نم ةيوئملا
 ٢٠١٦ رياني
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ٢٠١٦ ربمسيد
 ٢٠١٧ ىلإ

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ٢٠١٧ ربمسيد
 وينوي ىلإ

٢٠١٨ 

 ٪٩٫٢  )٪٣٫٥(  )٪٥٫٧(  ١٬٨٩٤٫٢  ١٬٧٣٤٫٦  ١٬٧٩٧٫٨  ١٬٩٠٥٫٥ تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش

 )٪١٠٠٫٠(  ٪٥٫٤  )٪٢٫٥(   -  ٢٠٠٫٠  ١٨٩٫٨  ١٩٤٫٧ كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا

 )٪٢٫١(  )٪٢٫٧(  )٪٥٫٤(  ١٬٨٩٤٫٢  ١٬٩٣٤٫٦  ١٬٩٨٧٫٦  ٢٬١٠٠٫٢  ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ٣٠و ،٢٠١٧و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٣٣٫٦و ٪٣٣٫٨و ٪٣٤٫٤و ٪٣٩٫٨ ىلع ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا تذوحتسا
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي

 
 تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش
 
 ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرشل ةرصتخملا ةيلاملا تامولعملا يلاتلا لودجلا ضرعي
 .٢٠١٨ وينوي

 
 لوصألا يفاص - تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش )٦(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪١٫٥( )٪١٫٣( )٪١٫٤( ٦٬٦٩٩٫١ ٦٬٨٠٣٫٩ ٦٬٨٩٣٫٣ ٦٬٩٨٩٫٥ ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ٪١٢٠٫٧ )٪٥٨٫٨( ٪٢٣٫٦ ٣٤٠٫٠ ١٥٤٫١ ٣٧٤٫٠ ٣٠٢٫٦ )همكح يف امو دقنلا ءانثتساب( ةلوادتملا لوصألا

 ٪٧٤٫٢ ٪١٧٫٦ )٪١٨٫٢( ١٬٠٣٦٫٧ ٥٩٥٫٠ ٥٠٥٫٩ ٦١٨٫٦ همكح يف امو دقنلا

 ٪٨٣٫٨ )٪١٤٫٩( )٪٤٫٥( ١٬٣٧٦٫٧ ٧٤٩٫١ ٨٧٩٫٩ ٩٢١٫٢ ةلوادتملا لوصألا

 ٪٤٫٢ ٪٦٫٦ )٪٢٫٨( )١٬٤٢١٫٤( )١٬٤٨٤٫٤( )١٬٥٨٩٫٣( )١٬٥٤٦٫٥( ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا ءانثتساب( ةلوادتملا تامازتلالا
 )تاصصخملاو

)١٩٫٤ )٪١٩٫٨( )٪٦٨٫٥( )١٣١٫٢( )١٦٢٫٧( )١٣٥٫٨( )٨٠٫٦٪ 

 )٪٦٩٫١( ٪٧٫٠ )٪٥١٫٠( )٣٢٤٫٠( )١٩١٫٦( )٢٠٦٫٠( )١٣٦٫٤( ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالا

 )٪٢٨٫٥( )٪٣٫٧( )٪٥٧٫٥( )٤٥٥٫٢( )٣٥٤٫٣( )٣٤١٫٨( )٢١٧٫٠( ةلوادتملا تامازتلالا

 )٪٣٫٨( )٪١٫١( )٪٩٫٠( )٣٠٦٫١( )٣١٨٫٢( )٣١٤٫٨( )٢٨٨٫٨( ةيلقألا قوقح

 ٪٩٫٢ )٪٢٫٤( )٪٥٫٧( ٥٬٨٩٣٫٠ ٥٬٣٩٦٫١ ٥٬٥٢٧٫٣ ٥٬٨٥٨٫٤ لوصألا يفاص

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٠٣ 
 
 

 

 

 
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 ةيرتفدلا ةميقلا عم تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم )٧(

 
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ١٬٧٣٤٫٦  ١٬٧٩٧٫٨  ١٬٩٠٥٫٥ رياني ١ يف امك ديصرلا

 - )٤٣٫٥(  -  نيمهاسملا قوقح يف ةرشابم ةديقملا ضرقلا نع لزانتلا نع ةجتانلا ةراسخلا

 ١٥٩٫٥  ٣١٤٫٥  ٢٨٢٫٩ ةنسلا حبر يف ةصحلا

 - )٣٣٣٫٦( )٣٩٠٫٦( ةملتسملا حابرألا تاعيزوت

 - )٠٫٥(  -  رخآلا لماشلا لخدلا نم ةصحلا

 ١٬٨٩٤٫٢  ١٬٧٣٤٫٦  ١٬٧٩٧٫٨  ربمسيد ٣١ يف امك ديصرلا

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا

 
 ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل ةرصتخملا ةيلاملا تامولعملا يلاتلا لودجلا ضرعي
 .٢٠١٨ وينوي

 
 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلل ةرصتخملا ةيلاملا تامولعملا )٨(
 

 ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 وينوي

٢٠١٨ 

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ٢٠١٦ رياني ١
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪١٫٣( )٪٥٫٨( )٪٠٫٧( ٢٬٥٧٦٫٥ ٢،٦١٠٫٧ ٢،٧٧٢٫٦ ٢،٧٩١٫٩ ةلوادتملا ريغ لوصألا

 يف امو دقنلا ءانثتساب( ةلوادتملا لوصألا
 )همكح

١١٨٫٣ )٪٦٤٫٤( ٪٦٣٫٦ ٢٧٣٫١ ١٢٥٫١ ٣٥١٫٣ ٢١٤٫٨٪ 

 )٪١١٫١( )٪٠٫٧( ٪٤٢٫٥ ٢٨١٫٥ ٣١٦٫٦ ٣١٨٫٧ ٢٢٣٫٦ همكح يف امو دقنلا

 ٪٢٥٫٥ )٪٣٤٫١( ٪٥٢٫٨ ٥٥٤٫٦ ٤٤١٫٧ ٦٧٠ ٤٣٨٫٤ ةلوادتملا لوصألا

 )١،٩٢١٫٨( )٢،٢٨٥٫٩( )٢،١٨٢٫٠( ةلوادتملا ريغ تامازتلالا
)١،٩٦٠.
٢( 

٢٫٠ )٪١٥٫٩( ٪٤٫٨٪ 

 ءانثتساب( ةلوادتملا ةيلاملا تامازتلالا
 )ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا

)١٠٫٧ ٪٤٦٫٠ ٪١٥٦٫٣ )١٢٥٫٦( )١١٣٫٥( )٧٧٫٨( )٣٠٫٣٪ 

 ٪٥٧٫٨ )٪٤٢٫١( ٪٤٠٫٤ )١٧٠٫٦( )١٠٨٫١( )١٨٦٫٦( )١٣٢٫٩( ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٠٤ 
 
 

 

 

 ٪٣٣٫٧ )٪١٦٫٢( ٪٦٢٫٠ )٢٩٦٫٢( )٢٢١٫٦( )٢٦٤٫٤( )١٦٣٫٢( ةلوادتملا تامازتلالا

 )٪٣٫٨( ٪١٫٩ ٪٠٫٨ ٨٧٤٫٧ ٩٠٩٫٠ ٨٩٢٫٢ ٨٨٥٫٠ لوصألا يفاص

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 ةيرتفدلا ةميقلا عم كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف رامثتسالل ةيلعفلا جئاتنلا ةقباطم )٩(
 
 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٢٠٠٫٠  ١٨٩٫٨  ١٩٤٫٧ رياني ١ يف امك ديصرلا

 -  ٤٣٫٥  ١٥٫٤ نيمهاسملا قوقح يف ةرشابم ةديقملا ضرقلا نع لزانتلا نع ةجتانلا ةراسخلا

 )٩٫٨( )٣٢٫٨( )٢٠٫٣( ةنسلا حبر يف ةصحلا

 - )٠٫٥(  - رخآلا لماشلا لخدلا نم ةصحلا

 )١٩٠٫١( - - ةميقلا ضافخنا ةراسخ

 ٠٫٠  ٢٠٠٫٠  ١٨٩٫٨  ربمسيد ٣١ يف امك ديصرلا

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف ةكرشلا تارامثتسا ةميق ضافخنا صوصخب مدقت تازفحم دوجو ةرادإلا تأترا ،٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلا لالخ
 يلاتلابو .روظنملا لبقتسملا يف ةضفخنم لظت نأ عقوتملا نم يتلا تايواميكورتبلا راعسأ يف ةليوط ةرتفل ماد يذلا ضافخنالا اهينب نم ناكو .كيليركألا
 اهليجست مت هنأب اًملع ،يدوعس لاير نويلم ١٩٠٫١ ةغلابلاو كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا يف رامثتسالل ةلماكلا ةيرتفدلا ةميقلا ةرادإلا تضفخ دقف
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلا نع ءارحصلا ةكرشل ةدحوملا ةيلحرملا ةراسخلاو حبرلا ةمئاق يف ىرخألا تاقفنلا يف

 
 لجألا ةليوط تارامثتسالا )ج(

 
 ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك ءارحصلا ةكرشل لجألا ةليوط تارامثتسالل يماتخلا ديصرلا يلاتلا لودجلا ضرعي
 .٢٠١٨ وينوي

 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ٢٠١٦ ربمسيد ىلإ

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ ربمسيد نم
 ٢٠١٧ ربمسيد ىلإ

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٧ ربمسيد نم
 ٢٠١٨ وينوي ىلإ

 )٪٠٫٧(  )٪١٣٫١(  ٪١٢٫٠   ٦٧٫٩  ٧٣٫٠  ٨٤٫٠  ٧٥٫٠ )جردم( تير ضايرلا قودنص

 )٪١٠٠٫٠(  ٪ -  )٪١٠٠٫٠(   -  ٠٫٠  ٠٫٠  ٥٠٫٦  يراقعلا تارامإلا قودنص

 )٪١٠٠٫٠(  )٪١٠٠٫٠(  ٪١٫٨   -  )٠٫٠(  ٧٤٫٢  ٧٢٫٩ مهسألل ضايرلا قودنص

 )٪٢٧٫٤(  ٪٤٫٩  )٪١٢٫٩(  ٦٣٫٧ ٨٧٫٧  ٨٣٫٦  ٩٦٫٠ يراجتلا يلهألا كنبلا

 كنبلل ةيلوألا تاحورطلا قودنص
 يسنرفلا يدوعسلا

 قبطني ال  قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(   -   -   -  ٠٫٥

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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٢٠٥ 
 
 

 

 

 ٪١٫٢ قبطني ال  قبطني ال  ٤٠٫١ ٣٩٫٧  -   -  لاتيباك ومن قودنص

 )٪١٨٫٥( )٪١٩٫٣(  )٪٢٨٫٢(  ١٠٣٫٨  ١٢٧٫٤  ١٥٧٫٩  ٢٢٠٫٠ ةجردملا ريغ قيدانصلا يلامجإ

 )٪١٤٫٣( )٪١٧٫٢(  )٪١٨٫٠(  ١٧١٫٧  ٢٠٠٫٤  ٢٤١٫٩  ٢٩٥٫٠  عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا

 ٪٥٩٫٥ ٪ -  ٪١١٠٫٠  ٦٧٫٠  ٤٢٫٠  ٤٢٫٠  ٢٠٫٠ كوكصلا

 ٪٥٩٫٥ ٪ -  ٪١١٠٫٠  ٦٧٫٠  ٤٢٫٠  ٤٢٫٠  ٢٠٫٠  ةنيدملا ممذلاو ضورقلا

 )٪١٫٥( )٪١٤٫٦(  )٪٩٫٩(  ٢٣٨٫٧  ٢٤٢٫٤  ٢٨٣٫٩  ٣١٥٫٠  لجألا ةليوط تارامثتسالا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٤٫١و ٪٤٫١و ٪٤٫٨و ٪٥٫٨ لجألا ةليوط تارامثتسالا ترثأتسا
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي ٣٠و
 
 تارامثتسالا نم ةعونتم ةظفحم وه يراقعلا تارامإلا قودنص .ةيلاملا ضايرلا ةكرش هريدت لوادت يف جردم قودنص وه تير ضايرلا قودنص
 .يبد كادسان ةصروب يف جردم هنأب اًملع ،ينطولا يبد تارامإلا كنب قودنصلا سسأ .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قفو لمعت

 
 لجألا ةليوط تارامثتسالا ديصر ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،يراقعلا تارامإلا قودنص يف ةلماكلا اهتصح ءاغلإب ٢٠١٦ ماع لالخ ءارحصلا ةكرش تماق
 .٢٠١٦ ربمسيد يف امك يدوعس لاير نويلم ٢٨٣٫٩ ىلإ ٢٠١٦ رياني ١ يف امك يدوعس لاير نويلم ٣١٥٫٠ نم
 
 يف لجألا ةليوط تارامثتسالا ديصر ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،مهسألل ضايرلا قودنص يف اهتصح ءاغلإب ٢٠١٧ ماع لالخ ءارحصلا ةكرش تماق
 .لاتيباك ومن قودنص يف يدوعس لاير نويلم ٣٧٫٥ ةميقب رامثتسا كلذ لباق دقو ،يدوعس لاير نويلم ٢٤٢٫٢ ىلإ ٢٠١٧ ربمسيد
 
 كوكص ةفاضإ ببسب ٢٠١٦ ماع يف ديصرلا عفترا .لاتيباك يلهألا ةكرش اهريدت ،ةفلتخم تاكرش كوكص يف تارامثتسا ءارحصلا ةكرش ترجأ امك
 .)يدوعس لاير نويلم ٥٫٠( دالبلا كنبو )يدوعس لاير نويلم ٥٫٠( ةريزجلا كنبو )يدوعس لاير نويلم ١٢٫٠( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشب ةلص تاذ
 

 ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا )د(
 

 ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٦٫٩و ٪٧٫١و ٪٠٫٣و ٪٠٫٣ ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا تغلب
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي ٣٠و

 
 ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا )١(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 رياني ١ نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٦ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 كيلمت جمانرب – ًامدقم ةعوفدم نيفظوم تآفاكم
 نيفظوملل نكسلا

 )٪٣٫٩(  قبطني ال  قبطني ال  ٣٦٤٫٧  ٣٧٩٫٥  -   - 

 عقوملا – ًامدقم ةعوفدم نيفظوم تآفاكم
  ليومتلا فيلاكتو

 )٪٢٫٠(  قبطني ال  قبطني ال  ١٥٫٢  ١٥٫٥  -   - 

 )٪٣٫٨(  قبطني ال  قبطني ال  ٣٧٩٫٩  ٣٩٥٫٠  -   -  ًامدقم ةعوفدم لجألا ةليوط نيفظوم تآفاكم

 )٪٤٫٥(  ٪٤٠٫٦  )٪٨٫٣(  ٢١٫٨  ٢٢٫٨  ١٦٫٢  ١٧٫٧ ىرخأ

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٠٦ 
 
 

 

 

 )٪٣٫٩(  ٪٢٬٤٧٣٫٦ )٪٨٫٣(  ٤٠١٫٧  ٤١٧٫٩  ١٦٫٢  ١٧٫٧  ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 نييدوعسلا نيفظوملا هنم ديفتسيو نكسلا كيلمتل ءارحصلا جمانرب مسا هيلع قلطُي عورشم راطإ يف لزانملا نم ددع ءانب يف ءارحصلا ةكرش تعرش
 .تاونسلا نم نيعم ددع ىلع ةمسقم طاسقأ ىلع ةينكسلا تاراقعلا ءارش رايتخا مهل حيتأ نمم نيقحتسملا

 
 ءارحصلا جمانربب ةقلعتملا فيلاكتلا دييقت مت ،ءاشنإلا لامعأ نم ءاهتنالا روفو .٢٠١٧ يف اهنم ءاهتنالا متو ،٢٠١٤ ةيلاملا ةنسلا يف ءانبلا لامعأ تأدبو
 تاعوفدملا لودجل اًقفو اهكالهتسا متو )ةيراجلا دييشتلا لامعأ نم كلذب لقنتل( اًقبسم ةمدقملا لجألا ةليوط نيفظوملا ايازم دنب تحت نكسلا كيلمتل
 .نيفظوملا بناج نم
 
 ءارحصلا ةكرش ىلإ ضرقلا ميدقت نم لصاحلا قرفلاو ليومتلا فيلاكتو عقوملا فيلاكتو ءاشنإلا لامعأب ةصاخلا ةرشابملا فيلاكتلا نم فيلاكتلا كلت فلأتتو
 .ةلداعلا ةميقلاب تايواميكورتبلل نداعمو
 
 .يدوعس لاير نويلم ٤٠١٫٧ ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف امك ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا ديصر غلب

 
 ةلوادتملا لوصألا )ه(
 لجألا ةريصق تارامثتسالا

 
 ام دنب نم لجألا ةريصق ةحبارملا عئادو نم يدوعس لاير نويلم ١٠٠ فينصت ةداعإب -ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا دنع- ةرادإلا تماق
 .٢٠١٦ ماع لالخ اهلاجآ تلح دقو .ةيلاحلا ةيلاملا لوصألا دنب ىلإ دقنلا مكح يف
 
 ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا
 
 ديصرلا غلب .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك ءارحصلا ةكرشل ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملا يلاتلا لودجلا ضرعي
 .يدوعس لاير نويلم ٥١٫٠  ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف

 
 ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملا لودج )١(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 ٪٩٢٫٠  ٪٩٦٫٧  )٪٦٢٫٤(  ٦٫١  ٣٫٢  ١٫٦  ٤٫٣ ةقبسملا تاعوفدملا

 )٪٣٦٫٨(  ٪٣٧٫٧  )٪٨٫٧(  ١٩٫٩  ٣١٫٥  ٢٢٫٩  ٢٥٫٠ ةقالعلا يوذ فارطألا نم تاقحتسملا

 ٪٢٫٦  ٪٤٧١٫٣  )٪٣٧٫٥(  ١٢٫٧  ١٢٫٤  ٢٫٢  ٣٫٥ نيفظوملا نم ةنيدملا ممذلا

 )٪١٩٫٣(  )٪٥٫٣(  ٪٩٥٫٨  ٣٫٣  ٤٫١  ٤٫٣  ٢٫٢ ةحبارملا عئادو نم قحتسملا حبرلا

 ٪١٠٫٧  )٪٧٨٫٦(  )٪٦٩٫٤(  ١٫٥  ١٫٤  ٦٫٤  ٢١٫٠ دروملل ةمدقملا ضورقلا

 ٪٩٫٦  ٪١٫٦  )٪١٫٤(  ٧٫٥  ٦٫٨  ٦٫٧  ٦٫٨ ىرخأ

 )٪١٤٫٠(  ٪٣٤٫٦  )٪٢٩٫٨(  ٥١٫٠  ٥٩٫٣  ٤٤٫١  ٦٢٫٨  ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٠٧ 
 
 

 

 

 ،٢٠١٧و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لوصألا يلامجإ نم ٪٠٫٩و ٪١٫٠و ٪٠٫٧و ٪١٫٢ ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةقبسملا تاعوفدملا تلكش
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينوي ٣٠و
 
 لزانملا ءانب لباقم نيدروملل ةمدقملا ضورقلا كلذكو ،يلاتلا لودجلا يف ةدراولا ،ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا ةيسيئر ةفصب اذه نمضتو
 .نكسلا كيلمتل ءارحصلا جمانرب راطإ يف
 
 ةقالعلا يوذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا
 
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةقالعلا يوذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 ةقالعلا يوذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا )٢(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 )٪١٠٠٫٠(  قبطني ال  قبطني ال  -  ٧٫٨  -   -  تايواميكورتبلل ةحاولا ةكرش

 )٪٤٧٫٣( )٪١٧٫٥(  )٪٣٠٫٦(  ٥٫٠  ٩٫٥  ١١٫٥  ١٦٫٦ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش

 ٪٥٫٠  ٪٢٥٫١  ٪٣٥٫٠  ١٤٫٩  ١٤٫٢  ١١٫٣  ٨٫٤ كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا

 )٪٣٦٫٨(  ٪٣٧٫٧  )٪٨٫٧(  ١٩٫٩  ٣١٫٥  ٢٢٫٩  ٢٥٫٠  ةقالعلا يوذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 

 ةحبارملا عئادو
 
 رياني ١ يف امك يدوعس لاير نويلم ٢٤٥٫٠ نم ديصرلا عفترا .رهشأ ٣ نم رثكأ اهقاقحتسا ةدم غلبت و ةيلحملا ةيراجتلا كونبلا ىدل ةحبارملا عئادو عاديإ مت
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٠٨ 
 
 

 

 

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ةيراجتلا كونبلا ىدل ةعدوملا غلابملا ةحبارملا عئادو نمضتت .ةحبارملا عئادو كلذكو قودنصلاب دقنلاو كونبلا ىدل دقنلا نم همكح يف امو دقنلا فلأتي
 .ةيمومعلا ةينازيملا خيرات نم رهشأ ةثالث نم لقأ اهقاقحتسا خيرات غلبيو لجأل ةيلحملا

 
 نيمهاسملا ةيكلم قوقح )ز(

 
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك نيمهاسملا ةيكلم قوقح ليصافت يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 نيمهاسملا ةيكلم قوقح )١(

 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٥
 ٢٠١٦ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 ٪ -  ٪ -  ٪ -  ٤٬٣٨٨٫٠  ٤٬٣٨٨٫٠  ٤٬٣٨٨٫٠  ٤٬٣٨٨٫٠  لاملا سأر

 ٪ -  ٪١٨٫٥  ٪١٩٫١  ٢٨٥٫٢  ٢٨٥٫٢  ٢٤٠٫٧  ٢٠٢٫٢  يماظنلا يطايتحالا

 )٪٤٩٫١(  ٪٩٢٫٦  قبطني ال  )٦٫٧( )١٣٫٢( )٦٫٩(  -  ةيدقنلا تاقفدتلل طوحتلا يطايتحا

 )٪١٨٥٫٧( )٪٦٩٫٣(  )٪١٬٨٢٢٫٠( )٢٫٣(  ٢٫٦  ٨٫٥  )٠٫٥( عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا يطايتحا

 ٪ -  قبطني ال  قبطني ال  ٣٫٣  ٣٫٣   -   -  ةيراوتكالا رئاسخلا وأ حايرألا يطايتحا

 )٪١١٫٢(  ٪١١٫٤  ٪٣٨٫٧  ٦١٥٫٦  ٦٩٣٫٠  ٦٢٢٫٠  ٤٤٨٫٦  ةاقبتسملا حابرألا

 )٪١٫٤(  ٪٢٫٠  ٪٤٫٣  ٥٬٢٨٣٫٠  ٥٬٣٥٨٫٨  ٥٬٢٥٢٫٣  ٥٬٠٣٨٫٢  ةنسلا ةياهن يف

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ببسب كلذو ٢٠١٦ ربمسيد ىلإ ٢٠١٥ ربمسيد نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ يدوعس لاير نويلم ٢١٤٫١ عقاوب نيمهاسملا قوقح تعفترا
 ٧١٫٠ عقاوب ةاقبتسملا حابرألا عافترا لضفب ٢٠١٧ ماع يف عضولا اذه رمتساو ،يدوعس لاير نويلم ١٧٣٫٤ عقاوب ةاقبتسملا حابرألا ةدايز
 .يدوعس لاير نويلم

 
 ةلوادتملا ريغ تامازتلالا )ح(

 
 لجألا ةليوط ضورقلا

 
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠و ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك لجألا ةليوط ضورقلا يلاتلا لودجلا حضوي
 

 لجألا ةليوط ضورقلا )١(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ٢٠١٦ رياني ١ نم
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٦ 

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 ٪ -  )٪٢٢٫٢(  قبطني ال  ٣٨٫٩  ٣٨٫٩  ٥٠٫٠  -  يلاحلا
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١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٠٩ 
 
 

 

 

 )٪٦٫٧(  )٪٣١٫٤(  ٪٨١٫٧  ٢٧٢٫٢  ٢٩١٫٧  ٤٢٥٫٠  ٢٣٣٫٨ ةلوادتملا ريغ

 )٪٥٫٩(  )٪٣٠٫٤(  ٪١٠٣٫١  ٣١١٫١  ٣٣٠٫٦  ٤٧٥٫٠  ٢٣٣٫٨  يراجت كنب نم ضرق

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 كيلمتل ءارحصلا جمانرب راطإ يف لزانملا ءانب صوصخب ٢٠١٣ ماع يف باس كنب عم يدوعس لاير نويلم ٥٠٠٫٠ ةميقب ضرق ةيقافتا ءارحصلا ةكرش تمربأ
 .ةيواستم طاسقأ ىلع هدادس متيو ٪٢ دئاز روبياسلا رعسب ةيلاملا هموسر بسحُتو ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف لماكلاب ضرقلا بحس مت .نكسلا
 
 .يلاتلا دادسلا لودجل اًقفو لجألا ليوط ضرقلا قاقحتسا عضو ديدحت متي

 
 قاقحتسا عضو )٢(
 

 غلبملا يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا 

 ١٩٫٤ ٢٠١٨ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠١٩ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠١٩ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٠ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢١ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٢ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٢ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٣ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٣ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٤ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٤ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٥ وينوي ٣٠ 

 ١٩٫٤ ٢٠٢٥ ربمسيد ٣١ 

 ١٩٫٥ ٢٠٢٦ وينوي ٣٠ 

 ٣١١٫٢ باس ضرق 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 

 ةمدخلا ةياهن تآفاكم
 
 ٣١و ،٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف امك تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو ةحاولاو ءارحصلا يفظومل ةقحتسملا ةمدخلا ةياهن تآفاكم يلاتلا لودجلا ضرعي
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد

 
 نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم )٣(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٥ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٦
 ٢٠١٧ ربمسيد

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 وينوي ىلإ ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 ٪١٦٫٦  ٪١٩٫٠  ٩٩٫٨  ٨٥٫٦  ٧١٫٩  قبطني ال ةرتفلا ةيادب

 )٪٩٫٥(  )٪٥٫٧(  ١٠٫٨  ١١٫٩  ١٢٫٦  قبطني ال ةيلاحلا تامدخلا ةفلكت

 قبطني ال  ٪٤٫٨  -  ٣٫٢  ٣٫١  قبطني ال ةدئافلا ةفلكت

 )٪٢٨٫٩(  )٪٣٫٦(  ١٠٫٨  ١٥٫١  ١٥٫٧  قبطني ال :لخدلا ةمئاق يف ديقملا غلبملا

 قبطني ال  قبطني ال  - )٢٫٢(  -  قبطني ال ةيلاملا تاضارتفالا رييغت نم ةيتأتملا ةيراوتكالا حابرألا

 قبطني ال  قبطني ال  -  ٢٫٥  -  قبطني ال ةربخلا تاليدعت

 قبطني ال  قبطني ال  -  ٠٫٣  -  قبطني ال رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ديقملا غلبملا

 ٪٧٫٤  )٪٩١٫٤(  )١٫٢( )١٫١( )١٣٫١(  قبطني ال ماعلا لالخ ةعوفدملا ايازملا

 قبطني ال )٪١٠٠٫٧(  - )٠٫١(  ١١٫١  قبطني ال ةنسلا لالخ تاليوحتلا / تاليدعتلا

 ٪٩٫٦  ٪١٦٫٦  ١٠٩٫٣  ٩٩٫٨  ٨٥٫٦  قبطني ال لافقإلا ديصر

            تاضارتفالا 

 - -  ٪٣٫٨  ٪٣٫٨  ٪٣٫٨  قبطني ال  ةدئافلا ةفلكت باسحل مدختسملا مصخلا رعس

 - -  ٪٣٫٨  ٪٣٫٨  ٪٣٫٨  قبطني ال  مازتلالا باسحل مدختسملا مصخلا رعس

 - -  ٪٤٫٤  ٪٤٫٤  ٪٤٫٢  قبطني ال  مازتلالا باسحل مدختسملا بتاورلا ةدايز لدعم

 - -  ٥٢ ىلإ ٤٩ نم  ٥٢ ىلإ ٤٩ نم  ٥٢ ىلإ ٤٩ نم  قبطني ال  )تايفولا لودج نم( تايفولا تالدعم

 - -  ٪٦٫٠  ٪٦٫٠  ٪٦٫٠  قبطني ال  بحسلا تالدعم

 - -  ٦٠  ٦٠  ٦٠  قبطني ال )تاونسلاب رمعلا( دعاقتلا ضارتفا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 ٢٠١٥ ربمسيد صوصخب ةرفوتم ريغ هالعأ ةدراولا تامولعملا نإف ،طقف ٢٠١٦ ربمسيد صوصخب ماقرألا ليدعتو ٢٠١٧ يف ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا دامتعال اًرظن :حاضيإ
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٢٠١٨ وينويو ،٢٠١٧ ربمسيدو ،٢٠١٦ ربمسيدو ،٢٠١٥ ربمسيد يف امك تامازتلالا يلامجإ نم ٪٢١٫٥و ٪١٩٫٨و ٪١٢٫٨و ٪١٧٫٨ ةمدخلا ةياهن تآفاكم تلثم
 .يلاوتلا ىلع
 
 ةيفاضإلا ةدحولا ةقيرط مادختساب ةيراوتكالا تاضارتفالا ىلإ ًادانتسا يدوعسلا لمعلا ماظنل ًاقفو ةمدخلا ةياهن تآفاكم لايح اهمازتلا ءارحصلا ةكرش تتبثأ
 .ةردقملا
 
 ةقتشملا ةيلاملا تاودألا
 
 نويلم ٢٠٠٫٠ هردق غلبمب ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلل اهضرعت يف مكحتلل ةيراجتلا كونبلا عم ةدئافلا راعسأ ةلدابم دوقع ماعلا لالخ ءارحصلا ةكرش تمربأ
 ةلداع ةميقب ةيراجت كونب عم ةقحتسملا ةدئافلا راعسأ ةلدابم تايقافتا ءارحصلا ةكرش تمربأ ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يفو .مدقم طسق نودب يدوعس لاير
 .)رفص :٢٠١٦ رياني ١ ،يدوعس لاير نويلم ١٫٦ :٢٠١٦ ربمسيد ٣١( يدوعس لاير نويلم ٢٫٩ اهردق ةبلاس

 
 ةلوادتملا تامازتلالا )ط(

 
 ىرخألا تامازتلالاو تاصصخملاو تاقحتسملا

 
 .٢٠١٧ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ٢٠١٦ رياني ١ يف امك ىرخألا تامازتلالاو تاصصخملاو تاقحتسملا يلاتلا لودجلا ضرعي
 
 ٢٠١٦ ربمسيدو ٢٠١٥ ربمسيد يف امك تامازتلالا يلامجإ نم ٪١٢٫١و ٪٦٫٨و ٪٩٫٩  و ٪١٥٫٣ ىرخألا ةلوادتملا تامازتلالاو تاصصخملاو تاقحتسملا تلثم
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينويو ٢٠١٧ ربمسيدو

 
 ىرخألا تامازتلالاو تاصصخملاو تاقحتسملا )١(
 

 ٢٠١٨ وينوي ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ىلإ ٢٠١٦ رياني
 ٢٠١٦ ربمسيد

 ةبسنلا
 نم ةيوئملا
 ٢٠١٦ ربمسيد
 ربمسيد ىلإ

٢٠١٧ 

 ةيوئملا ةبسنلا
 ربمسيد نم

 ىلإ ٢٠١٧
 ٢٠١٨ وينوي

 قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  ٪٢٥٫٢  ٢٧٫٢  -  ٣٨٫٨  ٣١٫٠ ةقالعلا يوذ فارطألل تاقحتسملا

 ٪١٦٫٨  ٪٣٣٫٢  )٪١٧٫٦(  ٣٠٫١  ٢٥٫٨  ١٩٫٣  ٢٣٫٥ ةقحتسملا تاقفنلا

 )٪٤٤٫١(  ٪٥٣٫٤  ٪٥٤٫٧  ٤٫٦  ٨٫٣  ٥٫٤  ٣٫٥ ةقحتسملا تايرتشملا

 قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  )٪٩١٫٨(   -   -  ٠٫١  ١٫٤ ةقحتسملا ةيلاملا موسرلا

 ٪٠٫٠  ٪ -  ٪٠٫٠  ٠٫٤  ٠٫٣  ٠٫٣  ٠٫٣ ءالمعلا نم ةمدقملا تاعفدلا

 قبطني ال  )٪١٠٠٫٠(  ٪٠٫١  )٠٫٨( )٠٫٠(  ٢٫٠  ٢٫٠ ىرخأ

 ٪٧٨٫٦  )٪٤٧٫٨(  ٪٧٫١  ٦١٫٥  ٣٤٫٤  ٦٦٫٠  ٦١٫٦  ىرخألا تامازتلالاو تاصصخملاو تاقحتسملا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا
 
 .اهيلع لوصحلا مت يتلا تامدخلاو عئاضبلا لباقم ةقحتسملا غلابملا ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا لمشت
 
 ،٢٠١٦ ربمسيدو ،٢٠١٥ ربمسيد يف امك تامازتلالا يلامجإ نم م ٪١٫٧و ٪٠٫٧و ٪٠٫٦و ٪١٫٦ ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا تغلب
 .يلاوتلا ىلع ٢٠١٨ وينويو ،٢٠١٧ ربمسيدو 
 ةاكزلا صصخم

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢١٢ 
 
 

 

 

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةاكزلا ءاعو يف ةجردملا دونبلل ًاصخلم يلاتلا لودجلا ضرعي
 

 ةاكزلا صصخم )٢(
 

 ٢٠١٧ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٥٬٢٢٢٫٢ ماعلا ةيادب يف نيمهاسملا ةيكلم قوقح

 ٣٫٠ ةلدعملا حابرألا يفاص

 ٨٥٫٦ ماعلا ةيادب يف تاصصخملا

 )٤٬٠٣٤٫٠( ةلدعملا اهتروصب ،ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ١٬٢٧٦٫٨ ةاكزلا ءاعو

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلل ةرصتخملاو ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ٢٠١٨ ماع نم لوألا فصنلاو ٢٠١٧ ماع نم لوألا فصنلل ةرفوتم ريغ هالعأ ةدراولا تامولعملا :حاضيإ

 
 :ةاكزلا صصخم يف ةكرحلا يلاتلا لودجلا ضرعي

 
 ةاكزلا صصخم يف ةكرحلا )٣(
 

 ٢٠١٧ ربمسيد ٢٠١٦ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٣٥٫٥  ٢٩٫٤ ةنسلا ةيادب يف

 ٣٧٫٠  ٣٥٫٥ ةنسلا لالخ ضورفملا غلبملا

 )٢٫٦( )٠٫١( ةقباسلا تاونسلل دئاز صصخم

 ٣٤٫٤  ٣٥٫٤ ةنسلل ةفلكتلا يفاص

 )٣٦٫٢( )٢٩٫٣( ةنسلا لالخ عوفدملا غلبملا

 ٣٣٫٦  ٣٥٫٥ ةنسلا ةياهن يف

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا ةرتفلل ةرصتخملاو ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ٢٠١٨ ماع نم لوألا فصنلاو ٢٠١٧ ماع نم لوألا فصنلل ةرفوتم ريغ هالعأ ةدراولا تامولعملا :حاضيإ

 
 :اهعضو يلي اميفو .٢٠١٥ ىلإ ٢٠٠٩ نم ةدتمملا تاونسلل ةيوكزلا طوبرلا ءارحصلا ةكرش تقلت
 
 .ةعومجملل يدوعس لاير ١٬٨٠٢٬٤٥٣ هردق يفاضإ ةاكز قاقحتسا لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا تضرف ،م٢٠١١ ىلإ م٢٠٠٩ نم ةدتمملا تاونسلل ةبسنلاب
 .لماكلاب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ يفاضإلا ةاكزلا غلبم ةعومجملا تعفدو
 
 .ةعومجملل يدوعس لاير ١٠٬٢٥٥٬٨٢٧ هردق يفاضإ ةاكز قاقحتسا لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا تضرف ،٢٠١٥ ىلإ م٢٠١٢ نم ةدتمملا تاونسلل ةبسنلاب
 .لماكلاب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ يفاضإلا ةاكزلا غلبم ةعومجملا تعفدو
 
 .٢٠١٦ ماعل يوكزلا طبرلا دعب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا دعت مل
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 .٢٠١٧ ماعل ةاكزلا ةداهش ىلع ةعومجملا تلصح
 

 ةدحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ٣٫٣
 

 ٣١و ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٥ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا تاونسلل اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلل ةدحوملا ةيدقنلا تاقفدتلل اًصخلم يلاتلا لودجلا ضرعي
 .٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفو ،٢٠١٧ ربمسيد

 
 ةدحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق )أ(

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 نم لوألا فصنلا

٢٠١٨ 

 ٣٨٦٫٥  ٤٧٨٫٩  ٤٦٦٫٨  ٧٢٫٧  ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

 ٤٫٩  ٨٫٢  ٨٫١  ٧٫٥  تادعملاو تاكلتمملا كالهتسا

  -  ٢٫٠  ٢٫١  ٢٫٢  ةسوململا ريغ لوصألا كالهتسا

 )٣٧١٫٧( )٤٩٠٫١( )٤٥٤٫٩( )٩٥٫٠( ةيكلملا قوقح ةقيرط قفو اهيف رمثتسملا تاكرشلل لخدلا يفاص يف ةصحلا

 ٢٫٨  ٤٫٤  ٣٫١   -  ليومتلا فيلاكت

 )٢١٣٫٥(  -   -   -  ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا ةميق يف ضافخنالا سكع

 ١٩٠٫٢   -   -   -  ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا ةميق يف ضافخنالا

  -  ١٫٧   -   -  نيفظوملل نكسلا كيلمت جمانرب نم ةسوململا ريغ لوصألا كالهتسا

  -  )٤٫٥( )٤٫٢(  -  ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملل ةمدقملا ضورقلا نم دئاوفلا تاداريإ

 ٠٫٠  ٠٫٠  -  -  تادعملاو تاكلتمملا يف فرصتلا نع ةمجانلا ةراسخلا

 ١٠٫٨  ١٥٫١  ١٥٫٧  ٩٫٩  نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم صصخم

 )١٫٠(  -   -   -  كرتشم عورشمل ةمدقملا لجألا ةليوط ضورقلا ىلع ةدئافلا ةفلكت طبر ءاغلإ

 ٠٫٦   -   -   -  تادعملاو تاكلتمملا بطش نع ةمجانلا ةراسخلا

  -  )٠٫١(  ١١٫١   -  ىرخأ تاليدعتو تاصصخم

 ٩٫٦  ١٥٫٦  ٤٧٫٨  )٢٫٧( لماعلا لاملا سأر يف تاريغتلا لبق ةيليغشتلا ةيدقنلا تاقفدتلا

 ٤٠٫٥  )١٣٫٥(  ٢٥٫١  ١٩٤٫٠  لماعلا لاملا سأر يف تارييغتلا

 )٤٢٫٠( )٣٦٫٢( )٢٩٫٣( )٣٠٫٥( ةعوفدملا ةاكزلا

 )١٫٨( )٢٫٦( )٢٫٩(  -  ةعوفدملا ليومتلا فيلاكت

 )١٫٢( )١٫١( )١٣٫١( )١١٫٧( نيفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةياهن تآفاكم

 ٥٫١  )٣٧٫٩(  ٢٧٫٦  ١٤٩٫١  تايلمعلا نع جتانلا /)يف مدختسملا( دقنلا يفاص

 ٣٢٥٫٠  )٤٧٥٫٠( )٥٥٫٠( )٢٣٩٫٣( ةحبارملا عئادو

 )١٫٢(  ٣٥٫٦  ٤٠٫١  )٢٢٠٫٥(  لجألا ةليوط تارامثتسالا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢١٤ 
 
 

 

 

  -   -   -   -  ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا تاعورشملا يف تارامثتسالا

  -  ٤٩٠٫١  ٥٦٧٫٢  ١٨٣٫٢  ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا نم ةملتسملا حابرألا تاعيزوت

 )٣٫٥( )٨٨٫٧( )١٨٦٫٥( )١٦١٫٢( تادعملاو تاكلتمملا ىلإ تافاضإلا

  -  )٠٫٠( )٠٫٠( )٢٫١( ةسوملم ريغ لوصأ ىلإ تافاضإ

  -  )٢٧٫٨(  -  ٢١٠٫٩  ةعبات ةكرش / كرتشم عورشمل اًفلس ةمدقملا ضورقلا

 ١٤٫٨  ١٤٫٢   -   -  لجألا ةليوط نيفظوملا فلس نم تاموصخلا

  -  )٠٫٨(  -   -  ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا ىلإ تافاضإلا

  -   -  ١٠٠٫٠   -  لجألا ةريصق تارامثتسالا ضافخنا

 ٣٣٥٫١  )٥٢٫٣(  ٤٦٥٫٨  )٢٢٩٫٠( ةيرامثتسالا ةطشنألا نع جتانلا /)يف ةمدختسملا( ةيدقنلا تاقفدتلا

  -   -  ٢٦٦٫٢  ١٥٠٫٠  لجألا ةليوط ضورقلا نم تالصحتملا

 )١٩٫٤( )١٤٤٫٤( )٢٥٫٠(  -  لجألا ةليوط ضورقلا ادادس

 )٤٣٨٫٨( )٣٢٩٫١( )٢١٩٫٤( )٣٧٣٫٠( ةعوفدملا مهسألا حابرأ

  -   -   -  )٢٫٢( ةرادإلا سلجم باعتأ

 )٤٥٨٫٢( )٤٧٣٫٥(  ٢١٫٨  )٢٢٥٫٢( ةيليومتلا ةطشنألا نع جتانلا /)يف ةمدختسملا( ةيدقنلا تاقفدتلا

 )١١٨٫٠( )٥٦٣٫٨(  ٥١٥٫٢  )٣٠٥٫١( دقنلا يف ةكرحلا

 ٥١٣٫٩  ١٬٠٧٧٫٧  ٥٦٢٫٥  ٩٦٧٫٦  ماعلا ةيادب يف همكح يف امو دقنلا

 ٣٩٥٫٩  ٥١٣٫٩  ١٬٠٧٧٫٧  ٦٦٢٫٥  ةنسلا رخا يف ةمكح يف امو دقنلا

 
 ٢٠١٨ وينوي ٣٠ يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلاو ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 لاملا سأر يف تاريغتلاو ،ةنسلا حابرأ يفاص تلاط يتلا تاريغتلا ببسب ،ةقباسلا ةرتفلا لالخ تابلقتل همكح يف امو دقنلا ضرعت
 .ةيليومتلا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا يفاصو تادعملاو تالآلاو ،تاكلتمملا يف تارامثتسالاو ،لماعلا

 
 ةيليغشت ةطشنأ نع جتانلا / )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
 ىلإ ةيسيئر ةفصب كلذ ىزعُيو ،٢٠١٦ ربمسيد يف امك يدوعس لاير نويلم ١٢١٫٥ عقاوب تايلمعلا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تضفخنا
 عقاوب تايلمعلا نم ةيدقنلا غلابملا تضفخنا ،٢٠١٧ يفو .٢٠١٦ ماع يف يدوعس لاير نويلم ١٦٨٫٩ عقاوب لماعلا لاملا سأر ضافخنا

 ٧٫٠ عقاوب ةيوكزلا تاقحتسملا عافترا نع ًالضف لماعلا لاملا سأر هدهش يذلا يفاضإلا ضافخنالا ةجيتن يدوعس لاير نويلم ٦٥٫٥
 .يدوعس لاير نويلم
 
 ةيرامثتسا ةطشنأ نع جتانلا / )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
 عيراشملا ىلإ ضورقلاو تارامثتسالا نم ةيتأتملا حابرألا تاعيزوت عم اًيشامت تابلقتل ةيرامثتسالا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تضرعت
 نم ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا تعفترا .ةنس لك لالخ تادعملاو تاكلتمملا تلاط يتلا تافاضإلاو ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا
 ةكرتشملا تاعورشملا نم ةملتسملا ةعزوملا حابرألا تعفترا ثيح ،٢٠١٦ يف يدوعس لاير نويلم ٦٩٤٫٨ عقاوب ةيرامثتسالا ةطشنألا
 ١٠٠٫٠ تققح يتلاو لجألا ةريصق تارامثتسالا قاقحتسا خيراوت تلحو ،ةنسلا لالخ يدوعس لاير نويلم ٣٨٤٫٠ ةبسنب ةليمزلا تاكرشلاو
 .ماعلا لالخ ةحبارملا عئادو يف يدوعس لاير نويلم ١٨٤٫٣ ةرادإلا ترمثتسا نيح يف ،يدوعس لاير نويلم
 
 رامثتسا ىلإ ةيساسأ ةفصب كلذ عجريو ،يدوعس لاير نويلم ٥١٨٫١ عقاوب ٢٠١٧ يف ةيرامثتسالا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تضفخنا

 .ةحبارملا عئادو يف يدوعس لاير نويلم ٤٧٥٫٠
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢١٥ 
 
 

 

 

 ةيليومت ةطشنأ نع جتانلا / )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
 نم ةعوفدملا غلابملا ىلإ ةفاضإلاب كونبلا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا ضورقلا نم ةيليومتلا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تفلأت
 .ةيخيراتلا ةرتفلا رادم ىلع مهسألا حابرأ
 
 نم تالصحتملا يفاص ةدايزل ةجيتن ،٢٠١٦ ماع لالخ يدوعس لاير نويلم ٢٤٧٫٠ عقاوب ةيليومتلا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تعفترا
 ةرادإلا تماق ثيح ،يدوعس لاير نويلم ٤٧٣٫٥ عقاوب ةيدقنلا تاقفدتلا تضفخنا ،٢٠١٧ يفو .يدوعس لاير نويلم ٢٤١٫٢ عقاوب كونبلا
 يدوعس لاير نويلم ١٤٤٫٤ ةغلابلاو ضورقلا نم ةددسملا غلابملا ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير نويلم ٣٢٩٫١ ةميقب مهسأ حابرأ عفدب
 .ماعلا لالخ
 

 ىلوألا ةرملل ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ينبت .٤
 
 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملل اًقفو ةيلاملا اهمئاوق دادعإب ةعومجملا تماق
 .ةنسلا كلت اهيف امب ٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلا ىتح تارتفلا عيمجل ةبسنلاب كلذو
 
 يف أدبت يتلا ةنسلل ةدحوملا ةيلاملا اهمئاوق دادعإ صوصخب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ةعومجملا تقبطو
 جاردإ دعب ٢٠١٦ رياني ١ يف امك اهل ةيحاتتفالا يلاملا زكرملا ةمئاق ةعومجملا تدعأو .ةنراقملا لحم ةلصلا تاذ ةنسلا تانايب ميدقت صوصخب كلذكو ،٢٠١٧ رياني ١
 اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ اهلاقتنا سكعل ةبولطملا تاليدعتلا
 ةرملل ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ينبت” ١ مقر ةيلاملا ريراقتلا دادعإل يلودلا رايعملل اًقفو كلذو ،نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا
 .“ىلوألا

 
 لالخ ةيراجلا ةمهملا تاليدعتلا يلي اميفو ،٢٠١٦ ربمسيد ٣١و ،٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةيلاملا زكارملا ةمئاق ىلع راثآ نم كلذ نع بترتي ام ليلحتب ةعومجملا تماق
 يف اهب لومعملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملا نم لوحتلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 
 .٢٠١٦ رياني ١ يف امك ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملاو نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم بسح ةيكلملا قوقح نيب ةنراقملا ٤٫١
 

 يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا
 ةئيهلا ريياعم بسح
 نيبساحملل ةيدوعسلا
 ٢٠١٦ رياني نيينوناقلا

 جامدنا كف
 ةعبات ةكرش

 فيصت ةداعإ
 ببسب سايقلا ةداعإ
 لوحتلا

 ةيلودلا ريياعملا بسح
 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل
 ٢٠١٦ رياني

 ٣٠٩٫٠ ١١٫٠ ١٫٦ )٣٬٣١٦٫٢( ٣٬٦١٢٫٦ تادعملاو تاكلتمملا

 ٢٤٫٧ - - )٥٫٢( ٢٩٫٨ ةسوململا ريغ لوصألا

 ةكرتشملا تاعورشملا يف تارامثتسالا
 ةليمزلا تاكرشلاو

٣٬٨٠٤٫٨ )٤٦٩٫٧( - ١٬٦٨٠٫٥ ٢٬٥٩٤٫٠ 

 - - )١٫٦( - ١٫٦ عورشملا ريوطت ةفلكت

 ٣١٥٫٠ )٠٫٥( - - ٣١٥٫٥ لجألا ةليوط تارامثتسالا

 ١٧٫٧ ١٧٫٧ - - - ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ٤٬٤٧١٫١ )٤٤١٫٥( - )١٬٦٤٠٫٨( ٦٬٥٥٣٫٤ ةلوادتملا ريغ لوصألا

 - - - )٢٨٢٫٣( ٢٨٢٫٣ تانوزخملا

 ١٠٠٫٠ - ١٠٠٫٠ - - لجألا ةريصق تارامثتسالا

 ٦٢٫٨ ٤٫٦ ٤٫٥ )٣٦٫٥( ٩٠٫٢ ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا

 - - - )٢٧٨٫٢( ٢٧٨٫٢ ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا

 ٢٤٥٫٠ - - - ٢٤٥٫٠ ةحبارملا عئادو

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٥٦٢٫٥ - )١٠٠٫٠( )٣٧٩٫٥( ١٬٠٤٢٫٠ همكح يف امو دقنلا

 ٩٧٠٫٣ ٤٫٦ ٤٫٥ )٩٧٦٫٤( ١٬٩٣٧٫٧ ةلوادتملا لوصألا

 ٥٬٤٤١٫٤ )٤٣٦٫٩( ٤٫٥ )٢٬٦١٧٫٢( ٨٬٤٩١٫٠ لوصألا يلامجإ

 ٤٬٣٨٨٫٠ - - - ٤٬٣٨٨٫٠ لاملا سأر

 ٢٠٢٫٢ - - - ٢٠٢٫٢ يماظنلا يطايتحالا

 - - - - - ةيدقنلا تاقفدتلا يطايتحا

 )٠٫٥( )٠٫٥( - - - عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا يطايتحا

 ٤٤٨٫٦ )٤٦٠٫٥( - - ٩٠٩٫٠ ةاقبتسملا حابرألا

 ٥٬٠٣٨٫٢ )٤٦١٫٠( - - ٥٬٤٩٩٫٢ نيمهاسملا ةيكلم قوقح

 - - - )٥٧٤٫٨( ٥٧٤٫٨ ةرطيسملا ريغ صصحلا

 ٥٬٠٣٨٫٢ )٤٦١٫٠( - )٥٧٤٫٨( ٦٬٠٧٤٫٠ ةيكلملا قوقح

 ٢٣٣٫٨ - - )١٬٦٨٧٫٧( ١٬٩٢١٫٦ لجألا ةليوط ضورقلا

 ٧١٫٩ ٢٤٫٠ - )١٧٫٨( ٦٥٫٦ نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم

 - - - )٥٩٫٨( ٥٩٫٨ ةلجؤملا تاداريإلا

 ٣٠٥٫٨ ٢٤٫٠ - )١٬٧٦٥٫٣( ٢٬٠٤٧٫٠ ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

 - - - )١١٢٫٣( ١١٢٫٣ لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا

 ٦٫٤ - - )٢٧٫٣( ٣٣٫٧ ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا

 ةلوادتملا تامازتلالاو ةقحتسملا تافورصملا
 ىرخألا

٦١٫٦ - ٤٫٥ )١٢٩٫٣( ١٨٦٫٥ 

 ٢٩٫٤ - - )٨٫٢( ٣٧٫٦ ةاكزلا صصخم

 ٩٧٫٤ - ٤٫٥ )٢٧٧٫١( ٣٧٠٫١ ةلوادتملا تامازتلالا

 ٤٠٣٫٢ ٢٤٫٠ ٤٫٥ )٢٬٠٤٢٫٤( ٢٬٤١٧٫١ تامازتلالا يلامجإ

 ٥٬٤٤١٫٤ )٤٣٦٫٩( ٤٫٥ )٢٬٦١٧٫٢( ٨٬٤٩١٫٠ تامازتلالاو ةيكلملا قوقح يلامجإ

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 .٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف امك ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا نيبو نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم نيب ةنراقملل ةيمومعلا ةينازيملا يلي اميف
 

 .٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف امك ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملاو نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم بسح ةيكلملا قوقح نيب ةنراقملا ٤٫٢
 

 يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ةئيهلا ريياعم بسح
 نيبساحملل ةيدوعسلا
 ربمسيد نيينوناقلا

٢٠١٦ 

 جامدنا كف
 ةعبات ةكرش

 فيصت ةداعإ
 ببسب سايقلا ةداعإ
 لوحتلا

 ةيلودلا ريياعملا بسح
 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل
 ٢٠١٦ ربمسيد

 ٤٨٧٫٤  ١١٫٠  ٣٫٧ )٣٬٢١٣٫٦(  ٣٬٦٨٦٫٣ تادعملاو تاكلتمملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ٢٢٫٥  -   -  )٤٫١(  ٢٦٫٦ ةسوململا ريغ لوصألا

 تاكرشلاو ةكرتشملا تاعورشملا يف تارامثتسالا
 ةليمزلا

٣٬٦٨٨٫٥ )٤٤٤٫٠(  -  ١٬٧٢٩٫٤  ٢٬٤٠٣٫٠ 

  -   -  )٣٫٧(  -  ٣٫٧ عورشملا ريوطت ةفلكت

 ٢٨٣٫٩ )٠٫٨(  -   -  ٢٨٤٫٦ لجألا ةليوط تارامثتسالا

 ١٦٫٢  ١٦٫٢  -   -   -  ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا

 ٤٬٤٩٨٫٦  )٤١٧٫٥(  -  )١٬٤٨٨٫٢(  ٦٬٤٠٤٫٣  ةلوادتملا ريغ لوصألا

  -   -   -  )٢٢٨٫١(  ٢٢٨٫١ تانوزخملا

 ٤٤٫١  ٤٫٦  -  )١١٫٤(  ٥٠٫٩ ىرخألا ةلوادتملا لوصألاو ةمّدقملا تاعفدلا

  -   -   -  )٣٧٥٫٥(  ٣٧٥٫٥ ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا

 ٣٠٠٫٠  -   -   -  ٣٠٠٫٠ ةحبارملا عئادو

 ١٬٠٧٧٫٧  -   -  )٦٥٠٫٥(  ١٬٧٢٨٫١ همكح يف امو دقنلا

 ١٬٤٢١٫٧  ٤٫٦   -  )١٬٢٦٥٫٥(  ٢٬٦٨٢٫٦  ةلوادتملا لوصألا

 ٥٬٩٢٠٫٣  )٤١٢٫٩(  -  )٢٬٧٥٣٫٧(  ٩٬٠٨٦٫٩  لوصألا يلامجإ

 ٤٬٣٨٨٫٠  -   -   -  ٤٬٣٨٨٫٠ لاملا سأر

 ٢٤٠٫٧  -  )٢٫٤(  -  ٢٤٣٫١ يماظنلا يطايتحالا

 )٦٫٩( )٠٫٧(  -   -  )٦٫٢( ةيدقنلا تاقفدتلا يطايتحا

 ٨٫٥ )٠٫٨(  -   -  ٩٫٣ عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا يطايتحا

 ٦٢٢٫٠ )٤٣٦٫٣(  ٢٫٤  -  ١٬٠٥٥٫٩ ةاقبتسملا حابرألا

 ٥٬٢٥٢٫٣  )٤٣٧٫٧(  -   -  ٥٬٦٩٠٫١  نيمهاسملا ةيكلم قوقح

  -   -   -  )٥٦٩٫٧(  ٥٦٩٫٧ ةرطيسملا ريغ صصحلا

 ٥٬٢٥٢٫٣  )٤٣٧٫٧(  -  )٥٦٩٫٧(  ٦٬٢٥٩٫٨  ةيكلملا قوقح

 ٤٢٥٫٠     )١٬٥٧٥٫٤(  ٢٬٠٠٠٫٤ لجألا ةليوط ضورقلا

 ٨٥٫٦  ٢٤٫٨  -  )١٧٫١(  ٧٧٫٩ نيفظوملا ةمدخ ةياهن تآفاكم

 ١٫٦  -   -  )٧٫٠(  ٨٫٦ ةقتشملا ةيلاملا تاودألا

  -   -   -  )٥٦٫١(  ٥٦٫١ ةلجؤملا تاداريإلا

 ٥١٢٫٢  ٢٤٫٨   -  )١٬٦٥٥٫٦(  ٢٬١٤٣٫٠  ةلوادتملا ريغ تامازتلالا

  -   -   -  )٢٥٠٫٠(  ٢٥٠٫٠ لجألا ةريصق ضورقلا

 ٥٠٫٠  -   -  )١١٢٫٣(  ١٦٢٫٣ لجألا ةليوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا

 ٤٫٣  -   -  )٩٫٢(  ١٣٫٥ ةنئادلا ةيراجتلا ممذلا

 ةلوادتملا تامازتلالاو ةقحتسملا تافورصملا
 ىرخألا

٦٦٫٠  -   -  )١٣٨٫٢(  ٢٠٤٫١ 

 ٣٥٫٥  -   -  )١٨٫٨(  ٥٤٫٣ ةاكزلا صصخم
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢١٨ 
 
 

 

 

 ١٥٥٫٨   -   -  )٥٢٨٫٤(  ٦٨٤٫٢  ةلوادتملا تامازتلالا

 ٦٦٨٫٠  ٢٤٫٨   -  )٢٬١٨٤٫٠(  ٢٬٨٢٧٫٢  تامازتلالا يلامجإ

 ٥٬٩٢٠٫٣  )٤١٢٫٩(  -  )٢٬٧٥٣٫٧(  ٩٬٠٨٦٫٩  تامازتلالاو ةيكلملا قوقح يلامجإ

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ةيهتنملا ةنسلل ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا بسحو نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم بسح رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ٤٫٣

 .٢٠١٦ ربمسيد ٣١ يف
 

 يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ريياعم بسح
 ةئيهلا
 ةيدوعسلا
 نيبساحملل
 نيينوناقلا

 جامدنا كف
 ةعبات ةكرش

 سايقلا ةداعإ
 لوحتلا ببسب

 بسح
 ريياعملا
 ةيلودلا
 ريراقتلا دادعإل
 ةيلاملا

  -   -  )١٬٨٢٠٫٢(  ١٬٨٢٠٫٢ تاعيبملا

  -   -  ١٬٢٧٣٫١ )١٬٢٧٣٫١( تاعيبملا فيلاكت

  -   -  )٥٤٧٫١(  ٥٤٧٫١  حبرلا يلامجإ

  -   -  ٩٩٫٧ )٩٩٫٧( عيزوتلاو عيبلا فيلاكت

 )٢٩٫٣( )٢٫٨(  ٦٣٫٢ )٨٩٫٧( ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا

 )٢٩٫٣( )٢٫٨( )٣٨٤٫٢(  ٣٥٧٫٧  يليغشتلا لخدلا

 ٤٥٤٫٩  ٢٥٫١  ٢٣٠٫٧  ١٩٩٫٠ ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف حبرلا ةصح

 )٣٫١( )١٫٦(  ٨٣٫٧ )٨٥٫٢( ةيلاملا فيلاكتلا

 ٤٤٫٢  ١٫٣ )١٠٫٢(  ٥٣٫١ )٩-٤ حاضيإلا( يلاملا لخدلا

 ٠٫١  -  )١٠٫٣(  ١٠٫٤ ةيفاصلا ىرخألا

 ٤٦٦٫٨  ٢٢٫٠  )٩٠٫٣(  ٥٣٥٫٠  ةرطيسملا ريغ صصحلاو ةبيرضلاو ةاكزلا لبق )ةراسخلا( / لخدلا

 )٣٥٫٤(  -  ١٠٫٠ )٤٥٫٤( بئارضلاو ةاكزلا موسر

 ٤٣١٫٤  ٢٢٫٠  )٨٠٫٢(  ٤٨٩٫٦  ةرطيسملا ريغ صصحلا لبق )ةراسخلا( / لخدلا يفاص

  -   -  ٨٠٫٢ )٨٠٫٢( ةرطيسملا ريغ صصحلا

 ٤٣١٫٤  ٢٢٫٠   -  ٤٠٩٫٤  ةنسلا لخد يفاص

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف لوحتلا تاليدعت ٤٫٤

  
 اهحابرأ اهيف ةكرشلا سيقت يتلاو اهيف رمثتسملا اهتاكرش يف ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا نع ةمجانلا تاليدعتلا يف ةعومجملا ةصح
 ريياعملا ىلإ لوحتلا دنع تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ةميق عجارت - ةعومجملل عباتلا كرتشملا عورشملا يف رامثتسالا .يلاتلا لودجلا يف ةصخلم
 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا

 
 ةحاولا ةكرش جامدنا كف
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيبلغأ لضفب كلذو نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم بسحب ةعبات ةكرش ربتعت ناك دقو ةحاولا ةكرش يف ٪٧٥ ةمهاسم ةبسنب ةكرشلا ىظحت
 رايعملا هيجوت بسحو هنأ ريغ .نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم هيلع تصن امبسح ءارحصلا ةكرشل ريخألا يف ةرطيسلا تلآ اذل تيوصتلا قوقح
 ةكرشك ةسسؤم يهف كرتشملا عورشملا فيرعت ةحاولا ىلع قدصي تابيترتلا يف رخآلا فرطلا ءارحصلا ةكرش كراشي ،١٠ ةيلاملا ريراقتلا دادعإل يلودلا
 سايق مت ،يلاتلابو .تابيترتلا يف ةررقملا اهب ةصاخلا لوصألا يفاص يف قوقحب ةيقافتالا يف رخآلا فرطلا ةعومجملا حنمت يهو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ
 .اهجئاتن جمد متو ةعبات ةكرش ربتعت تناك ثيح ةقباسلا ةرتفلا فالخ ىلع كلذو كرتشم عورشم اهنأل كلذو ةيكلملا قوقح ةقيرطب اهيف حابرألا

 
 ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف لوحتلا تاليدعت ليصافت )أ(

 
 ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 )١١١٫٩( )١١١٫٣( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو ةحاولا ةكرش ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 )٥٦٫٤( )٤٥٫١( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 )١١٫٢( )٧٫٧( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 ١٩٫١ )٢٠٫٧( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 )٢٦٦٫٢( )٢٦٦٫٢( تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ةميق عجارت

 )١٧٫٤( )١٨٫٧( تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل ةمدقملا ضورقلا ىلع ةلداعلا ةميقلا يف تاليدعتلا

 )٤٤٤٫٠( )٤٦٩٫٧( تارامثتسالا يف عجارتلا

 ١٧٫٤  ١٨٫٧ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشل ةمدقملا ضورقلا ىلع ةلداعلا ةميقلا يف تاليدعتلا

 )٤٢٦٫٦( )٤٥١٫٠( ةاقبتسملا حابرألا يف عجارتلا

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 

 ٢٠١٦ ربمسيد يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 )٠٫٦( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو ةحاولا ةكرش ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 )١١٫٣( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 )٢٫٨( ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا رايعملا قفو كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلا ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 ٣٩٫٩ تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش تانيفيلوألل ءارحصلاو عينصتلا ةكرش ىلع ةلخدملا تاليدعتلا يف ةكرشلا ةصح

 ٢٥٫١  ةليمزلا تاكرشلاو ةكرتشملا عيراشملا يف )ةراسخلا( /حبرلا ةصح

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش يف تارامثتسالا ةميق عجارت

 
 نداعمو ءارحصلا ةكرش يف ةعومجملا تارامثتساب قلعتي اميف ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا خيرات يف ةنئاكلا ةميقلا يف عجارتلا تاببسم
 ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم بجومبو .اهببسب ةميقلا عجارتل لصفم مييقت يرجأ يتلاو )ةيواميكورتبلا تاجتنملا راعسأ عجارت ىلإ ساسألا يف كلذ عجريو( تايواميكورتبلل
 تاقفدتلا ةميق زواجتت دق ةيلعفلا ةميقلا نأ ىلإ فورظلا يف تاريغتلاو ثادحألا ريشت امدنع طقف ةميقلا عجارت ليجست مت ،ةعومجملا ةسايسو نيينوناقلا نيبساحملل
 مييقتب ةقلعتملا ةيجهنملا ريغتل ةجيتنو .)دادرتسالل لباقلا غلبملا( ًءاهتنا اهنم صلختلاو ةيلاملا ريغ لوصألا نم اهيلع لوصحلا عقوتي يتلاو ةموصخملا ريغ ةيدقنلا
 راطإ يف كلذو لوحتلا خيرات يف امك يدوعس لاير نويلم ٢٦٦٫٢ عقاوب ةميقلا يف عجارت فشتكا دقف ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا قفو ةميقلا يف عجارتلا
 .ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا مادختساب دادرتسالل لباق غلبم مييقت

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٢٠ 
 
 

 

 

 
 عورشملا ريوطت فيلاكت فينصت ةداعإ ٤٫٥

 
 هذه لثمتو .عورشملا ريوطت فيلاكت دنب تحت يدوعس لاير نويلم ١٫٦ غلبم دصر مت ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا خيرات يف امك
 .تادعملاو تاكلتمملا دنب ىلإ عورشملا ريوطتل فيلاكت نم اهفينصت ةداعإ ببسلا اذهل متو ةيراجلا ةيلامسأرلا لامعألا فيلاكتلا

 
 عورشملا ريوطت فيلاكت فينصت ةداعإ - ليدعتلا ليصافت )أ(

 
 ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٣٫٧  ١٫٦  تادعملاو تاكلتمملا دنب تحت فينصتلا ةداعإ

 ٣٫٧  ١٫٦  يلاملا زكرملا ةمئاق

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ ةحونمملا ةدئافلا ةعوزنم ضورقلا سايق ةداعإ ٤٫٦

 
 نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ ةحونمملا ةدئافلا ةعوزنم ةيدقنلا ضورقلا سايق ديعأ ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا خيرات يف امك
 ريغ لوصألا نمض ةحورطم ةلداعلا ةميقلاو دقع لك بسح دادسلا ةداعإل ةلباقلا ةميقلا نيب قرفلا .ةلداعلا ةميقلا بسح يوناث ضرقك تايواميكورتبلل
 .طسقلل ةلماكلا ةيوستلا دادسل تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش اهجاتحتس يتلا ةيفاضإلا ةميقلا لثمتو ةلوادتملا

 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ ةحونمملا ةدئافلا ةعوزنم ضورقلا )أ(

 
 ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ١٦٫٢  ١٧٫٧  ىرخألا ةلوادتملا ريغ لوصألا يف ةدايزلا

 ١٦٫٢  ١٧٫٧  يلاملا زكرملا ةمئاق

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 لخدلا ةمئاق ىلع رثألا  )ب(

 
 ٢٠١٦ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ١٫٥ ليومتلا ةفلكت يف ةدايزلا

 ١٫٥  رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلاو حبرلا ةمئاق

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا مييقت ةداعإ ٤٫٧

 
 .نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم قفو ةفلكتلاب كنبلا ىدل ةحبارم ةعيدوو ةرعسم ريغ غلابمب عيبلل ةرفوتملا تارامثتسالا ضعب سايق مت
 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا بلطتتو ةحاتم ةيلام لوصأك تارامثتسالا هذه ةعومجملا تفنص ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا بجومبو
 ةلداعلا ةميقلاب عيبلل ةحاتملا ةيلاملا لوصألا سايق
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 عيبلل ةحاتملا تارامثتسالا مييقت ةداعإ ليصافت )أ(
 
 ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٢٣٣٫٣  ٢٩٥٫٥  ةيلعفلا ةميقلا

 ٢٤١٫٩  ٢٩٥٫٠ ةلداعلا ةميقلا

 ٨٫٥  )٠٫٥( لجألا ةليوط تارامثتسالا يف مييقتلا ديقو ةققحتملا ريغ )رئاسخلا( / حابرألا

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

 رخآلا لماشلا لخدلا )ب(
 
 ٢٠١٦ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٩٫٠ عيبلل ةحاتملا تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا

 ٩٫٠  رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلاو حبرلا ةمئاق

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا 

 
 ةمدخلا ةياهن تآفاكم مازتلا مييقت ٤٫٨

 
 ةيفاضإلا ةدحولا ةقيرطل اًقبط تآفاكملا هاجت ةددحملا ةيلوؤسملا سايقب نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعم بجومب ةمزتلم ةعومجملا نكت مل
 ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا خيراتبف ،يلاتلابو يراوتكا ساسأ ىلع ةمدخلا ةياهن تآفاكم مازتلا ليجست متي ،كلذ عمو .ةردقملا
 رايعملا هيضتقي يذلا وحنلا ىلع( ةردقملا ةيفاضإلا ةدحولا ةقيرطل اًقبط تآفاكملاب قلعتي اميف ةددحملا ةيلوؤسملا سايق ةداعإ ىلإ ةكرشلا تدمع
 .ةمدخلا ةياهن تآفاكمل يراوتكالا مييقتلا لالخ نم )١٩ مقر يلودلا يبساحملا

 
 ةمدخلا ةياهن تآفاكم مازتلا ليصافت )أ(

 
 ٢٠١٦ ربمسيد ٢٠١٦ رياني ١ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٢٤٫٨  ٢٤٫٠  نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم يف ةدايزلا

 )٢٤٫٨( )٢٤٫٠( ةاقبتسملا حابرألا ليلقت

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

 
 رخآلا لماشلا لخدلا ٢-٨-٦ )ب(

 
 ٢٠١٦ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ٠٫٦ ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا - ةمدخلا ةياهن ةأفاكم فيراصم يف ةدايزلا

 ٠٫١ ةيلاملا ءابعألا – ةمدخلا ةياهن ةأفاكم فيراصم يف ةدايزلا

 ٠٫٧  رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلاو حبرلا ةمئاق

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٢٢ 
 
 

 

 

 
 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ ةمدقملا ةدئافلا ةعوزنم ضورقلا سايق ةداعإ دنع هنم اعوزنم يلاملا لخدلا  ٤٫٩

 
 نداعمو ءارحصلا ةكرش ىلإ ةحونمملا ةدئافلا ةعوزنم ةيدقنلا ضورقلا سايق ديعأ ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا ىلإ لوحتلا خيرات يف امك
  ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل يلاملا لخدلا ةدايز ىلإ كلذ ىدأ دقو .ةأفطم ةفلكتك تبستحاو ةلداعلا ةميقلا بسح يوناث ضرقك تايواميكورتبلل

٢٠١٦ 
 
 لخدلا ةمئاق ىلع رثألا )أ(

 

 ٢٠١٦ يدوعس لاير نويلم :ةلمعلا

 ١٫٣ يليومتلا لخدلا يف ةدايزلا

 ١٫٣  رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلاو حبرلا ةمئاق

 
 ٢٠١٧ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرشل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا :ردصملا
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةينوناقلا تامولعملا – )١١( مسقلا
 

 تارارقإلا .١
 

 ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ تارارقإ ١٫١
 

 :يلي ام ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ دكؤي
 
 .سالفإلا تاءارجإل اوعضخ وأ مهسالفإ اونلعأ نأ مهل قبسي مل هنأ )أ(

 
 .ميمعتلا اذه رادصإ خيراتل ةقباسلا سمخلا تاونسلا لالخ ةرسعُم ةكرش ىدل ةيفارشإ وأ ةيرادإ ةفصب اولمعي مل مهنأ )ب(

 
 .ةكلمملا يف ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا فلاخت ال ةقفصلا نأ )ج(

 
 .اهيف اًفرط ميكبس ةكرش نوكت يتلا تايقافتالا وأ دوقعلا نم ٍّيأب ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ ّلخي ال )د(

 
 اهذخأ ميكبس ةكرش يمهاسم ىلع بجي يتلا ةقفصلا تادنتسمب ةقلعتملا ةيرهوجلا ةينوناقلا تامولعملا عيمج نمضتي )١١( مسقلا اذه نأ )ه(

 .كاردإو ةيارد ىلع ينبم لكشب تيوصتلل رابتعالا نيعب
 
 .ةللضم ىرخألا تانايبلا حبصت نأ ىلإ اهتلازإ يدؤت )١١( مسقلا اذه يف ىرخأ ةيرهوج ةينوناق تامولعم دجوي ال )و(

 
 يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم يأ مهيدل سيل مهنأب ،ةقالعلا يوذ فارطألا ريغ نم ،ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم يف نولقتسملا ءاضعألا رقي )ز(

 نورقي مهنأو ،ذاوحتسالا  فارطأ نيب هماربإ متيس وأ مربأ  دقع يأ يف وأ اهلامعأ يف وأ ءرحصلا ةكرش مهسأ يف وأ ميكبس ةكرش مهسأ نم يأ
 .ميمعتلا اذه عوضوم ذاوحتسالا صوصخب مهتيلالقتسا لماكب

 
 رسلا نيمأو نييذيفنتلا رابكو نيحرتقملا ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نم تارارقإ ١٫٢

 
 :يلي ام ىلع ميكبس ةكرش ةرادأ سلجم رس نيمأو ،نييذيفنتلا رابكو ،نيحرتقملا ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ دكؤي

 
 .سالفإلا تاءارجإل اوعضخ وأ مهسالفإ اونلعأ نأ مهل قبسي مل هنأ )أ(
 .ميمعتلا اذه رادصإ خيراتل ةقباسلا سمخلا تاونسلا لالخ ةرسعُم ةكرش ىدل ةيفارشإ وأ ةيرادإ ةفصب اولمعي مل مهنأ )ب(

 
 ينوناقلا لكيهلا .٢

 
 اهلام سأر ميكبس ةكرش ةدايز قيرط نع ةقفصلا مامتإ  متيس ،ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا اذه نم ٤٫١ ةرقفلا يف ةدراولا ةقفصلا طورش ءافيتسا دعب
 ميكبس ةكرش ردصت ثيحب ةيلام قاروأ  ةلدابم ضرع قيرط نع  ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك ىلع ذاوحتسالا ضرغل ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم

 ةكرش مهسأ"( ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسإ ةميقب ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش حبصتو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ كلذ نع جتنيسو ،)"ةديدجلا ميكبس

 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب 
 ىلع تّوصي وأ قفاوي مل ٍمهاسم يأ كلذ يف امب ءارحصلا ةكرش يمهاسمو ميكبس ةكرش يمهاسم ةفاك ىلع ةمزال حبصتس ،ةقفصلا رارقإ مت  اذإ
 يمهاسم عيمج مزتليسو .ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةبولطملا ةيبلغألا ىلع لوصحلا طرشب كلذو ،اهرضحي مل مأ ةلصلا تاذ تاعامتجالا رضحأ ًءاوس ةقفصلا

 .ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ لوبقب ءارحصلا ةكرش
 

 .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا لك عتمتتو ،دحاولا مهسلل لاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو
 ةيعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا
 .كلذ ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا عيمجلو ةديدجلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٢٤ 
 
 

 

 

 تاقفاوملا .٣
 

 تاهجلا نم ةقفاوم ىلع لوصحلل بلطب ميكبس ةكرش تمدقت  ،ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم )٤٫٦( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا طورشلا عيمج ءافيتسا دعب
  .ةقفصلا مامتإ ليبس يف )ةسفانملا ةئيهو  ةراجتلا ةرازو لثم( ةينعملا ةيموكحلا
 
 :ةقفصلا ذيفنت لجأ نم ةقفاوم تابلطتم ىلع يوتحت يتلا ءارحصلا ةكرشل ليومتلا تايقافتا زربأ هاندأ لودجلا حضوي ،كلذل ًةفاضإو

 

 ةلاحلا ةيقافتالا مقرلا

 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا ١
 ضمحو نيرولكلاو ةيواكلا ادوصلا جاتنإل )م٣٠/١١/٢٠١١ قفاوملا( ـه٠٥/٠١/١٤٣٣ خيراتب
 كيرولكورديهلا

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

 تايواميكورتبلل نداعمو ءارحصلا ةكرشو يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا ٢
 نيليثيإلا ديرولك يناث جاتنإل )م٣٠/١١/٢٠١١ قفاوملا( ـه٠٥/٠١/١٤٣٣ خيراتب

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

 قفاوملا( ـه١٢/٠٣/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو رامثتسالل يدوعسلا كنبلا نيب ليومتلا ةيقافتا ٣
 )م٣٠/١١/٢٠١٧

 ـه٠٩/٠٥/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 كنبلا ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٥/٠١/٢٠١٩ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه١٦/٠٥/١٤٤٠ خيراتب رامثتسالل  يدوعسلا

  .)م٢٣/٠١/٢٠١٩

 ـه٠٢/٠٩/١٤٣٩ خيراتب ءارحصلا ةكرشو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا نيب ليومتلا ةيقافتاو باطخ ٤
 )م١٧/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا(

 قفاوملا( ـه٠٩/٠٥/١٤٤٠ خيراتب راعشإ باطخ لاسرإ مت
 .)م١٥/٠١/٢٠١٩

 كيليركألا ضماحل ةيدوعسلا ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا ٥
 )م١٣/١١/٢٠١٣ قفاوملا( ـه١٠/٠١/١٤٣٥ خيراتب ةدودحملا

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

 ةيدوعسلا ةيكيليركألا تارميلوبلا ةكرشو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا ٦
 )م٢٩/٠١/٢٠١٤ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٣٥  خيراتب

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

 كيليركألا تارمنومل ةيدوعسلا ةكرشلاو يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص نيب ليومتلا ةيقافتا ٧
 )م٠٥/٠٢/٢٠١٢ قفاوملا( ـه١٣/٠٣/١٤٣٣ خيراتب ةدودحملا

 ـه١٢/٠٤/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 قودنص ةقفاوم مالتسا متو ،)م١٩/١٢/٢٠١٨ قفاوملا(
 قفاوملا( ـه٠٢/٠٨/١٤٤٠ خيراتب يدوعسلا يعانصلا ةيمنتلا

 .)م٠٧/٠٤/٢٠١٩

 خيراتب ءارحصلا ةكرشو يحجارلا كنب نيب يدوعس لاير ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب تاليهست ةيقافتا ٨
 )م٣٠/٠٤/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٤/٠٨/١٤٣٩

 قفاوملا( ـه٠٩/٠٥/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا باطخ لاسرإ مت
 .)م١٥/٠١/٢٠١٩

 خيراتب ءارحصلا ةكرشو ضايرلا كنب نيب يدوعس لاير ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب تاليهست ةيقافتا ٩
 )م٢٢/١١/٢٠١٧ قفاوملا( ـه٠٤/٠٣/١٤٣٩

 ـه١٧/٠٧/١٤٤٠ خيراتب ةقفاوملا بلط باطخ ميدقت مت
 .دعب درلا مالتسا متي ملو ،)م٢٤/٠٣/٢٠١٩ قفاوملا(

 
 :ةقفصلا ذيفنت لجأ نم ةقفاوم وأ/و راعشإ تابلطتم ىلع يوتحت يتلا ميكبس ةكرشل ليومتلا تايقافتا زربأ هاندأ لودجلا حضوي امك
 

 ةلاحلا ةيقافتالا مقرلا

 ـه٢٤/٠٧/١٤٣٧ خيراتب ميكبس ةكرشو يحجارلا كنب نيب يدوعس لاير ٨٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب ليومت ةيقافتا ١
 )م٠١/٠٥/٢٠١٦ قفاوملا(

 قفاوملا( ـه٢٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا لاسرإ مت
 خيراتب ةعنامملا مدعب باطخ مالتسا متو ،)م٠١/١١/٢٠١٨
 )م١٨/١١/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٠/٠٣/١٤٤٠

 ـه٢٠/٠٨/١٤٣٩ خيراتب ميكبس ةكرشو يحجارلا كنب نيب يدوعس لاير ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب ليومت ةيقافتا ٢
 )م٠٦/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا(

 قفاوملا( ـه٢٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا لاسرإ مت
 خيراتب ةعنامملا مدعب باطخ مالتسا متو ،)م٠١/١١/٢٠١٨
 )م١٨/١١/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٠/٠٣/١٤٤٠

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٢٥ 
 
 

 

 

 خيراتب ميكبس ةكرشو يلهألا كنبلا نيب يدوعس لاير ٩٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب ليومت ةيقافتا ٣
 )م٠١/٠٥/٢٠١٧ قفاوملا( ـه٠٥/٠٨/١٤٣٨

 قفاوملا( ـه٢٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا لاسرإ مت
 )م٠١/١١/٢٠١٨

 خيراتب ميكبس ةكرشو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا نيب يدوعس لاير ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب ليومت ةيقافتا ٤
 )م٠٤/٠١/٢٠١٧ قفاوملا( ـه٠٦/٠٤/١٤٣٨

 قفاوملا( ـه٢٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا لاسرإ مت
 خيراتب ةعنامملا مدعب باطخ مالتسا متو ،)م٠١/١١/٢٠١٨
 )م١٤/٠٢/٢٠١٩ قفاوملا( ـه٠٩/٠٦/١٤٤٠

 ـه٢١/٠٨/١٤٣٧ خيراتب ميكبس ةكرشو ضايرلا كنب نيب يدوعس لاير ٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ةميقب ليومت ةيقافتا ٥
 )م٠٧/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا(

 قفاوملا( ـه٢٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا لاسرإ مت
 خيراتب ةعنامملا مدعب باطخ مالتسا متو ،)م٠١/١١/٢٠١٨
 )م١٨/١١/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٠/٠٣/١٤٤٠

 خيراتب ميكبس ةكرشو ضايرلا كنب نيب يدوعس لاير ٢٬٥٤٠٬٠٤٧٬٠٠٠ ةميقب ليومت ةيقافتا ٦
 )م٠٧/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢١/٠٨/١٤٣٧

 قفاوملا( ـه٢٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتب راعشإلا لاسرإ مت
 خيراتب ةعنامملا مدعب باطخ مالتسا متو ،)م٠١/١١/٢٠١٨
 )م١٨/١١/٢٠١٨ قفاوملا( ـه١٠/٠٣/١٤٤٠

 
 لاملا سأر ةدايزب ةقلعتملا ةيرهوجلا تايقافتالاو دوقعلا .٤

 
 هاندأ )٤٫١( ةرقفلا يف اهصيخلت مت يتلاو ،)م٠٦/١٢/٢٠١٨ قفاوملا( ـه٢٨/٠٣/١٤٤٠ خيراتب ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نيب ةمربملا ذيفنتلا ةيقافتا

 
 ذيفنتلا ةيقافتال اًقفو ةيرهوجلا ماكحألاو طورشلا ٤٫١

 
 ميكبس ةكرش مهسأ لباقم ءارحصلا ةكرشل ردصُملا لاملا سأر لماك ىلع اهبجومب ميكبس ةكرش ذوحتست فوس يتلا ماكحألا ىلع ذيفنتلا ةيقافتا صنت
 ليبس ىلع ،لمشت( ةقفصلاب قلعتي اميف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك اهيلع تقفاو  ةنيعم ةيراجت طورش ىلع ةيقافتالا هذه اًضيأ صنتو .ةديدجلا
 يوطنتو .ةقفصلا ذيفنتب قلعتي اميف نيتكرشلا تامازتلاو )اهل ديدجلا مسالاو ةدحتُملا ةعومجملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت تاوطخ ،رصحلا ال لاثملا
 ةرشابمب قلعتي اميف نيتكرشلا ىلع ةضورفم دويق ىلإ ةفاضإلاب ،لدابتم ساسأ ىلع ىرخألل ةكرش لك اهمدقت ةدودحم تانامض ىلع ذيفنتلا ةيقافتا
 ةيقافتا همكحت يذلا ضرعلا سفانت ريغلا نم ضورع ىلع لوصحلل امهاتلك وأ نيتكرشلا ىدحإ يعسب قلعتي اميف نيتكرشلا ىلع ةضورفم دويقو امهلامعأ
 ةئيهلا هيف حمست يذلا خيراتلا :اهنيب نم رومأ ةدع تققحت اذإ ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ زوجيو .عونلا اذه نم تايقافتالل ةبسنلاب ةفولأم دعت يتلاو ،ذيفنتلا
 رارمتسالا مدع بلط ميدقت لبق كلذب ديفي ءارحصلا ةكرشل يطخ راعشإ ميدقتب ميكبس ةكرش موقت نأ ةطيرش ،ةقفصلا يف رارمتسالا مدعب ميكبس ةكرشل
 ةوقلا تالاح نم ةلاح عوقو ةلاح يف رخآلا فرطلا ىلإ ةيقافتالا ءاهنإب يطخ راعشإ ذيفنتلا ةيقافتا يفرط دحأ لاسرإ ةلاح يف وأ ،ةئيهلل  ةقفصلا يف
 ماكحأل رخآلا فرطلا كاهتنا دعب رخآلا فرطلا ىلإ ةيقافتالا ءاهنإب يِّطخ راعشإ ذيفنتلا ةيقافتا يفرط دحأ لاسرإ ةلاح يف وأ ،ًاموي ٦٠ اهرارمتساو ةرهاقلا
 لكشي نأ ىلع ،ةقبطملا حئاوللاو ةمظنألل وأ )هاندأ ةحضوملا ةيبلسلا طورشلا نم يأ ةفلاخم ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب( ةيقافتالا طورشو
 وأ ،يئاهنلا خيراتلا لبق ةقفصلا مامتإ مدعو ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو يرهوجلا يبلسلا ثدحلا اذه ةجلاعم متت ملو يرهوج يبلس ثداح كاهتنالا اذه
 .اًيطخ ةيقافتالا ءاهنإ ىلع ذيفنتلا ةيقافتا فارطأ قافتا
 
 :يلي ام طورشلا هذه نمو .ذيفنتلا ةيقافتا يف اهيلع صنلا مت يتلاو ةقفصلا ذيفنتل ةقبسملا طورشلا نم ددع كانه

 
 فارطأ نم ٍيأ لبق نم اهب مايقلا بولطم ةيحيحصت تاءارجإوأ ةيرهوج طورش يأب تاصلاخملا هذه طبترت نأ نودب( ةبولطم تاصلاخم يأ مالتسا .١

 -ءارحصلا ةكرش ةعومجمب قلعتي اميف- كلذ يف امب( هب ةصاخلا ةعومجملا تايلمع ىلع يبلسو يرهوج لكشب ريثأتلا ىلإ يدؤت ذيفنتلا ةيقافتا
 ةئيهلا نم ةقفصلاب قلعتي اميف ،ةلصلا تاذ راظتنالا ةرتف ءاهتنا وأ تاصلاخملا كلت ىلع لوصحلا نع لزانت وأ )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا
 .ذيفنتلا ةيقافتا فارطأ هددحي يذلا وحنلا ىلع ةقالع تاذ ىرخأ ةيميظنت ةهج يأو ةسفانملل ةماعلا

 
 .ضرعلا دنتسمو ،دنتسملا اذه رشن ىلع ةئيهلا ةقفاوم .٢
 
 .ذيفنتلا ةيقافتا طورشل اًقفو كلذو ،ءارحصلا ةكرش وأ/و ميكبس ةكرش لبق نم اهئاهنإ وأ ذيفنتلا ةيقافتا ءاهتنإ مدع .٣
 
 ًاقفو دقعنملا ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف ةقفصلا ذيفنتل ةمزاللا تارارقلا ىلع ميكبس ةكرش يمهاسم ةقفاوم .٤

 .تاميلعتلاو ةمظنألل
 
 ًاقفو دقعنملا ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف ةقفصلا ذيفنتل ةمزاللا تارارقلا ىلع ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةقفاوم .٥

 .تاميلعتلاو ةمظنألل
 .جاردإلا دعاوقل ًاقفو لوادت يف لوادتلل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإ .٦
 
 .يئاهنلا خيراتلا لبق ةقفصلا مامتإ .٧
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٢٦ 
 
 

 

 

 ةيبلسلا طورشلا
 

 قلعتي اميف وأ لبق نم ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٣٦ ةداملا يف ةدراولا ةطبثملا تاءارجإلا نم يأب حامسلا وأ ىلع ةقفاوملا وأ ذاختا مدع .٨
 .ءارحصلا ةعومجم يف وضع يأب

 
 ًاءزج ميكبس ةعومجمو ءارحصلا ةعومجم اهيف سرامت يتلا لودلا نم يأ يف - ةيموكح ةئيه وأ ةطلس وأ ةيميظنت ةهج وأ ةمكحم يأ مايق مدع .٩

 نأ هنأش نم يذلاو )ذيفنتلا ةيقافتا خيرات دعب( ةقالعلا تاذ تاسرامملا وأ ةمظنألا يف رييغت حارتقا وأ رارق رادصإب - يراجتلا اهطاشن نم ًايرهوج
 :يلي امم يأ ىلإ )يدؤي نأ عقوتي وأ( يدؤي

 
 ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح وأ ءارحصلا ةكرش ةعومجم يف ةيلام قاروأ يأ ىلع ميكبس ةكرش ذاوحتسا وأ اهذيفنت وأ ةقفصلا لعج .أ

 .ةينعملا ةلودلا نيناوق بجومب ذيفنتلل لباق ريغ وأ/و ٍينوناق ريغ وأ ًالطاب اًرمأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ىلع نيقحتسملا
 
 ديق يأ ضرف وأ ،اهنم ءزج وأ اهتاكلتمم وأ اهلوصأ عيمج عيب وأ ،اهلامعأ عيمج ءاهنإب ةدحتملا ةعومجملل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ ةبلاطم .ب

 نم ىنثتسيو .اهنم ءزج يأ وأ اهتاراقع وأ اهلوصأ عيمجل اهكلمتب قلعتي ديق يأ ضرف وأ ،اهنم ءزج وأ اهلامعأ عيمج ةلوازم يف اهتردق ىلع
  .ةدحتملا ةعومجملل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ ىلع تاكرشلا ماظن نم ١٨١ و ١٥٠ نيتداملل يئارجإلا قيبطتلا ةقباسلا تابلاطملا

 
 قوقح ضعب وأ لك ةسرامم وأ ،ةزايح وأ ،ىلع ذاوحتسالا ىلع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ميكبس ةكرش )١( ةردق ىلع دويق يأ ضرف .ج

 ىلع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ءارحصلا ةكرش يمهاسم ةردق ىلع وأ )٢( ،ءارحصلا ةكرشب ةصاخلا ةيلاملا قاروألاب ةقلعتملا ةيكلملا
 ةقلعتملا ةيراسلا ةمظنألل اًقفو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأب ةقلعتملا ةيكلملا قوقح ضعب وأ لك ةسرامم وأ ،ةزايح وأ ،ىلع ذاوحتسالا
 .ميكبس ةكرش مهسأب

 
 يأ يف ةكولمملا مهسألاب ةطبترملا قوقحلا نم يأ ةسرامم وأ كلمت يف ةدحتملا ةعومجملل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ ىلع دويق يأ ضرف .د

 ،اهترادإ ىلع دويق يأ ضرف وأ –رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس – ىرخألا ةدحتملا ةعومجملا تاكرش نم
 

 .هالعأ ةروكذملا تالاحلا نم ةلاح لك يف لكك ةدحتملا ةعومجملا ىلع ًايرهوج ًاريثأت كلذل نوكي نأ ىلع
 
 لومعملا حئاوللاو ةمظنألا نم يأ بجومب وأ يرهوج دقع يأ بجومب اهميدقت بولطملا تامولعملا وأ تالسارملا وأ تاراعشإلا ةفاك ميدقت .١٠

 بجومب )اهل ديدمت تارتف يأ اهيف امب( ةيرورضلا راظتنالا تارتف عيمج ءافيتساو ،)لوادتو ةئيهلا تابلطتم اهيف امب( ةقفصلا مامتإ ضرغل اهب
 ةقالعلا تاذ لودلا نم يأ يف ةقبطملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تامازتلالا ةفاكل لاثتمالاو ،)قبطني امبسح( اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألا
 طرتشُي امك .ةقالعلا تاذ لودلا نم يأ يف اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألل ًاقفو ةقفصلا مامتا ضرغل ةمزاللا تاقفاوملا عيمج ىلع لوصحلاو
 وأ اهليدعت وأ اهدييقت وأ اهقيلعت وأ صيخارتلا كلت ءاغلإب رارق ردص دق نوكي الأ ىلع ةقفصلا مامتا تقو ةمزاللا حيراصتلا ةفاك نايرس رارمتسا
 .اهديدجت مدع

 
 عوقو ىلإ لوقعم لكشب يدؤي نأ نكمي عضو يأل عضاخ ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم ءاضعأ نم وضع يأ نوكت بيترت يأ دوجو مدع .١١

 لكك ميكبس ةعومجم وأ/و ءارحصلا ةعومجم ىلع ًايرهوج ًاريثأت كلذل نوكي نأ ىلع ،ةقفصلا ماربإل ةجيتن كلذو هاندأ ةحضوملا تالاحلا نم يأ
 ءارحصلا ةكرشل ةعبات ةكرش هذختت ءارجإ يأ ةجيتن ،ءارحصلا ةكرش ةلاح يف )٢( وأ ،هنع حصفُملا )١( :يتآلا اهنم ىنثتسيو( قبطني امبسح كلذو
 ةيقافتا هبلطتت وأ هب حمست ام )٣( وأ ،)اهتعاطتسا ردقب( هنود ةلوليحلل ةلوقعملا اهدوهج ءارحصلا ةكرش هيف مدختست ذيفنتلا ةيقافتا خيرات دعب
 :)ذيفنتلا

 
 ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم يف وضع يأل ةحاتم ةحنم يأ وأ )ةطورشم وأ ةيلعف( ىرخأ تانويدم وأ ةضرتقم لاومأ يأ دادس قاقحتسا .أ

 .تانويدم لّمحت وأ لاومأ ضارتقا نم نيتعومجملا ءاضعأ نم وضع يأ ةردق دييقت وأ .يلعفلا اهقاقحتسا خيرات لبق ميكبس
 
 وأ ءارحصلا ةعومجم يف وضع يأ لامعأ وأ حلاصم وأ تامازتلا وأ تايلوؤسم وأ قوقح ىلع ةيبلس ةروصب ريثأت وأ ليدعت وأ ءاغلإ وأ ءاهنإ .ب

 .يلاح بيترت يأ بجومب ميكبس ةعومجم
 
 .يلاحلا تقولا يف ةيراجتلا هلامعأ هب لوازي مسا يأ تحت هلامعأب مايقلا ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم ءاضعأ نم وضع يأ ةردق مدع .ج

  .د
 لوصألا وأ تاكلتمملا وأ لامعألا نم ءزج وأ رئاس ىلع ىرخأ نامض قوقح ةيأ وأ نهر وأ )طورشم وأ يلعف( مازتلا يأ ذيفنت وأ ليجعت وأ ةأشن .ه

 .ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم صخت يتلا
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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٢٢٧ 
 
 

 

 

 :كلذ نم ىنثتسيو( ةيلاتلا رومألاب م٣١/١٢/٢٠١٧ ذنم )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا كلذ يف امب( ءارحصلا ةعومجم ءاضعأ نم وضع يأ مقي مل .١٢
 ءارحصلا هيف مدختست ذيفنتلا ةيقافتا خيرات دعب ءارحصلا ةكرشل ةعبات ةكرش هذختت ءارجإ يأ ةجيتن ،ءارحصلا ةكرش ةلاح يف )٢( وأ ؛هنع حصفُملا )١(
 :)ذيفنتلا ةيقافتا هبلطتت وأ هب حمست ام )٣( وأ ،)اهتعاطتسا ردقب( هنود ةلوليحلل ةلوقعملا اهدوهج

 
 ةكرشب قلعتي اميف طقف كلذو ،)عون يأ نم( ةيفاضإ تادنس وأ ةيلام قاروأ وأ مهسأ رادصإ حارتقا وأ دامتعا وأ رادصإ ىلع ةقفاوملا وأ رادصإ .أ

 .طقف ميكبس ةكرش وأ ءارحصلا
 
 ساسأ ىلع نوكي ام ءانثتساب )عون يأ نم( ةيفاضإ تادنس وأ ةيلام قاروأ وأ مهسأ رادصإ حارتقا وأ دامتعا وأ رادصإ ىلع ةقفاوملا وأ رادصإ .ب

 ةكرش ءانثتساب ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم ءاضعأب قلعتي اميف كلذو ،نييلاحلا تادنسلا وأ ةيلاملا قاروألا هذه يلماحل يبسانت
 .ميكبس ةكرش وأ ءارحصلا

 
 ادع( تاعيزوتلا نم اهريغ وأ حابرأ وأ ةوالع يأ ،عفد حارتقا وأ ،نع نالعإلا حارتقا وأ ،ـب ةيصوتلا حارتقا وأ ،عفد وأ ،نع نالعإلا وأ ،ـب ةيصوتلا .ج

 .ميكبس ةكرشو ءارحصلا ةكرشب قلعتي اميف طقف كلذو ،)ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫٣ ةرقفلل ًاقفو اهعيزوت حومسملا حابرألا
 
 تاعيزوتلا نم اهريغ وأ حابرأ وأ ةوالع يأ ،عفد حارتقا وأ ،نع نالعإلا حارتقا وأ ،ـب ةيصوتلا حارتقا وأ ،عفد وأ ،نع نالعإلا وأ ،ـب ةيصوتلا .د

 ءارحصلا ةكرش ءانثتساب ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم ءاضعأب قلعتي اميف كلذو ،)نيمهاسملل يبسانت ساسأ ىلع نوكي ام ءانثتساب(
 .ميكبس ةكرش وأ

 
 ،ةعومجملا سفن نم وضع عم نوكي ام ءانثتساب ،هيلع ذاوحتسالا وأ ،عورشم وأ ةكارش وأ يرابتعا نايك يأ عم جامدنالا كف وأ جامدنالا .ه

 .لكك ةدحتُملا ةعومجملا ىلع اًيرهوج نوكي نأ لوقعم لكشب لمتحملا نم وأ اًيرهوج هريثأت نوكيو
 
 وأ ثلاث فرط لبق نم )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم يف وضع يأل قحتسم مازتلا وأ نيد يأ نع ءافعالا وأ لزانتلا .و

 ٢٠٠ ىلع ديزي غلبمب ثلاث فرط يأ دض ةبلاطم ميدقت يف  )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم ءاضعأ قوقح نم قح يأ
 )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم عم ةمربُم ةيقافتا بجومب لباقم فرط تامازتلا وأ قوقح نيابت وأ يدوعس لاير نويلم
 .لكك ةدحتُملا ةعومجملا ىلع ةيرهوج نوكت نأ لوقعم لكشب لمتحملا نم وأ ةيرهوج نوكت دق ةقيرطب اهنم وأ اههاجت مازتلا وأ

 
 .يدوعس لاير نويلم ٤٠٠ زواجتي رادقمب )لاحلا بسحب( ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم ةينويدم يفاص ةدايز .ز

 
 نم وضع يأ ىدل  نييذيفنتلا رابك وأ ةرادإ سلجم وضع يأ عم ىرخأ تابيترت يأ ىلع وأ ،تامدخلا تايقافتا ىلع يرهوج ليدعت لاخدإ .ح

 .داتعملا لمعلا راسم يف نوكي ام ءانثتساب ،لاحلا بسحب ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم
 
 )لاحلا بسحب( ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم يفظوم حنمي جمانرب يأ ماكحأب قلعتي ام ليدعت وأ ميدقت ىلع ةقفاوملا وأ حارتقا .ط

 نم وأ يرهوج ريثأت هل نوكي نأ ىلع ،مهلمع ءاهنإ وأ مهفيظوتب قلعتت ىرخأ ةعفنم يأ وأ مهل زفاوح جمانرب وأ اهمهسأ ءارش يف قحلا
 يدوعسلا ناكسإلا جمانربب قلعتي ام كلذ نم ىنثتسيو( لكك ةدحتُملا ةعومجملا ىلع ًايرهوج ًاريثأت هل نوكي نأ لوقعم لكشب لمتحملا
 .)ميكبس وأ ءارحصلا يتكرشل عباتلا

 
 يف اًيرهوج نوكي ةلثامم ةعيبط يذ رخآ قافتا وأ ةقفص وأ ةكارش وأ حابرألا وأ لوصألا مساقتل قافتا يأ وأ ،كرتشم عورشم يأ يف لوخدلا .ي

 .لكك ةدحتُملا ةعومجملا قايس
 
 كلذ كلذ يف امب( ءارحصلا ةعومجمل ليومتلا تايقافتا نم ةيقافتا يأب لالخإلا هيلع بترتيس وأ هيلع بترت ءارجإ يأ ذاختا لافغإ وأ ذاختا .ك

 كلذ ريثأت نوكي نأ ىلع  ،)ةقالعلا يوذ نيضرقملا لبق نم كلذ نع لزانتلا متي مل ام( ميكبس ةعومجم وأ )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا
 .لكك )لاحلا بسحب( ميكبس ةعومجم وأ )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا كلذ يف امب( ءارحصلا ةعومجم ىلع ًايرهوج

 
 .ةقفصلا قايس يف اًيرهوج نوكي وحن ىلع ،قبطم رخآ ماظن يأ وأ ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال وأ جاردإلا دعاوقل ةفلاخم لكشي ءارجإ يأ ذاختا .ل
 
 دادسب قلعتت ةينوناق تاءارجإ يأ نأشب ةمزاللا ريبادتلا ذاختا حارتقا وأ ذاختا وأ نويدلا دادس ىلع ةردقلا مدعب اًيطخ فارتعالا وأ ةردقلا مدع .م

 مّيق وأ يئاضق سراح وأ ٍفصم يأ نييعت وأ ،ةلكيه ةداعإ وأ ،لالحنا وأ )كلذ فالخ وأ يعوطت لكشب( ةيفصت وأ ةينويدم ةيأ دادس ليجأت وأ
 صخش يأ نييعت وأ ةيئاضق ةيالو ةيأ يف ةلثامم تاءارجإ يأ وأ هتاداريإ وأ هلوصأ نم يأ ىلع لثامم لوؤسم وأ يصو وأ يرادإ سراح وأ
 .ليبقلا كلذ نم صخش يأ نييعت مت دق نوكي نأ وأ ،ةيئاضق ةيالو ةيأ يف لثامم

 
 .هالعأ هركذ درو امم ٍيأب مايقلا ىلع رخآ لكشب قافتالا .ن
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ريغ نم وأ اًيرهوج نوكي ال ام وأ )٢( ،هنع حصفُملا )١(:يتآلا اهنم ىنثتسيو( ،م٣١/١٢/٢٠١٧ خيرات ذنم هاندأ ةروكذملا تالاحلا نم يأ عوقو مدع .١٣
 ))أ(١٣( ةرقفلا ةلاح يف وأ )٣( ؛لكك )لاحلا بسحب( ميكبس ةعومجم وأ لكك ءارحصلا ةعومجم ةلاح يف اًيرهوج نوكي نأ لوقعم لكشب لمتحملا
 :)ذيفنتلا ةيقافتا يف اهيلع صوصنملا ةقيرطلاب رطخلل ةقفصلا ذيفنت ضرعي ال يذلا وحنلا ىلعو ،هاندأ

 
 ،ةينوناقلا تاءارجإلا نم اهريغ وأ ،ماع ٍّقح ةيضق وأ ،ميكحت تاءارجإ وأ ،ةيضق ةيأ ،ذاختا وأ عفرب ديدهتلا وأ ،ذاختا وأ عفر ،نع نالعإلا متي مل .أ

 يتلا وأ )لاحلا بسحب( ميكبس ةعومجم وأ )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا اهيف امب( ءارحصلا ةعومجم ءاضعأ نم وضع يأ دض وأ لبِق نم
 اًفرط حبصي نأ لوقعم لكشب نكمملا نم وأ ،اًفرط )ءاضتقالا بسح( ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم ءاضعأ نم وضع يأ اهيف نوكي
 .)كلذ ريغ مأ هيلع ىعدم مأ اًيعدم ناكأ ءاوس( اهيف

 
 ةيرهوج ةصخر ةيأ ليدعت وأ ءاهنإ وأ ءاغلإ وأ بحس ىلإ لوقعم لكشب يدؤي نأ لمتحي ءيش يأ لافغإ متي ملو تاوطخ ةيأ ذاختا متي مل .ب

 ةيرورض نوكت يتلاو )لاحلا بسحب( ميكبس ةعومجم وأ )ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا كلذ يف امب( ءارحصلا ةعومجم يف وضع يأ اهكلمي
 يأل ًةجيتن نوكي ام ءارحصلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا نم يأب ةصاخلا صيخارتلاب قلعتي اميف نم ىنثتسيو( ميلس لكشب هلامعأ ةلوازم لجأ نم
 .)كلذ عنمل ةلوقعملا اهدوهج تمدختسا دق ةكرش نوكت نأ ىلع ذيفنتلا ةيقافتا خيرات دعب ءارحصلا ةكرشل ةعبات ةكرش هذختت ءارجإ

 
 ةعومجمب ةلصلا تاذ تامولعملا نم اهريغ وأ ةيراجت وأ ةيلام تامولعم ةيأ نأ - اهنع حصفُملا تامولعملا ىلع ًءانب – ميكبس ةكرش فشتكت مل .١٤

 نأ ىلع ،ةللضم ريغ تامولعملا هذه لعج اهنأش نم ةمهم ةقيقح حيضوت لفغت وأ قئاقحلل فيرحت ىلع يوتحت وأ ةللضم تامولعم يه ءارحصلا
 .ةقفصلا قايس يف ةّيرهوج تامولعملا هذه نوكت

 
 ةعومجمب ةلصلا تاذ تامولعملا نم اهريغ وأ ةيراجت وأ ةيلام تامولعم ةيأ نأ - اهنع حصفُلا تامولعملا ىلع ًءانب – ءارحصلا ةكرش فشتكت مل .١٥

 نأ ىلع ،ةللضم ريغ تامولعملا اذه لعج اهنأش نم ةمهم ةقيقح حيضوت لفغت وأ قئاقحلل فيرحت ىلع يوتحت وأ ةللضم تامولعم يه ،ميكبس
 .ةقفصلا قايس يف ةّيرهوج تامولعملا هذه نوكت

 
 مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت مزلتست دق يتلا فورظلا ىلع اًضيأ ذيفنتلا ةيقافتا صنت ،)١( ءزجلا نم )٤( مسقلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلعو .١٦

 .)كلذل ةجيتن ةديدجلا ميكبس ةعومجم مهسأ ددعو(
 

 ريغ ةماعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات لبق ةيلاتلا تالاحلا نم يأ ثودح لاح يف مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت زوجي ،ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأ بجومبو
 :ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا

 
 نود م٢٠١٩ ةيلاملا ةنسلا يف حابرألل  تاعيزوت يأ عفد وأ نالعإ وأ لاملا سأر ةلكيه ةداعإب ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش نم يأ مايق )أ(

 ماكحأل ًاقفو ءارحصلا ةكرش ومهاسم اهيلع لصحيس يتلا ةيلامجإلا ةيداصتقالا ةميقلا ضفخ ىلإ يدؤي وحن ىلع ،ىرخألا ةكرشلا ةقفاوم
 .ةقفصلا

 
 نود هاندأ دري امع فلتخت ةقيرطب ةقفصلا مامتإ  لبق امهلامعأب )ةعباتلا امهتاكرش نم يأ وأ( ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش نم يأ مايق )ب(

 هذه ىلع بترتملا رثألا نوكي نا بجي ،)٢٤(و )٢١(و )١٨(و )٩(و )٥(و )٤(و )٣( تحت ةروكذملا لاعفألاب قلعتي اميف( ىرخألا ةكرشلا ةقفاوم
 :)لكك ةدحتملا ةعومجملا قايس يف ًايرهوج لاعفألا

 
 .لكك ءارحصلا ةعومجم وأ لكك ميكبس ةعومجم صخي اميف يدوعس لاير ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نع ديزي يلامسأر فرص يأب مايقلا )١(

 
 ةكرشلل قبسي مل تادهعت وأ تارامثتسا يأ يف لوخدلا )ب( ،تادهعت وأ لامعأ ،لوصأ ةيأ نم صلختلا وأ ىلع ذاوحتسالاب مايقلا )أ( )٢(

 سفن ىلإ يمتنت يتلا كلت عم ىوس( لمع وأ ةكارش وأ ينوناق نايك يأ عم جامدنالا )ج( ،لبق نم اهب دهعتلا وأ اهيف رامثتسالا ةينعملا
 مكارتلاب يدوعس لاير ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نع ديزي اهيف جامدنالا وأ/و رامثتسالا وأ/و صلختلا وأ/و ذاوحتسالا مجح نوكي يتلاو )ةعومجملا
 .)ةقفصلا مامتإ خيراتو ذيفنتلا ةيقافتا خيرات نيب كلذو ،ةعومجملا سفن ءاضعأ نيبام كلذ نم متي ام يأ اهيف امب(

 
 .داتعملا لمعلا راسم نع ةجراخ ةقفص يأ يف لوخدلا وأ لمع يأب مايقلا )٣(

 
 ال يذلا دحلا نود ام ىلإ ةقالعلا تاذ ةعومجملل لماعلا لاملا سأر ضافخنا ىلإ يدؤت ةقيرطب ةقالعلا تاذ ةعومجملا لامعأ ةرادإ )٤(

 .داتعملا لمعلا راسم قايس يف )لكك( ةينعملا ةعومجملا لامعأ هيف ةيدجم نوكت
 
 قايس يفو( ةينعملا ةكرشلا ةعومجم ءاضعأ نم يأب ةصاخلا ةيماظنلا تادنتسملا نم يأ وأ سيسأت دقع وأ ساسألا ماظنلا ليدعت )٥(

 .)لاملا سأر ليدعت ،طقف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش
 
 .ةيراجتلا اهتامالع نم يأ يرهوج لكشب ليدعتل مدقتلا وأ يرهوج لكشب ليدعتلا )٦(

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةعومجملا ءاضعأ نم يأل قح يأ نع لزانتلا وأ ،ةينعملا ةعومجملا ءاضعأ نم يأل ثلاث فرط يأ ىلع مازتلا وأ نيد يأ نع لزانتلا )٧(

 وأ ةدقاعتملا فارطألا تامازتلا وأ قوقح نم يأ ليدعت وأ ،يدوعس لاير ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نع ديزي غلبمب ثلاث فرط يأ ةبلاطمب ةينعملا
 .ةدحتملا ةعومجملل ةيرهوج نوكت دق ةقيرطب ةينعملا ةعومجملا ءاضعأ نم يأ عم ةمزتلملا

 
 وأ تاضيوعت وأ تانامض وأ ضورق يأ يف لوخدلا وأ ،يدوعس لاير ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نم رثكأب ةينعملا ةعومجملل تاينويدملا يلامجإ ةدايز )٨(

 .داتعملا لمعلا راسم يف متي ام ءانثتساب لجؤم ضوع وأ تانامتئا
 
 ةعومجملا ءاضعأ نم يأ نوكي يتلا ليومتلا تايقافتا نم يأ بجومب لشف ةلاحل يدؤي دق لمع يأ نع عانتمالا وأ لمع يأب مايقلا )٩(

 .)نينئادلا لبق نم كلذ نع لزانتلا متي ملو( اهيف ًافرط ةينعملا
 
 نم يأ لبق نم ةيرهوج ةفلاخم ببسب وأ داتعملا لمعلا راسم يف متي ام ءانثتساب ،ةيرهوجلا ديوزتلا وأ ءارشلا تايقافتا نم يأ ءاهنإ )١٠(

 .ةدقاعتملا فارطألا
 
 قئاثو نم يأ ىلع ةظفاحملا ةردق ىلع وأ نيمأتلا قئاثو نم يأ ىلع يبلس لكشب رثؤي دق لمع يأ نع عانتمالا وأ لمع يأب مايقلا )١١(

 متي ملو( اهيف ًافرط ةينعملا ةعومجملا ءاضعأ نم يأ نوكي يتلا ليومتلا تايقافتا نم يأ بجومب قافخإ ةلاح ىلإ يدؤي امب نيمأتلا
 .)نينئادلا لبق نم كلذ نع لزانتلا

 
 صيخارتلا نم يأ ىلع يرهوج ليدعت وأ ركبم ءاهنإ )ب( وأ ،يرهوج صيخرت يأل ةيرهوج ةفلاخم )أ( ىلإ يدؤي دق لمع يأب مايقلا )١٢(

 .ةيرهوجلا
 
 يأ عم ءانثتساب ،لمع وأ ةكارش وأ ينوناق نايك يأ نع جامدنالا كف وأ عم جامدنالا ،طقف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش صخي اميف )١٣(

 .ةينعملا ةعومجملا ءاضعأ نم
 
 كلذ يف امب ،)هالعأ ةروكذملا( ذيفنتلا ةيقافتا طورش نم يأ ذيفنت يف يرهوج لكشب ريخأت وأ لاثتمالا مدع يدؤي دق لمع يأب مايقلا )١٤(

 وأ عنم وأ ءانثتسا ىلإ يدؤي دق لمع يأب مايقلا وأ ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال يف اهيلع صوصنملا ةطبثملا تاءارجإلا نم يأب مايقلا
 .يرهوج لكشب ةقفصلا ذيفنت ريخأت

 
 جامدنالا ةحئال نم ٣٦ ةداملا بجومب ةئيهلا ةقفاوم وأ ةماعلا ةيعمجلا يف نيمهاسملا ةقفاوم بلطتي دق لمع يأب مايقلا )١٥(

 بسحب( ءارحصلا يمهاسم وأ ميكبس يمهاسم ةقفاوم بلطتت ةقفص يأ يف لوخدلا ىلع ةقفاوملا وأ يف لوخدلا وأ ،ذاوحتسالاو
 .جرادإلا دعاوق بجومب )لاحلا

 
 تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق وأ ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال وأ جاردإلا دعاوقل يرهوج لكشب فلاخم لمع يأب مايقلا )١٦(

 .ةقفصلا صخي اميف كلذو ،ةقالع تاذ ةحئال وأ ماظن يأ وأ ةرمتسملا
 
 .حابرألل تاعيزوت يأ عفد وأ نالعإ وأ ةيصوت يأب مايقلا ىلع مزعلا وأ مايقلا ،طقف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش صخي اميف )١٧(

 
 وأ نع نالعإلا وأ ةيصوتلا ،)لاحلا بسحب ،ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش ءانثتساب( ءارحصلا ةعومجم وأ ميكبس ةعومجم صخي اميف )١٨(

 يبسانت لكشب متي ام ءانثتساب ىرخأ تاعيزوت يأ وأ حابرأ وأ تآفاكم يأ عفدب مايقلا وأ نع نالعإلا وأ ةيصوتلا ىلع مزعلا وأ عفدب مايقلا
 .مهيمهاسم/مهئاكرشل

 
 نم دحي دق امم ،هيف ًافرط ةينعملا ةعومجملا نوكت بيترت وأ ةيقافتا يأ ليدعت وأ ،رخآ لمع يأ وأ بيترت وأ ةيقافتا يأ يف لوخدلا )١٩(

 .ءاكرشلا نم ةمدقملا ضورقلا نم يأ بجومب تاعفد يأ وأ حابرألل تاعيزوت يأب مايقلا نم ةينعملا ةعومجملا ةردق
 
 ةيلام قاروأ وأ ةيفاضإ مهسأ رادصإب ةيصوتلا وأ دامتعا وأ رادصإ ىلع ةقفاوملا وأ رادصإ ،طقف ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش صخي اميف )٢٠(

 وأ رادصإ ،)ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش ءانثتساب( ءارحصلا ةعومجمو ميكبس ةعومجم صخي اميف امأ ؛)عون يأ نم( نيد تاودأ وأ
 متي ام ءانثتساب ،)عون يأ نم( نيد تاودأ وأ ةيلام قاروأ وأ ةيفاضإ صصح وأ مهسأ رادصإب ةيصوتلا وأ دامتعا وأ رادصإ ىلع ةقفاوملا
 .نييلاحلا نيدلا تاودأ وأ ةيلاملا قاروألا ةلمحل يبسانت لكشب

 ةينعملا ةعومجملا ءاضعأ نم يأل نييذيفنتلا رابك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ عم ىرخأ تابيترت يأ وأ تامدخ ةيقافتا يأ ليدعت )٢١(
 .داتعملا لمعلا قايس يف متي ام ءانثتساب ،يرهوج لكشب

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةقلعتم ىرخأ ةعفنم يأ وأ زفاوح جمانرب وأ مهسأ ءارش قح حنمي جمانرب ةدام يأ طورش ليدعت وأ ميدقت ىلع ةقفاوملا وأ حارتقا )٢٢(
 نأ ةلوقعم ةجردب لمتحملا نم وأ نوكت ةقيرطب ميكبس ةعومجم وأ ءارحصلا ةعومجم يفظوم نم ةئف يأ فيظوت ءاهنإ وأ فيظوتلاب
 .لكك ةدحتملا ةعومجملل ةبسنلاب ةيرهوج نوكت

 
 قايس يف ًايرهوج نوكي يذلاو كلذل هباشم رخآ بيترت وأ ةقفص يأ وأ لوصألا وأ حابرألا ةكراشمل تابيترت وأ ةكارش دقع يأ يف لوخدلا )٢٣(

 .ةقفصلا
 
 .هالعأ هركذ مت امم يأب مايقلا ىلع ةقفاوملا )٢٤(

 
 ةلدابم لماعم ليدعتب راعشإ ميدقتب نيتكرشلا ىدحإ تماقو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت حيتت يتلا تالاحلا نم يأ عوقو لاح يفو )ج(

  :ىرخألا ةكرشلل مهسألا
 
 مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت راعشإ ميدقت خيرات يلي يذلا مويلا نم لمع موي ٢٠ لالخ ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك ىلع )١(

 نم يأب موقت مل يتلا ةكرشلا يمهاسم مالتسا دكؤي لكشب مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ىلع ةين نسحب قافتالاو ضوافتلل يعسلا
  ؛مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت متي مل ول امك ةيداصتقالا ةميقلا سفنل هالعأ ةدراولا تالاحلا

 
 )١( ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةدملا لالخ مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ىلع ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش قفتت مل لاح يف )٢(

 ضوافتلا امهنم لكل يذيفنتلا سيئرلا مايق نم نيتكرشلا نم لك دكأتت نأ ىلع ،يذيفنتلا اهسيئرل رمألا ليحت نأ ةكرش لك ىلع ،هالعأ
 سفن قيبطت وأ/و لقتسم ريبخ نييعت نمضتت دق يتلاو ،مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةبسن ديدحتل ةيلآ – ةين نسحب – ذيفنتو ىلع
 و ؛ًاقباس اهيلع قافتالا مت يتلا مهسألا ةلدابم لماعم ديدحتل ةمدختسملا ةيلآلا

 
 ميكبس ةكرش نم لك موقتس ،هالعأ )٢(و )١( ةيعرفلا نيترقفلل ًاقفو ةلدعملا مهسألا ةلدابم لماعم ديدحتو ىلع قافتالا مت لاح يف )٣(

 ميكبس ةكرش نم لك نيب ًاقبسم رواشتلاب كلذو( لدعملا مهسألا ةلدابم لماعم صخي اميف لوادت ىلع ًاروف نالعإلاب ءارحصلا ةكرشو
 .)نالعإلا اذه ىوتحم صخي اميف نيتكرشلا الكل ةلوقعملا تابلطتملا رابتعالاب ذخألاو ءارحصلا ةكرشو

 
 دعب ميكبس ةكرش لام سأر ىلإ وأ اهرادصإ ررقملا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع ىلإ ميمعتلا اذه يف ةراشإ يأ ةءارق دنع رابتعالا يف ذخألا يغبني
 .هالعأ اهنايب دراولا فورظلا لظ يف مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ ،ةقفصلا مامتإ

 
 يلاملا اهزكرم وأ اهل ةعباتلا تاكرشلا وأ ميكبس ةكرش لامعأ يف اًيرهوج اًريثأت رثؤت نأ نكمي يتلا ةيئاضقلا ىواعدلا .٥
 

 ًايرهوج ً اريثأت اهل نوكي نأ نكمملا نم يتلاو اهتماقإب ددهم وأ ةمئاق ىواعد وأ تابلاطم يأ يف اًفرط تسيل ميكبس ةعومجم نأ ميكبس ةكرش ةرادإ تدكأ
 .يلاملا اهزكرم وأ اهلامعأ ىلع

 
 يلاملا اهزكرم وأ اهل ةعباتلا تاكرشلا وأ ءارحصلا ةكرش لامعأ يف اًيرهوج اًريثأت رثؤت نأ نكمي يتلا ةيئاضقلا ىواعدلا .٦
 

 ً اريثأت اهل نوكي نأ نكمملا نم يتلاو اهتماقإب ددهم وأ ةمئاق ىواعد وأ تابلاطم يأ يف اًفرط تسيل ءارحصلا ةعومجم نأ ءارحصلا ةكرش ةرادإ تدكأ
 .يلاملا اهزكرم وأ اهلامعأ ىلع ًايرهوج
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ءاربخلا تادافإ – )١٢( مسقلا
 

 قوسلا راشتسم .١
 

 ىلع ةينبم يهو ،ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش يه ميمعتلا اذه نم )٨( مسقلا يف ةدراولا عاطقلاو قوسلا تانايبب ةقلعتملا تامولعملا ردصم
 .ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ تامييقت ىلعو ،ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم ةمدقم تامولعم نمو ،عيمجلل ةحاتم رداصم نم اهعمج مت تامولعم
 .ميكبس ةكرش نم ٍفيلكتب قوسلا راشتسم اهارجأ قوسلل ةسارد نم ةاقتسم ميمعتلا اذه نم )٨( مسقلا يف ةدراولا تانايبلا
 
 قرط قيبطت يف ةلوقعملا ةيانعلاو ةراهملا ريياعم ،قوسلاب ةقلعتملا داوملا هذهل اهدادعإو اهليلحت يف ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش تسرام
 ىلع ةّينبم تاليلحتلا هذه ضعب نوكت دق .ميمعتلا اذه دادعإ لاح ةرفوتملا تامولعملا ىلع ةينبم جئاتنلا لكو ،لاجملا اذه يف اهيلع فراعتملا ليلحتلا
 ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ نأ نكمملا نمو ،قوسلا يف نيسرامم وأ ةيراجت تاكارش وأ ةيموكح رداصمك ىرخأ رداصم نم اهيلع لوصحلا مت تامولعم
 .اهتقد مدع وأ اهيف ةدراولا ءاطخألا ةيلوؤسم لّمحتت الو اهنم ققحتلا نود تامولعملا هذه تمدختسا دق
 
 ةيعوطتلا ةعيبطللو ،اهيلع دامتعالا وأ ةيلوألا تانايبلا ىلع لوصحلا ةبوعصل كلذو ،ًامئاد اهنم قّثوتلا نّكمُي الو رييغتلل ةضرُع عاطقلاو قوسلا تامولعم
 .قوسلا مجحل حسم يأ يف ةلصأتملا كوكشلاو دويقلا نم اهريغو ،تانايبلا عمج ةيلمعل
 
 اهعقوت نكمي ال يتلا ثادحألا ببسب كلذو ةقيقد ريغ اهتعيبطب ةيلبقتسملا تاعلطتلا .جئاتنلا ريغت ىلإ ليلحتلا اهيلع ينُب يتلا لماوعلا ريغت يدؤي دق
 سإ شتإ يآ ةكرش لمحتت ال كلذلو ،قوسلا يف نيسرامملا نم مهريغ وأ ريغلا تافرصت وأ ةيدرفلا وأ ةيموكحلا تافرصتلا كلذ يف امب لوقعم لكشب
  .كلذ يف ببستلا وأ ةرشابم ةيلوؤسم وأ زواجت وأ أطخ وأ لامهإ اهؤشنم ناك ءاوس تناك امهم ةيلوؤسم يأ ةدودحملا تكرام
 
 .ةيلوؤسم يأ لّمحت لبقت الو نمضت الو ،ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش ىلع ددحم ضرغ يأل قوسلا يف ضرعلا ةيحالصل تانامض يأ قبطنت ال
 نم اهيراشتسم وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ نم يأ الو ميكبس ققحتت ملف ،كلذ عمو .ةقيقد ميمعتلا اذه يف ةدراولا تامولعملاو تانايبلا نأ ميكبس ىرت
 .اهلامتكا وأ اهتيحالص وأ اهتقد نمضت ال ،يلاتلابو ،ةلقتسم ةروصب تانايبلاو تامولعملا هذه ةحص

 
 يف ٍعون يأ نم صصح وأ ٍمهسأ يأ )مهبراقأ نم يأ وأ( اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ اهيمهاسم نم يأ الو ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش كلمت ال
 اذه خيرات ىتح اهبحست ملو ،ةيباتكلا اهتقفاوم ةدودحملا تكرام سإ شتإ يآ ةكرش تحنم امك .امهل ةعباتلا تاكرشلا وأ ءارحصلا ةكرش وأ ميكبس ةكرش
 .ميمعتلا اذه يف ةدراولا ةيقوسلا تهثاحبأو تهتانايبو تهمسا مادختسا ىلع ،ميمعتلا
 

 يجيتارتسالا راشتسملا .٢
 
 نطسوب ةكرش يه ميمعتلا اذه نم )٩( مسقلا نم ٢٫٤ و ٢٫٣ و ٢٫٢ تارقفلا يف ةدراولا ةقفصلا عفانمو دئاوف تانايبب ةقلعتملا تامولعملا ردصم
 ةكرشو ميكبس ةكرش نم ةمدقم تامولعم نمو ،عيمجلل ةحاتم رداصم نم اهعمج مت تامولعم ىلع ةينبم يهو ،)يج يس يب( بورج جنتلسنوك
  .يج يس يب تامييقت ىلعو ،ءارحصلا
 
 ةيجيتارتسالا ىلع ةعومجملا زكرت .م١٩٦٣ ماع ذنم اهلامعأ لوازت يتلاو ةيرادإلا تاراشتسالا لاجم يف ةيملاعلا تاكرشلا زربأ ىدحإ يج يس يب دعُت
 هجوتلاب ةقلعتملا ةيساسألا اياضقلا ةجلاعمل اهئالمع عم ةكرشلا نواعتت .ملاعلا ىوتسم ىلع تاكرشلا ربكأ نم ةبخنل ايلعلا ةرادإلا ىلإ ةروشملا مدقتو
  .رييغتلاو ةدايقلاو ،ةيليغشتلا ةءافكلاو ،ةيجيتارتسالا ةقمعملا ىؤرلاو ،ءادألاو
 
 ةينقتو ،ةيليغشتلا ةءافكلاو ،ءادألا زيزعتو ،يجيتارتسالا طيطختلاو ،ةيؤرلا :اهنمو ةيراشتسالا تامدخلا نم ةعساو ةعومجم يج يس يب مدقت
 ،لامعألا ةظفحمو ،سيياقملاو سايقلاو ،ةلماعلا ىوقلل يجيتارتسالا ريوطتلا ،جامدنالا دعب ام لماكتو ،ةيحصلا ةياعرلا ةموظنم مهفو ،تامولعملا
  تادحولا ةيجيتارتساو
 
 نم ملاعلا لوح يراشتسا فلأ ١٢ ىلع ديزي ام ؛طبارتم يميظنت لكيه ىلع نوعزوم ،ةعونتم ةينهم تايفلخ يوذ نيفظوملا نم ةبخن يج يس يب ىدل
 دايسنإو وغاكيشو درافراه لثم تاعماج نم لامعألا تاداهش يج يس يب ييراشتسا نم ديدعلا لمحي امك .ةيملعلا تالهؤملا ىلعأ ىلع نيلصاحلا
 ٣ نيب حوارتت تاربخ مهنم ديدعلا ىدل ثيح ،ةرادإلا لاجم يف ةيلمع ةربخ يج يس يب يراشتسا كلتمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نوتراوو دروفناتسو جوليكو
 .ةيدايق بصانم يف تاونس ١٠ ىلإ

 
 تايوتسم عيمج ىلع لمعتو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهتاليثمو ٥٠٠ Fortune ةحئال يف ةجردملا تاكرشلل ايلعلا تارادإلا قرف عم لمعت يج يس يب
 ريكفتلا لاجم يف ةدايرلا :اهئالمعل ةزيمتم ةميقو ةمادتسم ةيسفانت ةزيم قيقحتب مزتلت .ةقيقح رييغتلا نم لعجتو رييغتلا صرف ددحت يكل تاكرشلا
 .ينواعت لمع بولسأو ،ةيملاع تاقالع تاكبشو تاربخو ،يعادبإلا يجيتارتسالا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

٢٣٢ 
 
 

 

 

 ةكرش وأ ميكبس ةكرش يف ٍعون يأ نم صصح وأ ٍمهسأ يأ )مهبراقأ نم يأ وأ( اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ اهيمهاسم نم يأ الو يج يس يب كلمت ال
 اهتانايبو اهراعشو اهمسا مادختسا ىلع ،ميمعتلا اذه خيرات ىتح اهبحست ملو ،ةيباتكلا اهتقفاوم يج يس يب تحنم امك .امهل ةعباتلا تاكرشلا وأ ءارحصلا
  .ميمعتلا اذه يف ةدراولا ةيقوسلا اهثاحبأو اهتادافإو

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 فيراصملا – )١٣( مسقلا
 

 يلاملا راشتسملا موسر لمشت يتلاو ،)ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ كلذ يف امب( اهب ةقلعتملاو ةقفصلل ةيلامجإلا تاقفنلاو موسرلاو فيلاكتلا ردقت
 تاقالعلا يراشتسمو نييمالعإلا نيراشتسملاو ةبجاولا ةيلاملا ةيانعلا يراشتسمو نيبساحملاو قوسلا راشتسمو لامعألا جمد راشتسمو ينوناقلا راشتسملاو
 .ًابيرقت )يدوعس لاير نويلم ٣٧٫٥( يكيرمأ رالود نييالم ١٠ وحنب ،ميكبس ةكرشل ةماعلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

233



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 تاءافعإلا – )١٤( مسقلا
 

 ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا ماكحأ نم ًءانثتسا
 ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا
 ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم نيتكرشلا
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم
  .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا – )١٥( مسقلا
 

 ةلاص نم برقلاب( ادهلا ةقطنم ،دوعس كلملا قيرط يف نئاكلا ربخلا ةنيدم يف اهعرفو سيئرلا ميكبس ةكرش رقم يف ةنياعملل ةحاتم ةيلاتلا تادنتسملا نوكتس
 نم ًاموي ١٤ لبق ،سيمخلا ىتح دحألا نم ًءاسم ٥:٠٠ ىتحو ًاحابص ٩:٠٠ نم ًءادتبا ةيمسرلا لمعلا تاعاس ءانثأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،٣١٩٥٢ ،ربخلا ،)اتويوت ضرع
 .ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا

 
 .)تدجو نإ( اهيلع تاليدعت يأو ميكبس ةكرش سيسأت دقعو ساسألا ماظنلا )١(

 
 .ميكبس ةكرشل لدعملا ساسألا ماظنلا ةدوسم )٢(

 
 .)تدجو نإ( اهيلع تاليدعت يأو ميكبس ةكرش سيسأت دقعو ساسألا ماظنلا )٣(

 
 .يج يس يب لبق نم دعملا ةقفصلا عفانمو دئاوف ريرقت )٤(

 
 .سإ شتإ يآ ةكرش لبق نم دعملا قوسلا ريرقت )٥(

 
 .ذيفنتلا ةيقافتا )٦(

 
 .ذيفنتلا ةيقافتا ليدعت ةيقافتا )٧(

 
 .ةيضاملا ثالثلا تاونسلل ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لكل ةققدملاو ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا )٨(

 
 .ةقفصلا مامتإ دعب ميكبس ةكرشل ةصوحفملا ةيضارتفالا ةيلاملا مئاوقلا )٩(

 
 .مييقتلا ريرقت )١٠(

 
 .ميمعتلا يف مهتادافإو مهتاراعشو مهئامسأ مادختسا ىلع ردصُملا يراشتسم ةقفاوم تاباطخ )١١(

 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

250



16

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

256



22

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

272



38

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  معلومات عامة -١
بموجب السجل التجاري رقم  تعمل العربية السعوديةشركة الصحراء للبتروكيماويات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة 

  . )  م٢٠٠٤يوليو  ٧ ( هـ الموافق١٤٢٥جمادى األول  ١٩والصادر من الرياض بتاريخ  ١٠١٠١٩٩٧١٠

تنفيذ المشروعات وامتالك و والمجاالت الكيميائية اتالبتروكيماويخاصة في مجال إلستثمار في المشروعات الصناعية تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في ا
  . والمرافق الالزمة لتزويد المواد الخام 

  المملكة العربية السعودية. ١١٤١١، الرياض ٢٥١العنوان المسجل للشركة هو ص. ب. 

شركة ذات مسؤولية محدودة  هي شركة الصحراء للتسويقليها مجتمعة بـ ("المجموعة") . من اسهم شركة الصحراء للتسويق يشار إ ٪١٠٠تمتلك الشركة 
الموافق هـ ١٤٣٨ربيع األول  ١٩الصادر في مدينة الجبيل في  ٢٠٥٥١٠٤٤٩٨وتعمل بموجب السجل التجاري رقم مسجلة في المملكة العربية السعودية 

دير والتعهدات ات ، التصوالبتروكيماويعية الصناالكيماوية  البيع بالجملة للمواد هو شركة الصحراء للتسويقل األنشطة الرئيسيةإن م) . ٢٠١٦ديسمبر  ١٨(
  عملياتها التجارية بعد .شركة الصحراء للتسويق ولكن لم تبدأ  . عن األطراف األخرى، والتسويق نيابة التجارية

  :ة البتروكيماويمنتجات الفي تصنيع والتى تهتم في المقام األول في المشروعات المشتركة التالية  حصص حقوق ملكيةتمتلك الشركة 

٪نسبة الملكية الفعلية 
٧٥٫٠٠  شركة الواحة للبتروكيماويات ("الواحة")

٥٠٫٠٠  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

  : ةماويالبتروكيمنتجات الفي الشركات الزميلة التالية والتي تتمثل أنشطتها الرئيسية في تصنيع  بحصص حقوق ملكية الشركةكما تحتفظ 

٪نسبة الملكية الفعلية 
٣٢٫٥٥شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات (تي أس أو سي)

٤٣٫١٦الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة (ساك)

  بيان اإللتزام -٢
التي  والمعايير واإلصدارات األخرىالمعتمدة في المملكة العربية السعودية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الموحدةالقوائم المالية هذه أعدت 

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ").  أصدرتها

المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة العربية  هاقوائم المجموعةأعدت  ، م٢٠١٦ديسمبر  ٣١حتى السنة المنتهية في  الفتراتلكل 
القوائم المالية الموحدة  تتأثر كيف للحصول على معلومات حول ٨راجع اإليضاح رقم من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .  الصادرةالسعودية 

  . ٧في إيضاح  مضمنة. إن تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة  المالية لمعايير الدولية إلعداد التقاريرا للمجموعة بتطبيق

  س القياساأس -٣
على أساس التكلفة التاريخية، وذلك بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة والتي يتم قياسها بالقيمة  الموحدةالقوائم المالية هذه تم إعداد 
بية الهامة . تم تطبيق السياسات المحاسالمتوقعةبطريقة وحدة االئتمان بالقيمة الحالية بإستخدام والذي يتم قياسه للموظفين نهاية الخدمة  ومكافآتالعادلة 

  بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة.  الموحدةفي إعداد هذه القوائم المالية  المجموعةالمطبقة من قبل 

  وعملة العرض العملة الوظيفية -٤
 . تم تقريب جميع المبالغ إلى أقربللمجموعة وعملة العرض العملة الوظيفية هو عبارة عنباللایر السعودي والذي الموحدة يتم عرض هذه القوائم المالية 

  .  ، ما لم يذكر خالف ذلكلایر سعودي   ألف

-١١-  

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  لم تصبح سارية بعد وتفسيراتمعايير  -٥

  
  " عمالءإيرادات من عقود مع  " ١٥رقم  المعيار - إلعداد التقارير المالية ةر الدولييياالمع •

الذي يغطي عقود  ١٨لالعتراف باإليرادات. سيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم  معياراً جديداً المحاسبة الدولية  أصدر مجلس معايير
  الذي يغطي عقود اإلنشاء. ١١والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  البضائع

  
محل  وبالتالي فإن مفهوم السيطرة يحل -السيطرة على بضاعة أو خدمة إلى العميل نقل عند سيتم االعتراف باإليرادات أن يستند المعيار الجديد إلى مبدأ 

عديالت االنتقالية بالت الكيانات، ستعترف  . وفقاً لهذا النهج بأثر رجعي للتحولمعدل المفهوم الحالي الخاص بالمخاطر والمنافع. ويسمح المعيار باتباع نهج 
 األسسفقط تطبيق  ستحتاجفترة المقارنة.  إعادة تصنيفم)، أي دون ٢٠١٨يناير  ١تطبيق المبدئي (على سبيل المثال، في تاريخ ال ةبقاستفي األرباح الم

  .  تاريخ التطبيق المبدئي كما فيالجديدة على العقود غير المكتملة 
  

  . الموحدة تقوم اإلدارة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار على القوائم المالية
  

  المجموعةمن قبل  التبنىتاريخ تاريخ التطبيق اإللزامي / 
  . م٢٠١٨يناير  ١:  هو المجموعةمن قبل  للتطبيقم. التاريخ المتوقع ٢٠١٨يناير  ١إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  
  "اتاإليجار " ١٦رقم  المعيار - إلعداد التقارير المالية ةر الدولييياالمع •

  : . يحل هذا المعيار محلباإليجارات لالعتراف  جديداً  معياراً أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
  
  ". ات" اإليجار - ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  "ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار".  - ٤تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -
  حوافز"  - إيجارات تشغيلية" - ١٥تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  رقم  -
  .إليجارل"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني  - ٢٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  رقم  -
  

ي (خارج التأجير التشغيلوكان ينبغي على المستأجرين التفرقة بين التأجير التمويلي (في قائمة المركز المالي)  ،١٧لي رقم بموجب معيار المحاسبة الدو
يعکس اآلن من المستأجرين االعتراف بالتزام اإليجار بما  ١٦ رقم إلعداد التقارير المالية للمعايير الدولية قائمة المركز المالي). يتطلب المعيار الدولي

ً ستخدام األصل" إعات اإليجار المستقبلية و " حق مدفو بعض اختيارياً ل اً . وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاءات اإليجار لكافة عقودفعليا
  يمكن تطبيق هذا اإلعفاء من قبل المستأجرين.  ، منخفضة القيمة. ومع ذلكألصول  اتيجارواإلقصيرة األجل  اتاإليجار

  
إذا نقل العقد حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة  إيجارأو يحتوي على  / ، يكون العقد١٦ معيار رقم إلعداد التقارير المالية للمعايير الدوليةاً وفق
  مقابل عوض مادي.  الزمنمن 

  
  . الموحدةتقوم اإلدارة حالياً بتقييم أثر هذا المعيار على القوائم المالية 

  
  المجموعةمن قبل  التبنىتاريخ التطبيق اإللزامي / تاريخ 

 -بق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية طيسمح بالتطبيق المبكر للكيانات التى ت.  م٢٠١٩يناير  ١للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  بالنسبة إلزامي
  . م٢٠١٩يناير  ١:  هو المجموعةمن قبل  للتطبيقالتاريخ المتوقع .  ١٦ار في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعي ١٥المعيار رقم 
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) لم تصبح سارية بعد وتفسيراتمعايير  -٥

  
  "األدوات المالية"  ٩رقم  المعيار - إلعداد التقارير المالية ةر الدولييياالمع •

الذي "األدوات المالية"  ٩رقم لمعيار اإلعداد التقارير المالية  المعايير الدوليةالنسخة النهائية من  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدوليم ، ٢٠١٤في يوليو 
. ٩م رق المعيارإلعداد التقارير المالية  للمعايير الدولية"األدوات المالية" : اإلعتراف والقياس لكل النسخ السابقة  ٣٩محل معيار المحاسبة الدولي رقم  يحل

 / الخاصة بمحاسبة مشروع األدوات الماليةمع بعضها البعض الثالثة  كل السماتإلعداد التقارير المالية  من المعايير الدولية ٩يجمع المعيار الدولي رقم 
  .  ، ومحاسبة التحوط التصنيف والقياس، وانخفاض القيمة

  
  .  الموحدة تقوم اإلدارة حالياً بتقييم أثر هذا المعيار على القوائم المالية

  
   المجموعةمن قبل  التبنىتاريخ تاريخ التطبيق اإللزامي / 

 ،م، مع السماح بالتطبيق المبكر٢٠١٨يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد إلعداد التقارير المالية  المعايير الدوليةمن  ٩المعيار الدولي رقم يسري 
طبيق المتطلبات يتم ت ، . بالنسبة لمحاسبة التحوط إن التطبيق بأثر رجعي مطلوب إال أن تقديم معلومات المقارنة ليس إلزاميافباستثناء محاسبة التحوط، 

  . ، مع وجود بعض االستثناءات المحدودةالً مستقببشكل عام 
  
  واألحكام إستخدام التقديرات -٦

المبالغ المفصح  تؤثر على إستخدام بعض التقديرات الهامة واإلفتراضات التى، للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً وفقاً  الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية 
 لإليراداتالموجودات الطارئة والمطلوبات في تاريخ إصدار التقرير ومبالغ المصاريف المفصح عنها  واإلفصاح عنعنها للموجودات والمطلوبات 

 ما في ذلك توقعاتباريخية وعوامل أخرى يتم تقييم التقديرات واألحكام بصفة مستمرة على أساس الخبرة الت والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وإفتراضات تتعلق بالمستقبل . ونادراً ما تتساوي التقديرات ألحداث مستقبلية يعتقد أن تكون معقولة تحت الظروف . 

  المحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات الصلة .
  

قوائم المالية في ال المدرجة على المبالغ كبير وأحكام هامة في تطبيق سياسات محاسبية لها تأثير تأكدهامة ، عدم ال التقديراتإن المعلومات الخاصة بمواقع 
  : كما يليهي  الموحدة

  
  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات) ١

. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات حتساب اإلستهالكإلتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات 
يتم ت) هالك (إن وجدست. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنوياً والتغيرات في معدالت اإل واإلستهالك الناشئ عن اإلستعمال

 في الفترات الحالية والمستقبلية. تعديلها 
 
  ترتيبات المشروعات المشتركة) ٢

ً طرف المجموعةتكون    : في الترتيبات المشتركة التالية ا
  األسهم .من  ٪٧٥نسبة  -شركة الواحة  -
  .األسهم من  ٪٥٠نسبة  -شركة سامابكو  -
 

ثر من كافة أطراف الترتيبات لتوجيه األنشطة التي تؤ باإلجماع، حيث أنه ينبغي الحصول على موافقة  سيطرة مشتركة على هذه الترتيبات المجموعةلدى 
 يينفريق أعضاء اإلدارة الرئيساإلنتاج السنوية والنفقات الرأسمالية وتكبد الديون واختيار  موازناتبشكل جوهري على عائدات هذه الترتيبات، مثل 

المشتركة إما كمشروع مشترك أو عملية مشتركة يكون بناًء على حقوق والموافقة على سياسات األسعار وقبول أطراف جديدة. إن تصنيف هذه الترتيبات 
الشكل القانوني للترتيب. وتلتزم كل من شركة الواحة وشركة سامابكو بتعريف المشروع المشترك، حيث  بدالً عنوالتزامات األطراف الناشئة عن الترتيب 

دودة المح الشركات ذات المسئوليةهذه وأطراف االتفاقيات حقوق في صافي موجودات  المجموعةأنه تم تأسيسهما كشركات ذات مسئولية محدودة وتعطي 
  . المصدر الوحيد للتدفقات النقدية التي تسهم في استمرارية عمليات المشروع المشترك هي ليست األطرافإن بموجب هذه الترتيبات. 

 
 
  

-١٣-  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  واألحكام إستخدام التقديرات -٦

  
  اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية) ٣

ن القيمة في الظروف إلى أ متى ما تشير األحداث أو التغيراتفي قيمتها  يتم مراجعة الموجودات غير المالية بغرض تحديد وجود خسائر نتيجة اإلنخفاض
القابلة  يمتهيها القيمة الدفترية لألصل قالدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز ف

ً القيمة العادلة لألصل عن عبارة لإلسترداد. القيمة القابلة لإلسترداد هي  إلنخفاض في القيمة، ا تقييم. لغرض  ، أيهما أعلى وقيمة المنفعةتكاليف البيع  ناقصا
ودات غير جلها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف المو ياتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستويت

عكس اإلنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً عكس خسارة  تعرضت إلنخفاض في قيمتها وذلك إلحتمال الملموسة والتي
القيمة   تتجاوزولكن يجب أن الإلى قيمتها القابلة لإلسترداد المعدلة التقديرية  وحدة توليد النقداإلنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو 

في السنوات  لنقدوحدة توليد اإثبات خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودات أو الدفترية التى تمت زيادتها القيمة الدفترية التى يمكن تحديدها في حال لم يتم 
ائر . ال يتم عكس خس خر الموحدةوالخسارة والدخل الشامل اآلأمباشرة في قائمة الربح  خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادالسابقة. ويتم إثبات عكس 

  .  اإلنخفاض في القيمة للموجودات غير الملموسة واألوراق المالية المتاحة للبيع
  
  قيمة اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها والتى تم إحتسابها وفقاً لحقوق الملكية إنخفاض ) ٤

في شركات مستثمر فيها تم إحتسابها وفقاً لحقوق الملكية بمقارنة القيمة القابلة لإلسترداد لإلستثمار  خسارة اإلنخفاض في ما يخص اإلستثماراتيتم قياس 
ويتم عكسها إذا كان هناك تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة والخسارة أيتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة ضمن الربح مع القيمة الدفترية . 

  .ة لإلسترداد لتحديد القيمة القابل
  
  اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع) ٥

ألدلة ا تمارس اإلدارة حكمها إلحتساب خسارة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع وكذلك الموجودات التي تتعلق بها. وهذا يتضمن تقييم
قيمة الفي  مطولو، فإن أي إنخفاض كبير  الملكية حقوق أدواتب ما يتعلقاإلستثمارات. وفي في قيمة  خالف اإلنحسار المؤقتالموضوعية التي تتسبب في 

" لمطولاإلنخفاض في قيمتها. إن تحديد ماهية اإلنخفاض "الكبير" و "مثل هذا ا، يعد دليالً موضوعياً ل حقوق الملكية إلى أقل من تكلفتهاالعادلة إلستثمار 
ً  ترى اإلدارة. كما  من اإلدارةحكماً يتطلب  لشركة ل الصحي أن فحص اإلنخفاض في القيمة سيكون مالئماً عند وجود دليل على تراجع الوضع المالي أيضا

  .  ، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية ، والتغيرات في التكنولوجيا المستثمر فيها، وأداء القطاعات واألعمال
  
  للموظفين نهاية الخدمة آتمكاف) ٦

ية . يتضمن التقدير اإلكتواري عمل إفتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعل ةكتواريإ تقديرات بإستخدامإحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يتم 
. المستقبل في معاش التقاعد في والزياداتفي المستقبل . وتشمل هذه التقديرات تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت الوفاة 

. اإلفتراضات اسية للتغيرات في هذهونظراً لتعقيد التقديرات واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ، فإن إلتزام المكافآت المحددة يكون شديد الحس
تأخذ  ، عند تحديد معدل خصم مناسبهو معدل الخصم . إن العنصر الذي غالباً ما يخضع للتغيير  تتم مراجعة جميع اإلفتراضات بتاريخ كل تقرير .

" أو AAمعدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت التزامات استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة مع تصنيف ال يقل " اإلعتباراإلدارة في 
ة ه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة المتوقعؤقرا، ويتم استمعترف بها  أعلى، وفقاً للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية

 التي يكون لها فروقات ائتمان السنداتمن التزام المزايا المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل معرفة جودتها. ويتم حذف 
سندات ذات جودة عالية. ويستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة  تمثل، على أساس أنها ال شديدة من تحليل السندات التي يستند إليها معدل الخصم

ي الرواتب وتستند الزيادات المستقبلية ف . ديموغرافيةتغيرات  وتميل هذه الجداول للوفيات إلى التغير فقط على فترات إستجابة إلى.  دول محددةلللعموم 
  والزيادات في المعاشات التقاعدية إلى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة في المملكة العربية السعودية.

  
  الزكاةمخصص ) ٧

ر ت العالقة بأنظمة ولوائح الزكاة لتقييم أثيتضمن احتساب الزكاة المعرفة واألحكام ذا.  للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المجموعةتخضع 
لحين تظل وحتى ذلك ا العامة للزكاة والدخلتقديريا حتى يتم إجراء ربط نهائي من قبل الهيئة  المستحقالزكاة في نهاية فترة معينة. يعتبر هذا مستحق 

  .  معرضة اللتزام زكاة إضافي المجموعة
  
  
  
  

-١٤-  
  

69

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  المحاسبية الهامةالسياسات  -٧

  :هي على النحو التالي  على كافة الفترات المعروضة شكل متناسقبوالمطبقة  التى تم تبنيهاالهامة السياسات المحاسبية 
  

  القوائم الماليةتوحيد أساس أ) 
  . ٪١٠٠ للشركة وشركاتها التابعة (شركة الصحراء للتسويق )المملوكة بنسبةتتضمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية 

  
 ،ة البينية الهامة ، حقوق الملكيةكل موجودات ومطلوبات المجموع وكل مكون للدخل الشامل اآلخر إلى حقوق ملكية المجموعة . ينسب الربح أو الخسارة

  .لقوائم الماليةا توحيدتم إستبعادها بالكامل عند  قد والشركةشركة الصحراء للتسويق الدخل ، المصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين 
  

  الممتلكات والمعدات ب) 
ً انالممتلكات والمعدات بسعر التكلفة،  يتم قياس ت المرتبطة . تشتمل التكلفة على النفقاالمتراكمة  اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة قصا

أو إنتاج أصل  ءأو إنشا باإلستحواذ على ،االقتراض المتعلقة مباشرة  تكاليفبشكل مباشر بعملية اإلستحواذ على بنود الممتلكات والمعدات. يتم رسملة 
  : األصل. يتم رسملة تکاليف االقتراض کجزء من تکلفة األصل المؤهل خالل فترة اإلنشاء عندما ذلكمؤهل وتحميلها كجزء من تكلفة 

  
 يتم تكبد نفقات على األصل. •
 يتم تكبد تكاليف اقتراض.  •
  قيد التنفيذ.  لإلستخدام المرجو منهااألنشطة الالزمة تكون  •
  

لمرجو منها اوتنتهي عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام  مشروع االستثمار الرسملة في تاريخ الموافقة علىتبدأ فترة 
  . أو للبيع

  
تاجي طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلن والخسارة والدخل الشامل اآلخر بإستخدامأيتم تحميل اإلستهالك على بنود الربح والخسارة ضمن قائمة الربح 

  المقدر لكل بند على حدة من الممتلكات والمعدات. تتمثل األعمار اإلنتاجية لألصول للفترة الحالية وفترات المقارنة فيما يلي:
  
  السنوات   

  ٣٣  مباني وتحسينات على أراضي مستأجرة
  ١٠-٣  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

  ٤  سيارات
  

ي عمليات األصل ف يتم دخولاألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بسعر التكلفة مخصوماً منها اإلنخفاض في القيمة، إن وجد، وال يتم إستهالكها حتى  تدرج
  التشغيل التجاري.

  
  ما أقصر.يتم إطفاء التحسينات على األرض المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى عمره اإلنتاجي أو مدة اإليجار، أيه

  
  .  والخسارة والدخل الشامل اآلخرأفي قائمة الربح  شملهاتحدد أرباح وخسائر اإلستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم 

  
ً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على بنود الربح والخسارة ضمن قائمة ربح ال تحمل مصروفات الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا

  عند تكبدها.  الموحدة والدخل الشامل اآلخرأوالخسارة 
  

تم كبند منفصل من الممتلكات والمعدات. ي مكونتلفة، يتم االعتراف بكل عندما يكون للمكونات الرئيسية لبند من الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مخ
  إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لكل مكون يتم احتسابه كأصل منفصل وذلك عند استبداله. 

  
التغيرات  عن التقدير السابق، يتم احتساب. إذا اختلف التوقع  إصدار تقريريتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية للموجودات في نهاية كل فترة 

ً مستقبلي   . ا
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٧

  
  موجودات غير ملموسةج) 

 دراجفي الفترة التالية لإلعتراف المبدئي ، يتم إ . لها المبدئي اإلعترافتقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند 
  .(إن وجدت)  نخفاض متراكمةإإطفاء متراكم وخسائر أي ة ناقصاً فالموجودات غير الملموسة بالتكل

  
ى عل أعمار محدودةأ الموجودات غير الملموسة التي لها ف. تط دةوأو غير محد لتكون إما محدودةاألعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  يتم تقييم

ك الموجودات غير الملموسة قد يتم متى ما كان هنالك مؤشر يدل على أن تلنخفاض في قيمتها إ تقييمها ألي، ويتم  اإلقتصادية اإلنتاجية هامدى أعمار
العمر  . التغيرات في د على األقل في نهاية كل سنة ماليةو. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدإنخفاض قيمتها 

ً يتم  األصل المضمنة فيالمنافع االقتصادية المستقبلية  دافاإلنتاجي المتوقع أو طريقة استن ما هو  فاء، حسبوذلك بتغيير فترة أو طريقة اإلط قيدها محاسبيا
أو  بحالرفي قائمة  أعمار محدودة. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها  كتغيرات في التقديرات المحاسبية معالجتها مالئم، ويتم

  .اشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة المصاريف وبما يتم ةضمن فئوالدخل الشامل اآلخر الموحدة  الخسارة
  

تقييم عمره الحالي ال يزال د بشكل منتظم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن وعمر محد الذي لهغير الملموس  لألصل العمر اإلنتاجييتم مراجعة 
بل  دةمحد تاجيةأعمار إنال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها  . يتم على أساس مستقبلي العمر اإلنتاجي تقييم في التغيروإال فإن  . محتمالً 

  .وحدة توليد النقد المجمعة بشكل فردي أو على مستوى إما يتم اختبارها سنويأ للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
  

ويتم إثباتها في  ، لون صافي متحصالت االستبعاد والقيم الدفترية لالصيالموجودات غير الملموسة كفرق بإستبعاد تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
  .عند إستبعاد األصل  والدخل الشامل اآلخر الموحدة أو الخسارة الربحقائمة بنود الربح أو الخسارة في 

  
  تكاليف برامج الحاسب اآللى

والتراخيص ويتم إطفاؤها بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي وهو خمس  تتم رسملة المصروفات المتعلقة بشراء برامج الحاسب اآللى
  .ن سنة إلى عشري سنوات

  
 شركات زميلةو مشتركة مشروعاتإستثمارات في د) 

الذي عادة ما رة، وعلى سياستها المالية والتشغيلية، ولكن ال يصل إلى حد السيط تأثير جوهريٌ  للمجموعةالتي يكون  الكيانات الشركات الزميلة هي تلك
التي يكون للمجموعة  المشاريع المشتركة هي عبارة عن تلك الكياناتمن حقوق التصويت.  ٪٥٠و  ٪٢٠تتراوح ما بين أسهم نسب ملكية ليكون مصاحباً 
ية وتتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيجية. يتم المحاسبة عن تأسست بموجب ترتيبات تعاقدوعلى أنشطتها  تحكم مشترك

  بإستخدام طريقة حقوق الملكية.والمشاريع المشتركة الشركات الزميلة 
  

  طريقة حقوق الملكية
ر خسائح أو بارأفي  المجموعةب بنصيعتراف لإل فيما بعدها تعديل ميتم ثمبدئياً بالتكلفة  ات، يتم تسجيل االستثمارالمحاسبية  وفقاً لطريقة حقوق الملكية

في الشركة المستثمر  حركات في الدخل الشامل اآلخرالفي  المجموعةاإلعتراف بحصة  ويتمالربح أو الخسارة. في  اإلستحواذد فيها بعر لمستثماكة رلشا
لمستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة كخفض في القيمة . يتم االعتراف بتوزيعات األرباح افيها في الدخل الشامل اآلخر 

بما  ، المنشأةفي عن حصتها  مساوياً أو زائداً بطريقة حقوق الملكية  اإلستثمار المحتسبعندما تكون حصة المجموعة في خسائر  .الدفترية لالستثمارات
بتسجيل أية خسائر إضافية، إال إذا تكبدت التزامات قانونية أو قامت بدفع مبالغ  المجموعةفي ذلك أية ذمم مدينة طولية األجل أخرى غير مضمونة، ال تقوم 

  .  األخرى المنشأةبالنيابة عن 
  

ويتم  . المنشآتحصة المجموعة في هذه  مشاريع المشتركة إلى حدلزميلة واليتم إستبعاد االرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها ا
المعاملة دليالً على إنخفاض قيمة االصل المحول . يتم تغيير السياسة المحاسبية للشركات المستثمر فيها  تعطيأيضاً إستبعاد الخسائر غير المحققة ما لم 

  ع السياسات المتبعة من قبل المجموعة .م التوافقبطريقة حقوق الملكية عند الضرورة لضمان المحسوبة 
  

ي الظروف إلى أن ف يتم اختبار القيمة الدفترية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات
الدخل الشامل والخسارة وأالقيمة ضمن الربح والخسارة في قائمة الربح  القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في

 .  بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد الموحدةاآلخر 
  

-١٦-  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٧

  
  الموجودات الماليةهـ ) 

  االستثمارات المتاحة للبيع
 ألغراض تكون: أ) محتفظ بهاال وسندات الدين بما في ذلك استثمارات الصناديق االستثمارية التي  حقوق الملكية تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع

  . ) قروض وذمم مدينة٣، الخسارةأو  الربح) مصنفة بالقيمة العادلة من خالل ٢المتاجرة، 
  

 تغييرات في القيمة العادلة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر في قائمةيتم االعتراف بها مبدئيا ويتم إعادة قياسها الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بأية 
ا م إحتياطيات اإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة ما عداويدرج األثر التراكمي في  الموحدةالربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  :الموحدة  ارةيلي والذي يتم االعتراف به في قائمة الربح أو الخس
  
 . الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية على أدوات الدين •
 .في الربح أو الخسارة يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية النقدية  •
 .  توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملکية المتاحة للبيع •
 . خسائر االنخفاض في قيمة والعكوسات على أداة الدين المصنفة كمتاحة للبيع •
  

امل والخسارة والدخل الشأوالخسارة ضمن قائمة الربح أبنود الربح  علىفي قيمة االستثمارات المتاحة للبيع (إن وجد)  ومطولأي انخفاض كبير  يحمل
تاريخ  في عند إقفال األعمالبالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة  منظمرات المتداولة في سوق مالي . ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثماالموحدة اآلخر 

  .  قائمة المركز المالي
  

ي الدخل الشامل سابقا ف عترف بهاالمعندما يتم إلغاء االعتراف بأصل مالي متاح للبيع نتيجة البيع أو االنخفاض في قيمته، األرباح أو الخسائر التراكمية 
  .  في وقت االستبعادالموحدة والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح  فيوالخسارة أاالعتراف بها في الربح و يتم إعادة تدويرهااآلخر 

  
  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 لة للتحديدقابق إذا كانت أوراق مالية أو قروض مشتراه ذات مدفوعات ثابتة أو بتصنيف االستثمارات كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقا المجموعةتقوم 
  :  حتى تاريخ االستحقاق وذلك باستثناء باإلستثماراتالنية والقدرة على اإلحتفاظ  لمجموعةل وعندما يكونوتاريخ إستحقاق محدد 

  
 .المجموعة  بواسطةاالستثمارات التي تستوفي تعريف القروض والذمم المدينة التي تنشأ  •
 .  الخسارةأو  الربحعند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل  تصنيفهااالستثمارات التي تم  •
  . االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع •
  

ً االيتم قياس  ً  ستثمارات المحتفظ بها مبدئيا قياس هذه يتم ،  في الفترة الالحقة لإلعترافمباشرة.  يمكن نسبتهامعاملة إليها أية تكاليف  بالقيمة العادلة مضافا
  بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. اإلستثمارات

  
  الذمم المدينة االخرى)  و

ليست ذمم مدينة "تجارية" . تدرج الذمم  الموردين ، الذمم المدينة للموظفين والذمم المدينة االخرى والتى مقدمة من تتضمن الذمم المدينة األخرى ، سلف
ا يكون هنالك مالمدينة األخرى بالتكلفة المطفأة والتى تتطابق بصفة عامة مع قيمتها اإلسمية . يتم تكوين مخصص مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عند

ً دليل موضوعي على ان الشركة لن تكون قادرة على ت صات على يتم تحميل هذه المخص لشروط األصلية للذمم المدينة .ل حصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا
عندما تكون الذمم المدينة التجارية غير قابلة . وتدرج ضمن (المصاريف العمومية واإلدارية)  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

إضافتها إلى قائمة  يتماي إسترداد الحق لمبالغ الذمم المدينة التى تم شطبها سابقاً إن  . للتحصيل ، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٧

  
  النقـد وما في حـكمه) ز

نقد بالصندوق واألرصدة عند الطلب لدى البنوك واإلستثمارات األخرى قصيرة األجل وعالية السيولة التي تكون تواريخ الالنقد وما في حكمه  يتضمن
  األصلية ثالثة أشهر أو أقل ، بالصافي بعد خصم السحب على المكشوف القائم في البنوك. إستحقاقها

  
  نظاميالحتياطي اإلح) 

هذا  يساويمن صافي الربح حتى  ٪١٠ وذلك بتخصيصبتكوين إحتياطي نظامي  المجموعة، تقوم الشركة والئحة النظام األساسي عقد تأسيس تمشياً مع 
م على ٢٠١٧في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تم إنعقاده في إبريل قد وافقوا  المجموعةفي  غير أن المساهمينمن رأس المال.  ٪٥٠اإلحتياطي 

 .يسستعديالت على عقد التأ قد قامت بالفعل بإجراء وأن المجموعةنظام الشركات ، متطلبات ليتوافق مع  ٪٣٠إلى  ٪٥٠تغيير نسبة اإلحتياطي النظامي من 
  . إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين

  
  القروض ) ط

ً بقيمة المتحصالت المستلمة (القيمة العادلة)  ً بالتكلفة يتم تسجيل القروض الح بعد خصم تكاليف المعامالت المتكبدة.صافية يتم إثبات القروض أوليا قا
العتراف الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم ا والمقترضات التى تحمل فوائد، يتم قياس القروض  بعد االعتراف المبدئي المطفأة.

عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من والدخل الشامل اآلخر الموحدة في قائمة الربح أو الخسارة األرباح أو الخسائر بالربح أو الخسارة ضمن بنود 
أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم  الحسبان. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين  معدل الفائدة الفعلي ء بطريقةعملية اإلطفاخالل 

  والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.أ
  

  ومزايا ما بعد نهاية الخدمة للموظفين لموظفينل ي) مكافأة نهاية الخدمة
  
  إلتزامات قصيرة االجل ) ١

دها بالكامل المتوقع سداإن إلتزامات االجور والرواتب بما في ذلك المزايا غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم االبناء وبدل األثاث 
ها فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية السنة المالية يعترف ب الصلةخالل إثني عشر شهراً بعد نهاية السنة التى يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات 

ائمة المركز قالمفصح عنها ، وتقاس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية اإللتزامات . ويتم إظهار المطلوبات كإلتزامات مكافآت موظفين متداولة في 
  .الموحدة المالي 

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين) ٢

ا المحددة التزام المزاييحدد نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية. للموظفيها برنامج مكافأة نهاية خدمة والتي يتم احتسابها وفقاً  المجموعةتقدم 
. لمتوقعةاوحدة االئتمان  معدلاللتزام المزايا المحددة باستخدام طريقة  الحاليةالخاص بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس اكتواري بناًء على القيمة 

سارة في وال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخيتم االعتراف باألرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في الدخل الشامل اآلخر. 
 كتسبة يستحقهالمكافآت مقيمة حالية كفي الفترات الالحقة. ويتم احتساب االلتزام  إلى ربح او خسارةال يتم إعادة تبويبها إعادة القياسات .  الفترات الالحقة

. يتم دفع المبالغ المستحقة عند إنتهاء خدمات الموظفين على أساس رواتبهم وبدالتهم  الموظف في حالة ترك الموظف عمله في تاريخ قائمة المركز المالي
  ا هو منصوص عليه في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كم

  
  :التاريخ المسبق  في الخسارةأو  الربحبتكاليف الخدمة السابقة في  االعترافيتم 

 .تاريخ تعديل الخطة أو تقليصهال •
  . بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة المجموعةلتاريخ الذي تعترف فيه ل •
  

مزايا المحددة في ة في صافي التزام اليالتال بالتغيرات المجموعةالفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المزايا المحددة. تعترف يتم احتساب صافي 
  :الخسارةأو  الربحقائمة 

  
 .تسويات غير الروتينيةتكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات وال •
  . الفائدة أو الدخل صافي مصروف •
  

-١٨-  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٧

  
  (تتمة) ومزايا ما بعد نهاية الخدمة للموظفين لموظفينل ي) مكافأة نهاية الخدمة

  
  برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين) ٣

 لشراء لفرصةا للموظفين السعوديين المؤهلين بموجبه يكونتمليك سكن للموظفين يسمى برنامج الصحراء لتمليك السكن والذى  برنامج المجموعةلدى 
  .الكامل ب السدادالمنازل عند إتمام  يتم نقل ملكيةدفعات على مدى عدد معين من السنوات . سلسلة المجموعة من خالل  بواسطة دهايتشيتم  وحدات سكنية

  
تخصيص فيه تم قت الذي يموظفين مدفوعة مقدماً غير متداولة في الومكافأة بالتكاليف المتعلقة ببرنامج الصحراء لتمليك السكن كمصروفات  يتم االعتراف

  . الوحدات السكنية لتكاليف الموظفين سدادفترة الوحدات السكنية للموظفين وتطفأ على مدى 
  

  سيارات الموظفين التنفيذيين
يتم توفير هذه الخدمة للموظفين مقابل خدماتهم لعدد محدد من السنوات .  بقيمة محددة . للمجموعةتقوم المجموعة بمنح الموظفين المؤهلين سيارة مملوكة 

عدها يتم ات وبلدى الموظف أيضاً خيار إختيار سيارة ذات قيمة أعلى ويساهم الموظف في الفرق في القيمة . تظل السيارة ملكاً للمجموعة لمدة أربعة سنو
  هذه السيارة إلى الموظف . ملكية وقد تحدد الشروط التى بموجبها نقل مع الموظف عة الترتيبتحويلها إلى الموظف . وتنظم الموارد البشرية للمجمو

  
  المشتقة األدوات المالية ك)

. مالي تقريرل فترة نهاية ك يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ الدخول في العقود المشتقة ويتم إعادة قياسها الحقاً إلى قيمتها العادلة في
بند كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، على طبيعة ال قد تم تصنيفهاتعتمد المحاسبة عن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة 

  :  إمابعض األدوات المشتقة  المجموعة تصنفالذي يتم التحوط له. 
  
 . مطلوبات المعترف بها أو التزام ثابت (تحوط القيمة العادلة)تحوط للقيمة العادلة للموجودات وال •
 .قدية) نتحوط من مخاطر معينة مرتبطة بالتدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المعترف بها والمعامالت المتوقعة بشکل کبير (تحوط التدفقات ال •
  . )تحوط صافي االستثمار في عمليات أجنبية (تحوطات صافي االستثمار •
  

ية القيام راتيجتقوم المجموعة عند بداية التحوط بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود التى تم التحوط لها بما في ذلك إدارة أهداف المخاطر وإست
  متنوعة . طبمعامالت تحو

  
وما إذا كانت المشتقات المستخدمة من معامالت التحوط كانت وما زالت مستمرة  تقوم المجموعة بتوثيق تقييمها عند بدء التحوط وعلى أساس اإلستمرارية ،

عادلة الكاملة يتم تصنيف القيمة ال .لها التحوط التى تم بنود لالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ل مقاصةأن تكون مؤثرة بصورة عالية في 
شهراً. ويتم تصنيفها كموجودات  ١٢داولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أكثر من لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير مت

شهراً. يتم تصنيف المشتقات التجارية كموجودات أو مطلوبات  ١٢أقل من  الذي تم التحوط لهأو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند 
، أو إنهاؤها، ، أو بيعها إنتهاء فترة أداة التحوط ، محاسبة التحوط معاييرأو لم يعد التحوط يلبي يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتوقعة،  إذا لممتداولة. 

ه يتم إعادة فإن، عندئٍذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط مستقبالً. إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتوقعة،  إلغاء التصنيف تم أو أو ممارستها،
  تبويب المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. 

  
  المخصصات ) ل

 يمكن تقديره بشكل موثوق، وهناك إحتمال وجود إستنتاجيقانوني حالي أو  إلتزام المجموعةعلى إذا كان نتيجة ألحداث سابقة، كيتم إثبات المخصصات ، 
 لمجموعةللمنافع إقتصادية مطلوبة لتسوية ذلك اإللتزام. يتم إثبات مخصص للعقود المحملة بخسائر عندما تكون المنافع المتوقعة التي يمكن  خارج تدفق

لتكلفة المتوقعة ل جنبها للوفاء بإلتزاماتها بموجب العقد. يتم قياس المخصص بناء على القيمة الحاليةعقد أقل من التكاليف التي ال يمكن تيها من أن تحصل عل
قيمة األصول  إنخفاض في خسارة بتسجيل أي المجموعةصافي التكلفة المتوقعة لإلستمرار في العقد، أيهما أقل. قبل تكوين المخصص، تقوم إلنهاء العقد و

  العقد. بذلكالمرتبطة 
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٧
  مستحقات الدائنة والذمم ال) م

  أو ال. المجموعةيتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى 
  
 الزكـاة ) ن

أو  لربحاعلى بنود الربح والخسارة ضمن قائمة  للمجموعة. يتم تحميل مخصص الزكاة  للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المجموعةتخضع 
  . الموحدة والدخل الشامل اآلخر الخسارة

بعض لى عبإستقطاع ضرائب  المجموعةالمبالغ. تقوم  تلكتحديد  عند، عند إصدار الربوط النهائية  ، إن وجدت يتم اثبات المبالغ اإلضافية المستحقة
  . الهيئة العامة للزكاة والدخل نظاممتطلبات لمع أطراف غير مقيمين في المملكة العربية السعودية وفقاً  المعامالت التى تتم

  
  اإليرادات األخرى) س

وعالوة  . في حسابها الخاص (باعتبارها الموكل) المجموعةمن قبل مؤكداً ويتم اكتسابه فعلياً يتم االعتراف بأي إيرادات أخرى عندما يكون تحقيق اإليراد 
  :  ، يتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات األرباح بناًء على األسس التالية على ذلك

 يتم االعتراف بالفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. •
  يتم إثبات توزيعات األرباح عندما ثبوت الحق في استالم المبالغ.  •
  
  المصروفات) ع

 أعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية.  ماعداالمصروفات  تصنف جميع
  
  رباحاألتوزيعات ) ف

لتى تمت اتوزيعات األرباح النهائية  تسجل.  توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة تسجيليتم 
  .  الموافقة عليها فيها في الفترة التي يتم الموحدةفي القوائم المالية  المجموعةمن قبل مساهمي الموافقة عليها 

  
   يجاراتاإل) ص
  إيجارات تمويلية) ١

، كمستأجر، بصورة جوهرية كافة مخاطر ومنافع الملكية. يتم رسملة المجموعة عندما تنقل  كإيجارات تمويليةالممتلكات والمعدات  إيجاراتيتم تصنيف 
أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار إن كانت أقل. يتم إدراج التزامات  للممتلكات المؤجرةعند بدء اإليجار بالقيمة العادلة  التمويليةاإليجارات 

وبات وتكلفة بين المطل األجل. يتم توزيع كل دفعة إيجار، بالصافي بعد خصم تكاليف التمويل، ضمن الذمم الدائنة قصيرة األجل وطويلة المماثلة اإليجار 
على مدى فترة اإليجار بحيث تحقق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل  الخسارةأو  الربحالتمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على 

صل أو على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة على مدى العمر اإلنتاجي لأل إيجارات تمويليةفترة. يتم استهالك الممتلكات والمعدات المقتناه بموجب 
  سوف تحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار. المجموعةلإليحار، أيهما أقل، إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن 

  
  تشغيليةاليجارات اإل) ٢

ل الدفعات التي تشغيلية. يتم تحمي كإيجاراتمستأجر ك المجموعةيتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم فيها تحويل جزء كبير من مخاطر ومنافع الملكية إلى 
  ار.بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليج الخسارةأو  الربحتشغيلية (بالصافي بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر) على  اتتتم بموجب إيجار

  
  ترجمة العمالت األجنبية) ق

ً . يتم  الصرف السائدة في تاريخ المعامالت بإستخدام أسعاريتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية  ثبات أرباح إعموما
 صرفأسعار الوخسائر فروق صرف العمالت الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى 

. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  الموحدة والدخل الشامل اآلخر والخسارةأقائمة الربح  فيخسارة  ربح أوكالسائدة في نهاية السنة 
ضمن "تكاليف التمويل". يتم عرض جميع أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الموحدة والخسارة أ، في قائمة الربح  ت، إن وجد المتعلقة بالقروض

غير  البنود. يتم ترجمة  الصافي"على أساس  -(مصروفات) أخرى  /ضمن "إيرادات  الموحدةوالدخل الشامل اآلخر والخسارة أاألخرى في قائمة الربح 
  . باستخدام أسعار الصرف وقت تحديد القيمة العادلة النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية

  
  

-٢٠-  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٧

  
  التقارير القطاعية) ر

بتقييم بشكل دوري س الرئي . يقوم متخذ القرارات التشغيلية شركات متعددة تتمثل أنشطتها في تصنيع المنتجات البتروكيماويةفي  اتاستثمار المجموعةلدى 
  . راض إعداد التقارير الماليةغوبالتالي لم يتم تحديد قطاعات تشغيل منفصلة أل ةواحدوحدة ص الموارد لألعمال كيخصتاألداء و

  
  مقاصة األدوات المالية ) ش
مبالغ لمقاصة ال حق قانوني إلزاميإذا كان هناك  الموحدة مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز الماليتتم 

  .  واحد وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في آنٍ  المعترف بها
  
  قياس القيمة العادلة) ت

الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند سعر الهي القيمة العادلة 
  : افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما علىقياس القيمة العادلة 

  
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو  •
 األكثر فائدة لألصل أو االلتزام. الرئيسيالسوق  ظل غيابفي  •
  

فتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، على افتراض أن وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام اال
 لقيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين. يراعي قياس ا قتصادية المثلىالاالمشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم 
  . ريقة لإلستخدامطبأعلى وأفضل  يستخدم األصلأو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث  طريقةمنافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل 

  
الجديرة لمدخالت استخدام اوطرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة،  المجموعةتستخدم 

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم  ممكن . إلى أدنى حد الجديرة بالمالحظةستخدام المدخالت غير وإ إلى أقصى حد ممكن ذات العالقة بالمالحظة
وى . تم توضيح هذا التسلسل الهرمي بناًء على أساس المستالقيمة العادلة  هرممصنفة ضمن  الموحدة الماليةقوائم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في ال

  االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل على النحو التالي : 
  
 (غير معدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  المدرجة: أسعار السوق ١لمستوى ا •
ً  المدخالتالتقييم التي يكون أدنى مستوى من  أساليب: ٢المستوى  •  بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  جديراً بالمالحظةلقياس القيمة العادلة  هاما
ً  المدخالتالتقييم التي يكون أدنى مستوى من  أساليب: ٣المستوى  •  . لمالحظةبا جديرلقياس القيمة العادلة غير  هاما
  

ين ما إذا تمت تحويالت ب المجموعةعلى أساس متكرر، تحدد الموحدة في القوائم المالية  تم إدراجها بالقيمة العادلةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي 
ل الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية ك المدخالتالمستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من 

  تكرر. السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير الم المجموعةفترة قوائم مالية. تحدد 
  

 إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات المطلوببتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات الشركة ، تقوم  كل قوائم ماليةإصدار في تاريخ 
للوثائق يم التقي إحتسابردة في تقييم من خالل مطابقة المعلومات الوا آخرالمدخالت الرئيسية في  تراجع المجموعة. ولهذا التحليل، للمجموعةالمحاسبية 

ً ذات العالقة. كما تقوم  تغيير وذلك لتحديد ما إذا كان الذات الصلة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية  المجموعة أيضا
  معقوالً. 

  
على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى  فئات الموجودات والمطلوبات المجموعةلغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت 

  .  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله
  
  
  
  

-٢١-  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى -٨

قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة العربية  المجموعةم أعدت ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لكل الفترات بما في ذلك السنة المنتهية في 
هى الموحدة فإن هذه القوائم المالية  ٢. وكما هو مبين في إيضاح ي المملكة العربية السعوديةفالسعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  ا وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .تم إعداده للمجموعة أول قوائم مالية
  

ة التى تبدأ في للسن الموحدة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في إعداد قوائمها المالية المجموعةلذلك ، طبقت 
" تطبيق المعايير  ١رقم  المعيار إلعداد التقارير الماليةلمعايير الدولية اذلك لعرض بيانات المقارنة للسنة ذات الصلة . إلتزاماً لمتطلبات م وك٢٠١٧يناير  ١

الت المطلوبة لتعكس التحول م بعد إدخال التعدي٢٠١٦يناير  ١تم إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية كما في الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى" 
ي معايير الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين المقبولة عموماً فإلى المعايير الدولية إلعداد القارير المالية كما تم إعتماده في المملكة العربية السعودية من 

التسويات م وفيما يلي ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٦يناير  ١بتحليل التأثير على قوائم المركز المالي كما في  المجموعة. قامت  المملكة العربية السعودية
ً الهامة خالل عملية التحول من المعايير المحاسبية  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى  في المملكة العربية السعوديةالمقبولة عموما

  . المعتمدة في المملكة العربية السعوديةإلعداد التقارير المالية ة المعايير الدولي
  

ً في المملكة العربية السعودية إلى المعايير الدولية إلعداد الت ر المالية على قاريتوضيح كيف أثرت عملية التحول من المعايير المحاسبية المقبولة عموما
  واإليضاحات المرفقة مع الجداول . ٤ - ٨إلى  ٢ - ٨في الجداول  مل اآلخر للمجموعةوعلى الربح أو الخسارة والدخل الشاالمركز المالي 

  
  اإلعفاءات المطبقة ١-٨

 للمرة األولى فيما يتعلق بالتطبيقالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١رقم لمعيار وفقاً بها  مسموحعدم تطبيق أية إعفاءات  المجموعةاختارت 
ير الدولية من التطبيق بأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقاً للمعايبشكل أساس ببعض اإلعفاءات . تتعلق هذه اإلعفاءات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  إلعداد التقارير المالية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٢٢-  
  
  

79

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 لتقارير المالية للمرة األولى (تتمة)عداد اتطبيق المعايير الدولية إل -٨

م ٢٠١٦يناير  ١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في إلى  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينتسوية حقوق الملكية وفقاً لمعايير  ٢-٨
  (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)

  
      

 ً   وفقا
  معايير الهيئة السعوديةل

    
  

  إلغاء توحيد قوائم

           ً   وفقا
لمعايير الدولية ل

  إلعداد التقارير

  المالية كما في    إعادة قياس    إعادة    لشركة مالية    للمحاسبين القانونيين     
  ٢٠١٦ يناير ١    التحولبسبب     تصنيف    تابعة (إيضاح أ)    ٢٠١٦ يناير ١في كما   إيضاح  
                      

                      موجودات غير متداولة
  ٣٠٨٫٩٦٤    ١٠٫٩٨٧    ١٫٥٧٥    )٣٫٣١٦٫١٦١(    ٣٫٦١٢٫٥٦٣  ح،ز  ومعدات آالتممتلكات ، 

  ٢٤٫٦٥٦    -    -    )٥٫١٥٤(    ٢٩٫٨١٠    ملموسةموجودات غير 
  -    -    )١٫٥٧٥(    -    ١٫٥٧٥  ز  تكاليف تطوير مشروعات

  ٣٫٨٠٤٫٧٧١    )٤٦٩٫٧٢١(    -    ١٫٦٨٠٫٥٤١    ٢٫٥٩٣٫٩٥١  ب،ج  إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة
  ٣١٤٫٩٨٧    )٤٩٦(    -    -    ٣١٥٫٤٨٣  و  إستثمارات طويلة األجل
  ١٧٫٧١٦    ١٧٫٧١٦    -    -    -    أخرىموجودات غير متداولة 

  ٤٫٤٧١٫٠٩٤    )٤٤١٫٥١٤(    -    )١٫٦٤٠٫٧٧٤(    ٦٫٥٥٣٫٣٨٢    مجموع الموجودات غير المتداولة
                      موجودات متداولة

  -    -    -    )٢٨٢٫٢٨٣(    ٢٨٢٫٢٨٣    مخزون
  ١٠٠٫٠٠٠    -    ١٠٠٫٠٠٠    -    -  هـ  استثمارات قصيرة األجل

  ٦٢٫٧٨٨    ٤٫٥٨٢    ٤٫٤٥٠    )٣٦٫٤٥٧(    ٩٠٫٢١٣  ط  متداولة أخرىمدفوعات مقدماً وموجودات 
  -    -    -    )٢٧٨٫١٦٠(    ٢٧٨٫١٦٠    ذمم مدينة تجارية 

  ٢٤٥٫٠٠٠    -    -    -    ٢٤٥٫٠٠٠    ودائع مرابحة
  ٥٦٢٫٥١٢    -    )١٠٠٫٠٠٠(    )٣٧٩٫٤٩٩(    ١٫٠٤٢٫٠١١  هـ  نقد وما في حكمه

  ٩٧٠٫٣٠٠    ٤٫٥٨٢    ٤٫٤٥٠    )٩٧٦٫٣٩٩(    ١٫٩٣٧٫٦٦٧    مجموع الموجودات المتداولة
  ٥٫٤٤١٫٣٩٤    )٤٣٦٫٩٣٢(    ٤٫٤٥٠    )٢٫٦١٧٫١٧٣(    ٨٫٤٩١٫٠٤٩    مجموع الموجودات

                      والمطلوبات الملكيةحقوق 
                      الملكيةحقوق 

  ٤٫٣٨٧٫٩٥٠    -    -    -    ٤٫٣٨٧٫٩٥٠    رأس المال
  ٢٠٢٫١٦٩    -    -    -    ٢٠٢٫١٦٩    إحتياطي نظامي

  )٤٩٦(    )٤٩٦(    -    -    -  و  متاح للبيع إستثماراحتياطي 
  ٤٤٨٫٥٦٣    )٤٦٠٫٤٨٤(    -    -    ٩٠٩٫٠٤٧  ب،ج،د  ارباح مبقاة

  ٥٫٠٣٨٫١٨٦    )٤٦٠٫٩٨٠(    -    -    ٥٫٤٩٩٫١٦٦    الملكيةمجموع حقوق 
  -    -    -    )٥٧٤٫٨٠٢(    ٥٧٤٫٨٠٢    غير مسيطرة ملكيةحقوق 

  ٥٫٠٣٨٫١٨٦    )٤٦٠٫٩٨٠(    -    )٥٧٤٫٨٠٢(    ٦٫٠٧٣٫٩٦٨    مجموع حقوق الملكية
                      مطلوبات غير متداولة
  ٢٣٣٫٨٤٤    -    -    )١٫٦٨٧٫٧٤٣(    ١٫٩٢١٫٥٨٧    قروض طويلة األجل

  ٧١٫٩١٨    ٢٤٫٠٤٨    -    )١٧٫٧٧٤(    ٦٥٫٦٤٤  د  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  -    -    -    )٥٩٫٧٧١(    ٥٩٫٧٧١    إيرادات مؤجلة

  ٣٠٥٫٧٦٢    ٢٤٫٠٤٨    -    )١٫٧٦٥٫٢٨٨(    ٢٫٠٤٧٫٠٠٢    متداولةالمطلوبات غير المجموع 
                      مطلوبات متداولة 

  -    -    -    )١١٢٫٣٤٥(    ١١٢٫٣٤٥    جزء متداول من قروض طويلة األجل
  ٦٫٣٩٥    -    -    )٢٧٫٣٠١(    ٣٣٫٦٩٦    ذمم دائنة تجارية 

  ٦١٫٦٤٧    -    ٤٫٤٥٠    )١٢٩٫٢٨٧(    ١٨٦٫٤٨٤    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
  ٢٩٫٤٠٤    -    -    )٨٫١٥٠(    ٣٧٫٥٥٤    زكاة وضريبة دخلمخصص 

  ٩٧٫٤٤٦    -    ٤٫٤٥٠    )٢٧٧٫٠٨٣(    ٣٧٠٫٠٧٩    مجموع المطلوبات المتداولة
  ٤٠٣٫٢٠٨    ٢٤٫٠٤٨    ٤٫٤٥٠    )٢٫٠٤٢٫٣٧١(    ٢٫٤١٧٫٠٨١    مجموع المطلوبات

  ٥٫٤٤١٫٣٩٤    )٤٣٦٫٩٣٢(    ٤٫٤٥٠    )٢٫٦١٧٫١٧٣(    ٨٫٤٩١٫٠٤٩    والمطلوباتالملكية وق قمجموع ح

  
-٢٣-  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

 لتقارير المالية للمرة األولى (تتمة)عداد اتطبيق المعايير الدولية إل -٨
ً تسوية حقوق الملكية  ٣-٨   ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في إلى  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمعايير ل وفقا
   

      
 ً   وفقا

  معايير الهيئة السعوديةل

    
  قوائمالتوحيد  إلغاء

           ً   وفقا
معايير الدولية لل

  إلعداد التقارير

  المالية كما في    إعادة قياس    إعادة    شركةلمالية ال    ماكللمحاسبين القانونيين     
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١    بسبب التحول    تصنيف    تابعة (إيضاح أ)    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في   إيضاح  

                      موجودات 
                      موجودات غير متداولة

  ٤٨٧٫٤١٢    ١٠٫٩٨٧    ٣٫٧٣٣    )٣٫٢١٣٫٥٦٥(    ٣٫٦٨٦٫٢٥٧  ز،ح  ومعدات آالتممتلكات ، 
  ٢٢٫٥٣٧    -    -    )٤٫٠٦٨(    ٢٦٫٦٠٥    موجودات غير ملموسة
  -    -    )٣٫٧٣٣(    -    ٣٫٧٣٣  ز  تكاليف تطوير مشروع

  ٣٫٦٨٨٫٤٨٧    )٤٤٣٫٩٩٠(    -    ١٫٧٢٩٫٤٣٠    ٢٫٤٠٣٫٠٤٧  ب،ج  إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة
  ٢٨٣٫٨٨٢    )٧٥٣(    -    -    ٢٨٤٫٦٣٥  و  إستثمارات طويلة األجل

  ١٦٫٢٣٧    ١٦٫٢٣٧    -    -    -    موجودات غير متداولة أخرى
  ٤٫٤٩٨٫٥٥٥    )٤١٧٫٥١٩(    -    )١٫٤٨٨٫٢٠٣(    ٦٫٤٠٤٫٢٧٧    مجموع الموجودات غير المتداولة

                      موجودات متداولة
  -    -    -    )٢٢٨٫١٠٧(    ٢٢٨٫١٠٧    مخزون

  ٤٤٫٠٧٤    ٤٫٥٨٢    -    )١١٫٣٦٩(    ٥٠٫٨٦١  ط  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
  -    -    -    )٣٧٥٫٥٣٤(    ٣٧٥٫٥٣٤    ذمم مدينة تجارية 

  ٣٠٠٫٠٠٠    -    -    -    ٣٠٠٫٠٠٠    ودائع مرابحة
  ١٫٠٧٧٫٦٧٤    -    -    )٦٥٠٫٤٧١(    ١٫٧٢٨٫١٤٥    نقد وما في حكمه

  ١٫٤٢١٫٧٤٨    ٤٫٥٨٢    -    )١٫٢٦٥٫٤٨١(    ٢٫٦٨٢٫٦٤٧    مجموع الموجودات المتداولة
  ٥٫٩٢٠٫٣٠٣    )٤١٢٫٩٣٧(    -    )٢٫٧٥٣٫٦٨٤(    ٩٫٠٨٦٫٩٢٤    الموجوداتمجموع 
                      والمطلوباتالملكية حقوق 
                      الملكيةحقوق 

  ٤٫٣٨٧٫٩٥٠    -    -    -    ٤٫٣٨٧٫٩٥٠    رأس المال
  ٢٤٠٫٧٠٥    -    )٢٫٤٠٤(    -    ٢٤٣٫١٠٩    إحتياطي نظامي

  )٦٫٨٧٣(    )٦٧٢(    -    -    )٦٫٢٠١(    احتياطي تحوط تدفقات نقدية
  ٨٫٥٤٢    )٧٥٣(    -    -    ٩٫٢٩٥  و  احتياطي إستثمار متاح للبيع

  ٦٢٢٫٠٢١    )٤٣٦٫٢٩٤(    ٢٫٤٠٤    -    ١٫٠٥٥٫٩١١  ب،ج،د  ارباح مبقاة
  ٥٫٢٥٢٫٣٤٥    )٤٣٧٫٧١٩(    -    -    ٥٫٦٩٠٫٠٦٤    مجموع حقوق المساهمين
  -    -    -    )٥٦٩٫٧٠٥(    ٥٦٩٫٧٠٥    حقوق ملكية غير مسيطرة

  ٥٫٢٥٢٫٣٤٥    )٤٣٧٫٧١٩(    -    )٥٦٩٫٧٠٥(    ٦٫٢٥٩٫٧٦٩    الملكيةمجموع حقوق 
                      مطلوبات غير متداولة
  ٤٢٥٫٠٠٠    -    -    )١٫٥٧٥٫٣٩٨(    ٢٫٠٠٠٫٣٩٨    قروض طويلة األجل

  ٨٥٫٥٦٧    ٢٤٫٧٨٢    -    )١٧٫٠٨٥(    ٧٧٫٨٧٠  د  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١٫٦٣٧    -    -    )٦٫٩٨١(    ٨٫٦١٨    أدوات مالية مشتقة

  -    -    -    )٥٦٫٠٩٣(    ٥٦٫٠٩٣    إيرادات مؤجلة
  ٥١٢٫٢٠٤    ٢٤٫٧٨٢    -    )١٫٦٥٥٫٥٥٧(    ٢٫١٤٢٫٩٧٩    مجموع المطلوبات غير المتداولة

                      مطلوبات متداولة 
  -    -    -    )٢٤٩٫٩٦٩(    ٢٤٩٫٩٦٩    قروض قصيرة األجل

  ٥٠٫٠٠٠    -    -    )١١٢٫٣٤٥(    ١٦٢٫٣٤٥    جزء متداول من قروض طويلة األجل
  ٤٫٢٦٤    -    -    )٩٫٢٠٠(    ١٣٫٤٦٤    ذمم دائنة تجارية 

  ٦٥٫٩٩٠    -    -    )١٣٨٫١٥٠(    ٢٠٤٫١٤٠    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
  ٣٥٫٥٠٠    -    -    )١٨٫٧٥٨(    ٥٤٫٢٥٨    مخصص زكاة وضريبة دخل
  ١٥٥٫٧٥٤    -    -    )٥٢٨٫٤٢٢(    ٦٨٤٫١٧٦    مجموع المطلوبات المتداولة

  ٦٦٧٫٩٥٨    ٢٤٫٧٨٢    -    )٢٫١٨٣٫٩٧٩(    ٢٫٨٢٧٫١٥٥    المطلوباتمجموع 
  ٥٫٩٢٠٫٣٠٣    )٤١٢٫٩٣٧(    -    )٢٫٧٥٣٫٦٨٤(    ٩٫٠٨٦٫٩٢٤    والمطلوباتالملكية مجموع حقوق 
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  -    -    ١٫٢٧٣٫١١٠    )١٫٢٧٣٫١١٠(    تكلفة مبيعات
  -    -    )٥٤٧٫١٠٤(    ٥٤٧٫١٠٤    إجمالي الربح

                  يةمصروفات تشغيل
  -    -    ٩٩٫٦٩٧    )٩٩٫٦٩٧(    مصروفات بيع وتوزيع 

  )٢٩٫٢٦٠(    )٢٫٧٩٠(    ٦٣٫٢١٨    )٨٩٫٦٨٨(  د  مصروفات عمومية وإدارية
    )٢٩٫٢٦٠(    )٢٫٧٩٠(    ١٦٢٫٩١٥    )١٨٩٫٣٨٥(  

  )٢٩٫٢٦٠(    )٢٫٧٩٠(    )٣٨٤٫١٨٩(    ٣٥٧٫٧١٩    تشغيلال ربح
                  أخرىإيرادات / (مصروفات) 
  ٤٥٤٫٨٦٦    ٢٥٫١٤٤    ٢٣٠٫٦٩٨    ١٩٩٫٠٢٤  ب  زميلةمشروعات مشتركة وشركات من حصة الشركة في ربح 

  )٣٫١١٥(    )١٫٦٢٣(    ٨٣٫٧٢١    )٨٥٫٢١٣(  د  أعباء مالية
  ٤٤٫١٩٥    ١٫٢٥٩    )١٠٫١٦٧(    ٥٣٫١٠٣    تمويلية اتإيراد

  ٧٧    -    )١٠٫٣١٥(    ١٠٫٣٩٢    صافي -أخرى 
  ٤٦٦٫٧٦٣    ٢١٫٩٩٠    )٩٠٫٢٥٢(    ٥٣٥٫٠٢٥    الملكية غير المسيطرةحقوق ووالضريبة قبل الزكاة  خسارة)(/ربح

  )٣٥٫٣٧١(    -    ١٠٫٠١٥    )٤٥٫٣٨٦(    محملةزكاة وضريبة دخل 
  ٤٣١٫٣٩٢    ٢١٫٩٩٠    )٨٠٫٢٣٧(    ٤٨٩٫٦٣٩    قبل حقوق الملكية غير المسيطرة خسارة)ربح / (صافي 

  -    -    ٨٠٫٢٣٧    )٨٠٫٢٣٧(    حقوق الملكية غير المسيطرة
  ٤٣١٫٣٩٢    ٢١٫٩٩٠    -    ٤٠٩٫٤٠٢    للسنةربح الصافي 

                  خسارة شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة
                  في فترات الحقة :

  ٩٫٠٣٨    ٩٫٠٣٨    -    -    متاحة للبيعتغيرات في قيمة عادلة إلستثمارات 
  )١٫٦٣٧(    )١٫٦٣٧(    -    -    أدوات مالية مشتقة مصنفة كتحوط

  )٥٫٢٣٦(    )٥٫٢٣٦(    -    -    من مشروعات مشتركة وشركات زميلة دخل شامل آخرحصة 
    -    -    ٢٫١٦٥    ٢٫١٦٥  

                  إلى ربح أو خسارة دخل شامل آخر يعاد تصنيفه
                  في فترات الحقة :

  ٢٫١٦٥    ٢٫١٦٥    -    -    دخل شامل آخر للسنة
  ٤٣٣٫٥٥٧    ٢٤٫١٥٥    -    ٤٠٩٫٤٠٢    شامل للسنةإجمالي دخل 
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 لتقارير المالية للمرة األولى (تتمة)إلعداد اتطبيق المعايير الدولية  -٨

  الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى تطبيق المعاييرملخص بالتعديالت على  ٥-٨
لسنة المنتهية لوالدخل الشامل اآلخر  أو الخسارة وقائمة الربحم ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ ،م ٢٠١٦يناير  ١كما في  قائمة المركز الماليإيضاحات حول تسوية 

  هي كما يلي : م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  
  شركة الواحةالقوائم المالية لإيقاف توحيد أ. 

إعطاء شركة الواحة. وقد تم التعامل مع هذه الشركة كشركة تابعة بموجب معايير المحاسبة السعودية،  أسهممن حصص  ٪٧٥نسبة  المجموعةتمتلك 
ايير الدولية . ومع ذلك، فإن التقييم وفقاً للمع كلها لصالح شركة الصحراء كما هو موضح في معايير المحاسبة السعودية التصويت، وبالتالي السيطرةغالبية 

على األقل في االتفاق من أجل توجيه األنشطة التي تؤثر بشكل جوهري للطرف اآلخر ممثل واحد  الموافقة مطلوبة منأن لمالية يشير إلى إلعداد التقارير ا
، يين أعضاء فريق اإلدارة الرئيسالنفقات الرأسمالية وتكبد الديون وانتخاب موازنات والتقديرية  يموازنات اإلنتاج السنوعلى عائدات الترتيب، مثل 

، فإن هذا يعني أن شركة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٠رقم المعياروالموافقة على سياسات األسعار وقبول أطراف جديدة. وفقا لتوجيهات 
شتركة مع الطرف اآلخر على هذا الترتيب. تستوفي شركة الواحة تعريف المشروع المشترك حيث أنها تأسست كشركة ذات الصحراء لديها سيطرة م

 المصدر هيوالطرف اآلخر في االتفاقية بحقوق في صافي موجودات الواحة بموجب الترتيب. فاألطراف ليست  المجموعةمسؤولية محدودة، وتزود 
  ي تسهم في استمرارية عمليات المشروع المشترك.الوحيد للتدفقات النقدية الت

  
ً  تعامل تمشروع مشترك، في حين كان على أنهاكشركة محتسبة كحقوق ملكية شركة الواحة  نسبة إلىوعلى هذا النحو،  توحيد  موتكشركة تابعة  سابقا

  . نتائجها
  

  في مشروعات مشتركة وشركات زميلة تعديالت التحولب. 
الملكية  حقوقتم إحتسابها ب التىفي التعديالت الناشئة عن التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الشركات المستثمر  المجموعة حصةإن 

شكل ب شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) قد انخفضت قيمته - للمجموعة. إن االستثمار في المشروع المشترك  في الجدول التالي تتلخص
  جزئي عند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (إيضاح ج).

  
   : فيما يلي التعديالت تفاصيلتتلخص و
  

  ٢٠١٦يناير  ١كما في   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في        قائمة المركز المالي
       إيضاح    االستثمار في مشروعات مشتركة وشركات زميلة

  )١١١٫٣١١(    )١١١٫٩٣٥(        لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الواحةافي صافي تعديالت  حصة
  )٤٥٫١٠٤(    )٥٦٫٣٧١(        لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في تي أس أو سيافي صافي تعديالت  حصة

  )٧٫٦٨٠(    )١١٫١٧٥(       لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في ساكافي صافي تعديالت حصة 
  )٢٠٫٧٢٤(    ١٩٫١٣٤       لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في سامابكوافي صافي تعديالت  حصة

  )٢٦٦٫٢١٥(    )٢٦٦٫٢١٥(    ج    شركة سامابكو قيمة انخفاض في
  )١٨٫٦٨٧(    )١٧٫٤٢٨(        إلى سامابكو مقدمة تعديالت قيمة عادلة على دفعات

  )٤٦٩٫٧٢١(    )٤٤٣٫٩٩٠(        نقص في إستثمارات
              زيادة في موجودات غير متداولة أخرى

  ١٨٫٦٨٧    ١٧٫٤٢٨        إلى سامابكو مقدمة تعديالت قيمة عادلة على دفعات
  )٤٥١٫٠٣٤(    )٤٢٦٫٥٦٢(        بقاةستأرباح منقص في 
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  (تتمة) في مشروعات مشتركة وشركات زميلة ب. تعديالت التحول

  
  للسنة المنتهية في            والخسارة والدخل الشامل اآلخرأقائمة الربح 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١           : مشروعات مشتركة وشركات زميلةمن (خسارة)  /ربح  حصة
 )٦٢٤(            لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الواحةافي صافي تعديالت  حصة
 )١١٫٢٦٧(            لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في تي أس أو سيافي صافي تعديالت  حصة

 )٢٫٨٢٣(           لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في ساكافي صافي تعديالت حصة 
 ٣٩٫٨٥٨           لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في سامابكوافي صافي تعديالت  حصة

            )٢٥٫١٤٤( 
  

كجزء من التحول إلى المعايير الدولية إلعداد  ةبقاستم على األرباح الم٢٠١٦يناير  ١كما في  بالمركز المالي اإلفتتاحيتم تحميل كافة التعديالت الخاصة 
  التقارير المالية.

  
  االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة سامابكوج. 

في شركة  وعةالمجم فيما يتعلق بإستثمارلالنخفاض في القيمة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  موجودة كانت هناك دوافع
  . ، ولهذا تم إجراء تقييم مفصل لالنخفاض في القيمة )ةجات البتروكيماويومنتالسامابكو (ويعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار 

  
 ، يتم تسجيل انخفاض القيمة فقط عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلىالمجموعة ، ووفقاً لسياسة  هيئة السعودية للمحاسبين القانونيينللوفقاً 

غير المالية (القيمة  تأن قيمتها الدفترية قد تتجاوز مجموع التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة المتوقعة من االستخدام واالستبعاد النهائي للموجودا
(ج) ٧ت في المنهجية في تقييم االنخفاض في القيمة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كما هو مبين في السياسة القابلة لالسترداد). ونتيجة للتغيرا

 يختارمليون لایر سعودي في  ٢٦٦٫٢تم تقييم القيمة القابلة لالسترداد باستخدام التدفقات النقدية المخصومة، فقد تم تحديد انخفاض في القيمة قدره حيث 
  م.٢٠١٦ديسمبر  ٣١عكس انخفاض القيمة خالل السنة المنتهية في لال توجد مؤشرات والتحول. ما زالت شركة سامابكو تتكبد خسائر 

  
  مكافأة نهاية الخدمة مستحقتقييم د. 

. ومع لمتوقعة املزمة بقياس التزامات المزايا المحددة وفقا لطريقة وحدة االئتمان  غير المجموعة فإن،  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمعايير لوفقاً 
حول إلى تاريخ الت ذلك، وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف بالتزامات مكافأة نهاية الخدمة على أساس اكتواري. لذلك، كما في

متطلبات (وفقاً لالمتوقعة بإعادة قياس التزامات المزايا المحددة وفقا لطريقة وحدة االئتمان  المجموعةقامت فقد لمالية، المعايير الدولية إلعداد التقارير ا
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.لكتواري إ) من خالل تقييم ١٩محاسبة الدولي رقم معيار ال

  
  :  تفاصيل التعديالت كما يليتتلخص 

  
 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي

      ٢٠١٦   ٢٠١٦  
 ٢٤٫٠٤٨  ٢٤٫٧٨٢     مكافأة نهاية الخدمة للموظفينزيادة في 

 )٢٤٫٠٤٨(   )٢٤٫٧٨٢(    بقاةستتخفيض في أرباح م
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٥٩٠      مصروفات عمومية وإدارية  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمصروف زيادة في 
 ١٤٤       مالية أعباء - مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمصروف زيادة في 
     ٧٣٤ 
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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  (شركة مساهمة سعودية)
  

  المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
ً ط .    متداولة أخرىموجودات و مدفوعات مقدما

مليون لایر  ٤٫٦ بمبلغمدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى بند رصيد  تم زيادة،  كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
ة السعودية للمحاسبين الهيئوفقاً لمعايير  القوائم المالية توحيدوالتي تم استبعادها سابقا عند  ، شركة الواحة منسعودي، حيث تم إثبات بعض المبالغ المستحقة 

  . إيضاح أ)للرجوع إلى ( التقارير المالية شركة الواحة وفقاً للمعايير الدولية إلعدادل القوائم المالية حيث لم يتم توحيد القانونيين
  
  متداولة أخرىغير . موجودات  ي

متها العادلة. كقرض ثانوي إلى قيفوائد لشركة سامابكو قياس دفعة مقدمة بدون إعادة تم  ، كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
لتسوية الكاملة ل هيتم عرض الفرق بين المبلغ المستحق لكل عقد والقيمة العادلة كأصل غير متداول ويمثل المبلغ اإلضافي الذي يجب على سامابكو دفع

  . للدفعة المقدمة
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
      ٢٠١٦   ٢٠١٦  

 ١٧٫٧١٦   ١٦٫٢٣٧    أخرى زيادة في موجودات غير متداولة
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ١٫٤٧٩     زيادة في تكلفة تمويل
  
  إيرادات مالية.  ك

 لعادلةلشركة سامابكو كقرض ثانوي إلى قيمتها امقدمة دفعة بدون فوائد تم إعادة قياس  ، كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  م .٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليرادات المالية للسنة المنتهية في  في . نتج عن ذلك زيادةوتم تسجيلها بالتكلفة المطفأة 

  
  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          
 ١٫٢٥٩     إبرادات ماليةزيادة في 
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 ومعدات ممتلكات -٩

  :  مما يلي ديسمبر ٣١تتكون الممتلكات والمعدات كما في 
  
  

٢٠١٧ 
مباني وتحسينات على 

 أراضي مستأجرة
اثاث وتجهيزات   

 ومعدات مكتبية
أعمال رأسمالية     سيارات  

  التنفيذ قيد
  

 المجموع
          التكلفة :

  ٥٣١٫٥١٨    ٣٨٦٫٨٣٠    ٢٫٨٢٠   ٣٥٫٠٢٤   ١٠٦٫٨٤٤ ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ٨٨٫٦٩٨    ٨٦٫٦٠٢    -    ٢٫٠٩٠    ٦ إضافات

  -    )١٦٫١٨٩(    -    -    ١٦٫١٨٩ تحويالت داخلية / (خارجية)
  )٤٤١٫٣١٥(    )٤٤١٫٣١٥(    -    -    - محول إلى موجودات غير متداولة اخرى

  )٨٧٧(    -    )٨٧٠(    )٧(    - إستبعادات
  ١٧٨٫٠٢٤    ١٥٫٩٢٨    ١٫٩٥٠    ٣٧٫١٠٧    ١٢٣٫٠٣٩ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                   : استهالك متراكم
  )٤٤٫١٠٦(    -    )١٫٩٧٢(    )٢٤٫٣٦٥(    )١٧٫٧٦٩( ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  )٨٫٢٢٦(    -    )٥٥٥(    )٤٫١٠١(    )٣٫٥٧٠( محمل للسنة
  ٨٧٥    -    ٨٧٠    ٥    - إستبعادات

  )٥١٫٤٥٧(    -    )١٫٦٥٧(    )٢٨٫٤٦١(    )٢١٫٣٣٩( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                   صافي القيمة الدفترية 

  ١٢٦٫٥٦٧    -    ٢٩٣   ٨٫٦٤٦   ١٠١٫٧٠٠ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  
  
  

٢٠١٦ 
مباني وتحسينات على 

 أراضي مستأجرة
اثاث وتجهيزات   

 ومعدات مكتبية
أعمال رأسمالية     سيارات  

  التنفيذ قيد
  

 المجموع
          التكلفة :

  ٣٤٥٫٦٦٩    ٢٠٢٫٠٢٠    ٣٫٤٠٣   ٣٤٫٦٤٠   ١٠٥٫٦٠٦ ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  ١٨٦٫٥٣٩    ١٨٤٫٨٤٦    -    ٤٥٥    ١٫٢٣٨ إضافات

  -    )٣٦(    ٣٦    -    - تحويالت داخلية / (خارجية)
  )٦٩٠(    -    )٦١٩(    )٧١(    - إستبعادات

  ٥٣١٫٥١٨    ٣٨٦٫٨٣٠    ٢٫٨٢٠    ٣٥٫٠٢٤    ١٠٦٫٨٤٤ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                   : استهالك متراكم

  )٣٦٫٧٠٥(    -    )١٫٩٩٣(    )٢٠٫٢٤٢(    )١٤٫٤٧٠( ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  )٨٫٠٩١(    -    )٥٩٨(    )٤٫١٩٤(    )٣٫٢٩٩( محمل للسنة
  ٦٩٠    -    ٦١٩    ٧١    - إستبعادات

  )٤٤٫١٠٦(    -    )١٫٩٧٢(    )٢٤٫٣٦٥(    )١٧٫٧٦٩( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                   صافي القيمة الدفترية 

  ٤٨٧٫٤١٢    ٣٨٦٫٨٣٠    ٨٤٨   ١٠٫٦٥٩   ٨٩٫٠٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  ٣٠٨٫٩٦٤    ٢٠٢٫٠٢٠    ١٫٤١٠ ١٤٫٣٩٨ ٩١٫١٣٦  ٢٠١٦يناير١كما في

  
بموجب عقد إيجار قابل للتجديد مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ("الهيئة الملكية").  للمجموعة على أراضي مستأجرة للمجموعةشيدت المباني اإلدارية ) ١

 . اإلتفاقية أطراف  بواسطة جميعم وقابلة للتجديد بإتفاق متبادل ٢٠٠٦ عامعاماً بدأت في  ٣٠مدة عقد اإليجار هي لفترة أولية 
 
 مليون لایر سعودي . ٤٤١٫٣بمبلغ افآت موظفين طويلة األجل مكإلى  مشروع إسكان الموظفينتم تحويل م ، ٢٠١٧ عام خالل) ٢
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة) -٨
  متداولةة تصنيف النقد وما في حكمه إلى موجودات مالية إعادـ . ه

نقد وما في األجل من مرابحة قصيرة  لودائع مليون لایر سعودي ١٠٠إعادة تصنيف مبلغ  فإنعند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ألنها لم تعد تستوفي تعريف النقد وما في حكمهقد تم متداولة حكمه إلى موجودات مالية 

  
  إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيعو . 

. لمحاسبين القانونيينلالسعودية الهيئة مرابحة لدى البنك بالتكلفة وفقاً لمعايير  ووديعةغير مدرجة تم قياس بعض االستثمارات المتاحة للبيع في صناديق 
هذه االستثمارات كموجودات مالية متاحة للبيع. تتطلب المعايير الدولية إلعداد مثل بتصنيف  المجموعةوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت 

  .  قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةأن يتم ة التقارير المالي
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٨٢    ٢٣٣٫٣٤٠     دفتريةالقيمة ال
  ٢٩٤٫٩٨٦    ٢٤١٫٨٨٢     عادلةالقيمة ال

 )٤٩٦(   ٨٫٥٤٢    (خسارة) غير محققة عند التقييم  / غير محقق ربح
  
  

  للسنة المنتهية في       والخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

 ٩٫٠٣٨     تغيرات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

  إعادة تصنيف تكاليف تطوير المشروعاتز . 
تكاليف تطوير المشروعات. وتمثل  محتفظاً به فيكان مليون لایر سعودي  ١٫٦ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مبلغ كما في

  معدات.إعادة تصنيفها من تكاليف تطوير مشروعات إلى ممتلكات و ولذلك تمهذه التكاليف أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  

  :  تفاصيل التعديالت كما يلي تم تلخيص
  

 يناير ١كما في   ديسمبر ٣١كما في     قائمة المركز المالي
  ٢٠١٦   ٢٠١٦      ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٧٥    ٣٫٧٣٣     إعادة تصنيف إلى ممتلكات ومعدات
    ١٫٥٧٥   ٣٫٧٣٣ 
  

  رسملة تكاليف القروضح . 
والتي تمثل رسملة  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية مليون لایر سعودي في  ١١زيادة قدرها  إدراج، تم  الماليةمع التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ً  ٢٣قروض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تكاليف    . كمصروف والذي تم خصمه سابقا
  
  
  
  
 

 
-٢٨-  
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر٣١  

  ٣٫٣١٥٫١١٥    ٣٫١٧٧٫٠٠٧   ٣٫١١٨٫٦٦٥   موجودات غير متداولة
           

  ٥٧٩٫٠٠٢    ٦٤٦٫٠٠٢   ٧٢٠٫٢٥١  )موجودات متداولة (بإستثناء النقد وما في حكمه
  ٣٧٥٫٢٥٦    ٦٤٦٫٢٢٧   ٤٩٧٫٢٦٤   نقد وما في حكمه

  ٩٥٤٫٢٥٨    ١٫٢٩٢٫٢٢٩   ١٫٢١٧٫٥١٥   متداولةالموجودات المجموع
           

  )١٫٩٤٠٫١٤٦(    )١٫٨٣١٫٦٦٦(   )١٫٧٠٢٫١٧٠(   مطلوبات غير متداولة 
           

  )١٢٣٫٥٣٣(    )٣٩٣٫٥٢٨(   )١٦١٫٠٢٠(  ذمم دائنة تجارية ومخصصات)مطلوبات مالية متداولة (بإستثناء 
  )١٨٣٫٢٥٣(    )١٧٩٫٤٩٣(   )٣٣٩٫٣٠٠(   مطلوبات متداولة أخرى

  )٣٠٦٫٧٨٦(    )٥٧٣٫٠٢١(   )٥٠٠٫٣٢٠(   مجموع المطلوبات المتداولة
  ٢٫٠٢٢٫٤٤١   ٢٫٠٦٤٫٥٤٩  ٢٫١٣٣٫٦٩٠  ٭صافي الموجودات

  
كاة تعديالت الزنسبة لحصة صافي الموجودات  إلى المئوية في األسهمنسبة ال بالضبطحصة المجموعة من صافي الموجودات في الواحة ال تساوي  ٭

  والضريبة . 
  

  التسوية إلى القيمة الدفترية
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    يناير ١في كماالرصيد
  ٢٣٠٫٠٧٢    ٢٠٨٫٤٦٣    حصة الربح للسنة

  )١٧٦٫٥٧٣(    )١٥٦٫٥٠٥(    توزيعات أرباح مستلمة
  )٥٫٢٣٦(    )٥٠٤(    حصة في دخل شامل أخر

 ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  

  للواحة : الخسارة لشركةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ١٫٨٢٤٫٥٨٠    ١٫٨٦٩٫٧٩٥      إيرادات
  ٢٢٢٫٤٥٦    ٢١٩٫٧٥٧      إستهالك وإطفاء

  ٨٣٫٩٥٢    ٩٦٫٦٩٦      تكلفة تمويل
  ١٠٫٢٥٧    ٨٫١١٠      إيرادات فوائد

  ٢٦٫٤٥٧    ٢٦٫٨٠٦      زكاة وضريبة دخل
  ٣٢٥٫٥٤٦    ٢٩٦٫٦١٩      الدخل ربح قبل الزكاة وضريبة

  ٢٩٩٫٠٨٩    ٢٦٩٫٨١٣      ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
  )٦٫٩٨١(    )٦٧٢(      دخل شامل آخر

  ٢٩٢٫١٠٨    ٢٦٩٫١٤١      إجمالي دخل شامل 
  

  م .٢٠١٦ديسمبر  ٣١رأسمالية تتعلق بحصتها في المشروعات المشتركة كما في  محتملة أو إلتزامات إرتباطاتال يوجد لدى المجموعة اية 
  

ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣١٧٫٤في سياق األعمال اإلعتيادية بمبلغ  الصادرة للمشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن الضمانات البنكية
  مليون لایر سعودي ) . ٤٣٠٫٩م  : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٤٢٥٫٧ : م٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧

  
 ٢٥٠م: ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٢٠٠توزيعات أرباح بمبلغ  ودفعتم ، أعلنت المشروعات المشتركة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

  مليون لایر سعودي) .
-٣٢-  

  
  شركة الصحراء للبتروكيماويات

  مساهمة سعودية)(شركة 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات ٢ - ١ - ١١

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ، تعمل في مجال إنتاج وبيع  في سامابكو ، ٪٥٠حصة بنسبة  المجموعةلدى 
  الصودا الكاوية والكلور وثنائي كلوريد اإليثيل . 

  
  .  الموحدةيتم إحتساب حصة المجموعة في سامابكو بإستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية 

  
  
وليس  كولشركة ساماب. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية عن سامابكو  ملخصاً بالمعلومات الماليةالجداول أدناه عرض ت

 كوقد تم تعديلها لتعكس التعديالت التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريقة حقوق الملكية إن وجدت ، بما في ذل . في تلك المبالغ المجموعةحصة 
  القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .تعديالت 

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

  ٢٫٨٤٩٫٤٥١    ٢٫٧٣٨٫٤٠٠    ٢٫٥٨٤٫٠٥٨   موجودات غير متداولة
             

  ٢٥٤٫٤٢١    ٢٠٧٫٦٤٢    ٢٧٤٫٩٧٣   موجودات متداولة (بإستثناء النقد وما في حكمه)
  ٥٩٫٢٥٠    ٥٦٫٤٩٥    ٨٠٫٣٠٥   نقد وما في حكمه

  ٣١٣٫٦٧١    ٢٦٤٫١٣٧    ٣٥٥٫٢٧٨   مجموع الموجودات المتداولة
             

  )١٫٩٠٥٫١٠٢(    )١٫٨٩٦٫٢٢١(    )١٫٩٩٦٫٨٠٠(   مطلوبات غير متداولة 
             

  )٢٦٦٫١٢٦(    )٢٤٦٫٣٨٠(    )١٦٦٫٧٢٤(   مطلوبات مالية متداولة (بإستثناء ذمم دائنة تجارية ومخصصات)
  )٣٤٠٫٧٢٥(    )٣٤٩٫١٢٣(    )٢٩١٫٣٧٦(   مطلوبات متداولة أخرى

  )٦٠٦٫٨٥١(    )٥٩٥٫٥٠٣(    )٤٥٨٫١٠٠(   مجموع المطلوبات المتداولة
  ٦٥١٫١٦٩   ٥١٠٫٨١٣   ٤٨٤٫٤٣٦   ٭صافي الموجودات

  
مليون لایر سعودي . نتيجة لذلك ،  ٢٦٦٫٢سجلت المجموعة خسائر إنخفاض بمبلغ  ، كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٭

  .  ية في االسهموبالضبط النسبة المئفي صافي الموجودات في سامابكو ال تساوي  المجموعةحصة 
  

  لقيمة الدفتريةالتسوية ل
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٧٫٨٣٧    -      يناير ١في كما الرصيد 
  )٣٧٫٨٣٧(    -      حصة خسارة للسنة

 -    -    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٣-  
  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر٣١  

  ٣٫٣١٥٫١١٥    ٣٫١٧٧٫٠٠٧   ٣٫١١٨٫٦٦٥   موجودات غير متداولة
           

  ٥٧٩٫٠٠٢    ٦٤٦٫٠٠٢   ٧٢٠٫٢٥١  )موجودات متداولة (بإستثناء النقد وما في حكمه
  ٣٧٥٫٢٥٦    ٦٤٦٫٢٢٧   ٤٩٧٫٢٦٤   نقد وما في حكمه

  ٩٥٤٫٢٥٨    ١٫٢٩٢٫٢٢٩   ١٫٢١٧٫٥١٥   متداولةالموجودات المجموع
           

  )١٫٩٤٠٫١٤٦(    )١٫٨٣١٫٦٦٦(   )١٫٧٠٢٫١٧٠(   مطلوبات غير متداولة 
           

  )١٢٣٫٥٣٣(    )٣٩٣٫٥٢٨(   )١٦١٫٠٢٠(  ذمم دائنة تجارية ومخصصات)مطلوبات مالية متداولة (بإستثناء 
  )١٨٣٫٢٥٣(    )١٧٩٫٤٩٣(   )٣٣٩٫٣٠٠(   مطلوبات متداولة أخرى

  )٣٠٦٫٧٨٦(    )٥٧٣٫٠٢١(   )٥٠٠٫٣٢٠(   مجموع المطلوبات المتداولة
  ٢٫٠٢٢٫٤٤١   ٢٫٠٦٤٫٥٤٩  ٢٫١٣٣٫٦٩٠  ٭صافي الموجودات

  
كاة تعديالت الزنسبة لحصة صافي الموجودات  إلى المئوية في األسهمنسبة ال بالضبطحصة المجموعة من صافي الموجودات في الواحة ال تساوي  ٭

  والضريبة . 
  

  التسوية إلى القيمة الدفترية
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    يناير ١في كماالرصيد
  ٢٣٠٫٠٧٢    ٢٠٨٫٤٦٣    حصة الربح للسنة

  )١٧٦٫٥٧٣(    )١٥٦٫٥٠٥(    توزيعات أرباح مستلمة
  )٥٫٢٣٦(    )٥٠٤(    حصة في دخل شامل أخر

 ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  

  للواحة : الخسارة لشركةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ١٫٨٢٤٫٥٨٠    ١٫٨٦٩٫٧٩٥      إيرادات
  ٢٢٢٫٤٥٦    ٢١٩٫٧٥٧      إستهالك وإطفاء

  ٨٣٫٩٥٢    ٩٦٫٦٩٦      تكلفة تمويل
  ١٠٫٢٥٧    ٨٫١١٠      إيرادات فوائد

  ٢٦٫٤٥٧    ٢٦٫٨٠٦      زكاة وضريبة دخل
  ٣٢٥٫٥٤٦    ٢٩٦٫٦١٩      الدخل ربح قبل الزكاة وضريبة

  ٢٩٩٫٠٨٩    ٢٦٩٫٨١٣      ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
  )٦٫٩٨١(    )٦٧٢(      دخل شامل آخر

  ٢٩٢٫١٠٨    ٢٦٩٫١٤١      إجمالي دخل شامل 
  

  م .٢٠١٦ديسمبر  ٣١رأسمالية تتعلق بحصتها في المشروعات المشتركة كما في  محتملة أو إلتزامات إرتباطاتال يوجد لدى المجموعة اية 
  

ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣١٧٫٤في سياق األعمال اإلعتيادية بمبلغ  الصادرة للمشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن الضمانات البنكية
  مليون لایر سعودي ) . ٤٣٠٫٩م  : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٤٢٥٫٧ : م٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧

  
 ٢٥٠م: ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٢٠٠توزيعات أرباح بمبلغ  ودفعتم ، أعلنت المشروعات المشتركة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

  مليون لایر سعودي) .
-٣٢-  

  
  شركة الصحراء للبتروكيماويات

  مساهمة سعودية)(شركة 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات ٢ - ١ - ١١

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ، تعمل في مجال إنتاج وبيع  في سامابكو ، ٪٥٠حصة بنسبة  المجموعةلدى 
  الصودا الكاوية والكلور وثنائي كلوريد اإليثيل . 

  
  .  الموحدةيتم إحتساب حصة المجموعة في سامابكو بإستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية 

  
  
وليس  كولشركة ساماب. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية عن سامابكو  ملخصاً بالمعلومات الماليةالجداول أدناه عرض ت

 كوقد تم تعديلها لتعكس التعديالت التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريقة حقوق الملكية إن وجدت ، بما في ذل . في تلك المبالغ المجموعةحصة 
  القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .تعديالت 

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

  ٢٫٨٤٩٫٤٥١    ٢٫٧٣٨٫٤٠٠    ٢٫٥٨٤٫٠٥٨   موجودات غير متداولة
             

  ٢٥٤٫٤٢١    ٢٠٧٫٦٤٢    ٢٧٤٫٩٧٣   موجودات متداولة (بإستثناء النقد وما في حكمه)
  ٥٩٫٢٥٠    ٥٦٫٤٩٥    ٨٠٫٣٠٥   نقد وما في حكمه

  ٣١٣٫٦٧١    ٢٦٤٫١٣٧    ٣٥٥٫٢٧٨   مجموع الموجودات المتداولة
             

  )١٫٩٠٥٫١٠٢(    )١٫٨٩٦٫٢٢١(    )١٫٩٩٦٫٨٠٠(   مطلوبات غير متداولة 
             

  )٢٦٦٫١٢٦(    )٢٤٦٫٣٨٠(    )١٦٦٫٧٢٤(   مطلوبات مالية متداولة (بإستثناء ذمم دائنة تجارية ومخصصات)
  )٣٤٠٫٧٢٥(    )٣٤٩٫١٢٣(    )٢٩١٫٣٧٦(   مطلوبات متداولة أخرى

  )٦٠٦٫٨٥١(    )٥٩٥٫٥٠٣(    )٤٥٨٫١٠٠(   مجموع المطلوبات المتداولة
  ٦٥١٫١٦٩   ٥١٠٫٨١٣   ٤٨٤٫٤٣٦   ٭صافي الموجودات

  
مليون لایر سعودي . نتيجة لذلك ،  ٢٦٦٫٢سجلت المجموعة خسائر إنخفاض بمبلغ  ، كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٭

  .  ية في االسهموبالضبط النسبة المئفي صافي الموجودات في سامابكو ال تساوي  المجموعةحصة 
  

  لقيمة الدفتريةالتسوية ل
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٧٫٨٣٧    -      يناير ١في كما الرصيد 
  )٣٧٫٨٣٧(    -      حصة خسارة للسنة

 -    -    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .
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  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  زميلة إستثمار في شركات ٢ - ١١

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               زميلة : شركاتإستثمار في 
  ١٫٩٠٥٫٥٢٣    ١٫٧٩٧٫٨٣٦    ١٫٧٣٤٫٦٠٢  ١-٢-١١  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات

               لشركة السعودية لحامض األكريليك ا
  ١٩٤٫٦٩٤    ١٨٩٫٨١٢    ١٩٩٫٩٨٤  ٢-٢-١١  المحدودة

     ٢٫١٠٠٫٢١٧    ١٫٩٨٧٫٦٤٨    ١٫٩٣٤٫٥٨٦  
               شركة زميلة :دفعات مقدمة إلى 

               لشركة السعودية لحامض األكريليكا
  ٦٤٫٦٠٥    ٤٩٫٢٠٥    ٤٩٫٢٠٥  ٣-٢-١١  المحدودة

    ٢٫١٦٤٫٨٢٢   ٢٫٠٣٦٫٨٥٣   ١٫٩٨٣٫٧٩١  
  

  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات ١ - ٢ - ١١
، وديةلكة العربية السعمسجلة في المم مساهمة سعودية مقفلة، وهي شركة  شركة التصنيع والصحراء لألوليفيناتفي  ٪٣٢٫٥٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  .  إيثيلينوبيع البروبلين واإليثيلين والبولي تعمل في مجال إنتاج 
  

  .  بإستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية شركة التصنيع والصحراء لألوليفيناتيتم إحتساب حصة المجموعة في 
  
  
شركة "ركة لش. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية "تي إس أو سي" عن  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات الماليةعرض ت

قة وقد تم تعديلها لتعكس التعديالت التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طري . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة "  التصنيع والصحراء لألوليفينات
  حقوق الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

  ٦٫٩٨٦٫٩٨٠    ٦٫٨٩٢٫٦١٦    ٦٫٧٧٠٫٥٤٧   موجودات غير متداولة
             

  ٣٠٠٫٠٤٠    ٣٧٠٫٠٤٦    ١٦٧٫٩٩١   موجودات متداولة (بإستثناء النقد وما في حكمه)
  ٦١٨٫٥٥٧    ٥٠٥٫٨٦٧    ٥٩٥٫٠٠٧   نقد وما في حكمه

  ٩١٨٫٥٩٧    ٨٧٥٫٩١٣    ٧٦٢٫٩٩٨   مجموع الموجودات المتداولة
             

  )١٫٤٣٢٫٣٥٣(    )١٫٥٨٨٫٥٨٠(    )١٫٤٨٤٫١٦١(   مطلوبات غير متداولة 
             

  )١٩٥٫٥٤٨(    )٧٧٫٧٣٥(    )١١٣٫٥٠٣(   مطلوبات مالية متداولة (بإستثناء ذمم دائنة تجارية)
  )١٣٤٫٧٤٢(    )٢٦٧٫٩٩٩(    )٢٢١٫٦٠٠(   مطلوبات متداولة أخرى

  )٣٣٠٫٢٩٠(    )٣٤٥٫٧٣٤(    )٣٣٥٫١٠٣(   المطلوبات المتداولةمجموع 
             

  )٢٨٨٫٧٩١(    )٣١٠٫٩١١(    )٣١٨٫١٥٨(   أقلية حصص فوائد
  ٥٫٨٥٤٫١٤٣   ٥٫٥٢٣٫٣٠٤   ٥٫٣٩٦٫١٢٣   صافي الموجودات

  
  

-٣٥-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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  الدفترية للقيمةالتسوية 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إيضاح  

  ١٫٩٠٥٫٥٢٣    ١٫٧٩٧٫٨٣٦      يناير ١في كما الرصيد 
  -    )٤٣٫٥٤٦(      حقوق الملكية خسارة من قرض محمل مباشرة إلى

  ٢٨٢٫٩١٣    ٣١٤٫٤٧٩      حصة خسارة للسنة
  )٣٩٠٫٦٠٠(    )٣٣٣٫٦٣٩(    ٢٦  توزيعات أرباح مستلمة

  -    )٥٢٨(      حصة من دخل شامل آخر
 ١٫٧٩٧٫٨٣٦    ١٫٧٣٤٫٦٠٢    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  :شركة التصنيع والصحراء لألوليفيناتل الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 

  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٦٤٤٫٤١٦    ٨٢١٫٣٣٤      إيرادات
  )٤٤٫٠٦٢(    )٦٠٫٤٤٠(      تكلفة تمويل

  )٧٫٨٥٩(    )١٧٫٩١٨(      زكاة وضريبة دخل
  ٨٧٥٫٥٩٩    ٩٦٦٫١٤٠      قبل الزكاة  ربح
  ٨٦٧٫٧٤٠    ٩٤٨٫٢٢٢      بعد الزكاة  ربح

  -    )١٫٦٢٢(      شاملة أخرىخسارة 
  ٨٦٧٫٧٤٠    ٩٤٦٫٦٠٠      إجمالي دخل شامل 

  
  م .٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال يوجد على المجموعة إرتباطات محتملة أو إلتزامات رأسمالية تتعلق بحصتها في المشروعات المشتركة كما في 

  
 م ٢٠١٧ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٥١بمبلغ األعمال اإلعتيادية  سياقلمشروعات المشتركة مطلوبات محتملة للضمانات البنكية الصادرة في ل
  مليون لایر سعودي ) .  ٢٤٧ م :٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٣٩م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(
  

مليون لایر سعودي  ١٦٫٤م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها حتى 
  مليون لایر سعودي ) . ٤١٫٩م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٠٫٥م : ٢٠١٦ديسمبر ٣١(
  

 م :٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٠٢٥م أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مدفوعة بمبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
  مليون لایر سعودي )١٫٢٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٦-  
  

  
  شركة الصحراء للبتروكيماويات

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةا ٢ - ٢ - ١١
شركة التصنيع من خالل  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةا غير مباشرة فيحصة  ٪٢١٫٦و  ٪ ٢٢لدى الشركة حصة مباشرة بنسبة 

المنتجات أسيد و كريليك، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ، تعمل في مجال إنتاج وبيع اإل والصحراء لألوليفينات
  . ذات الصلة

  
  بإستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية .  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةايتم إحتساب حصة المجموعة في 

  
تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة  ."  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةا عن " الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات الماليةعرض ت

 لك المبالغ.في ت المجموعةوليس حصة "  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةا " لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةلفي القوائم المالية 
حقوق الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات  وقد تم تعديلها لتعكس التعديالت التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريقة

  في السياسة المحاسبية عند الحاجة .
  

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   
  ٢٫٧٩٠٫١١٦    ٢٫٧٧١٫٩٤٣    ٢٫٥٧٧٫٦١٣   موجودات غير متداولة

             
  ٢١٧٫٢٦١    ٣٥١٫٢٧٨    ١٣٨٫٨٢٩   حكمه)موجودات متداولة (بإستثناء النقد وما في 

  ٢٢٣٫٥٨٥    ٣١٨٫٦١٣    ٣١٦٫٦٢٣   نقد وما في حكمه
  ٤٤٠٫٨٤٦    ٦٦٩٫٨٩١    ٤٥٥٫٤٥٢   مجموع الموجودات المتداولة

             
  )٢٫٠٦٧٫٨٣٣(    )٢٫٢٨٧٫٩٨٦(    )١٫٩٢١٫٦٣٩(   مطلوبات غير متداولة 

             
  )١٤٨٫٤٠٩(    )٧٧٫٧٣٥(    )١١٣٫٥٠٣(   تجارية)مطلوبات مالية متداولة (بإستثناء ذمم دائنة 

  )١٢٩٫٧٤٥(    )١٨٣٫٨٦٥(    )٨٨٫٩٠٤(   مطلوبات متداولة أخرى
  )٢٧٨٫١٥٤(    )٢٦١٫٦٠٠(    )٢٠٢٫٤٠٧(   مجموع المطلوبات المتداولة

  ٨٨٤٫٩٧٥   ٨٩٢٫٢٤٨   ٩٠٩٫٠١٩   صافي الموجودات
  

  لقيمة الدفتريةلالتسوية 
  

  المنتهية فيللسنة    للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ١٩٤٫٦٩٤    ١٨٩٫٨١٢      يناير ١في كما الرصيد 
  ١٥٫٤٠٠    ٤٣٫٥٤٦      محمل مباشرة إلى حقوق الملكية تم التنازل عنه خسارة من قرض

  )٢٠٫٢٨٢(    )٣٢٫٨٢٥(      حصة خسارة للسنة
  -    )٥٤٩(      أخرى ةشامل خسارةحصة من 

 ١٨٩٫٨١٢    ١٩٩٫٩٨٤    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٧-  
  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  :شركة التصنيع والصحراء لألوليفيناتلملخص بقائمة األرباح أو الخسائر 

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٦٤٤٫٤١٦    ٨٢١٫٣٣٤      إيرادات
  )٤٦٫٩٦٣(    )٦٠٫٤٤٠(      تكلفة تمويل

  ٣٫٠٧٧    )٧٫٩٢٢(      زكاة وضريبة دخل
  )٦٦٫٧٣٠(    )١٧٠٫٦٧٩(      قبل الزكاة  خسارة

  )٦٩٫٨٠٧(    )١٧٨٫٦٠٠(      بعد الزكاة خسارة 
  -    )٢٫٤٩٥(      أخرى ةشاملخسارة 
  -    )١٨١٫٠٩٥(      خسارة شاملة إجمالي 

  
  م .٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال يوجد على المجموعة إرتباطات محتملة أو إلتزامات رأسمالية تتعلق بحصتها في المشروعات المشتركة كما في 

  
ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٥١األعمال اإلعتيادية بمبلغ  سياقصادرة في ت المشتركة مطلوبات محتملة لضمانات بنكية لمشروعاتوجد ل
  مليون لایر سعودي ) .  ٢٤٧م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٣٩م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م  (٢٠١٧

  
مليون لایر سعودي  ١٦٫٤م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها  بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من

  مليون لایر سعودي ) . ٤١٫٩م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٠٫٥م : ٢٠١٦ديسمبر ٣١(
  

  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةادفعات مقدمة إلى  ٣ - ٢ - ١١
وتحمل عمولة وتتبع إلى قروض معينة تم الحصول  لشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودةا المجموعة دفعة طويلة االجل تحمل فوائد إلىقدمت 

  تجارية .عليها من بنوك 
  
 إستثمارات متاحة للبيع -١٢
  

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  
  ٢٩٤٫٩٨٧    ٢٤١٫٨٨٢    ٢٠٠٫٣٨٤   ١-١٢   إستثمارات متاحة للبيع

  ٢٠٫٠٠٠    ٤٢٫٠٠٠    ٤٢٫٠٠٠   ٣-١٢ قروض وذمم مدينة
    ٣١٤٫٩٨٧   ٢٨٣٫٨٨٢   ٢٤٢٫٣٨٤  

  
  "اإلستثمارات المتاحة للبيعالموجودات المالية " ١ - ١٢

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               أوراق مالية مدرجة
  ٧٥٫٠٠٠    ٨٤٫٠٠٠    ٧٢٫٩٧٥     ريت صندوق الرياض

               
               مدرجةغير أوراق مالية 

  ٢١٩٫٩٨٧    ١٥٧٫٨٨٢    ١٢٧٫٤٠٩    وحدات الصناديق المشتركة
 ٢٩٤٫٩٨٧   ٢٤١٫٨٨٢   ٢٠٠٫٣٨٤   ١٢٫٢  

  
  
  

-٣٨-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  كمتاحة للبيعالمصنفة أعادة تسوية قياس القيمة العادلة لإلستثمارات  ٢ - ١٢

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

95

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 

 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٢٩٤٫٩٨٧    ٢٤١٫٨٨٢      يناير ١الرصيد في 
  ٣٤٠    ٣٩٫٤٢٤      مشتريات 

  )٦٢٫٤٨٣(    )٧٥٫٠٠٠(      مبيعات
  ٩٫٠٣٨    )٥٫٩٢٢(      أعادة قياس معترف بها في قائمة دخل شامل آخر

  ٢٤١٫٨٨٢    ٢٠٠٫٣٨٤      ديسمبر ٣١كما في الرصيد 
  

  القروض والذمم المدينة ٣ - ١٢
  .السعودية بين البنوك  أسعار الفائدةتحقق ربح بأسعار السوق السائدة والتى تستند إلى  يشمل اإلستثمارات في صكوك مختلفة والتى

  
 موجودات غير متداولة اخرى -١٣
  

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  إيضاح  
 ً   -    -    ٣٩٥٫٠٤٧   ١-١٣  مكافآت موظفين طويلة االجل مدفوعة مقدما

  ١٧٫٧١٦    ١٦٫٢٣٧    ٢٢٫٨٢٧    أخرى
    ١٧٫٧١٦   ١٦٫٢٣٧   ٤١٧٫٨٧٤  
  

  فيما يلي:ة المرتبطة ببرنامج تمليك السكن وتفصيلها ترتبط هذه التكاليف ببناء المنازل ، وتطوير الموقع و البنية التحتي ١ - ١٣
  

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     
               قابلة لإلسترداد من الموظفين

               برنامج -موظفين مدفوعة مقدماً مكافآت 
  -    -    ٣٧٩٫٥٢٤     تمليك السكن للموظفين

               
               غير قابلة لإلسترداد من الموظفين

  -    -    ١٥٫٥٢٣    الموقع -مكافآت موظفين مدفوعة مقدماً 
    ٣٩٥٫٠٤٧   -   -  
  
 مدفوعات مقدماً وموجودات غير متداولة اخرى -١٤
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

 ً   ٤٫٣١٢    ١٫٦٢٣    ٣٫١٩٣     مدفوعات مقدما
  ٢٥٫٠٢٠    ٢٢٫٨٥٢    ٣١٫٤٦٢   ٢٦  مستحق من أطراف ذات عالقة

  ٣٫٤٦٩    ٢٫١٦٩    ١٢٫٣٩٢     ذمم مدينة من موظفين
  ٢٫١٩٢    ٤٫٢٩٣    ٤٫٠٦٥     ربح مستحق من ودائع مرابحة

  ٢٠٫٩٨١    ٦٫٤١٨    ١٫٣٧٥     إلى موردين مقدمة دفعات
  ٦٫٨١٤    ٦٫٧١٩    ٦٫٨٢٧    أخرى

    ٦٢٫٧٨٨   ٤٤٫٠٧٤   ٥٩٫٣١٤  
 
  
  

-٣٩-  
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  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

91

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ودائع مرابحة -١٥
  دات مالية بمعدالت السوق السائدة .إيرا وتحقق كثر من ثالثة أشهرأل تعاقديةتم إيداع ودائع مرابحة مع بنوك تجارية محلية لها فترات إستحقاق 

  
 نقد وما في حكمه -١٦
  

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  
  ١٠    -    ١     نقد بالصندوق

  ٦٧٫٩٠١    ٦٢٫٩٤٦    ٣٨٫٩١٢    بالبنوكنقد 
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠   ١-١٦ ودائع مرابحة

    ٥٦٢٫٥١٢   ١٫٠٧٧٫٦٧٤   ٥١٣٫٩١٣  
  

  الثة أشهر.أقل من ث إيرادات مالية بمعدالت السوق السائدة التى لها فترات إستحقاق أصلية ابحة مع بنوك تجارية محلية وتحققتم إيداع ودائع مر ١ - ١٦
  

  كافة أرصدة النقد وما في حكمه غير تقليدية . ٢ - ١٦
  

اصيل المبالغ فتتطابق األرقام المذكورة أعاله مع مبالغ النقدية الموضح في قائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية . يعطي الجدول التالي ت ٣ - ١٦
  الموضوعة بعمالت مختلفة .

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     

  ٥٦٢٫٥١٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٩٠٩     لایر سعودي
  -    -    ٤     دوالر أمريكي

    ٥٦٢٫٥١٢   ١٫٠٧٧٫٦٧٤   ٥١٣٫٩١٣  
  
 رأس المال -١٧

 ٤٫٣٨٧٫٩٥٠٫٠٠٠م :٢٠١٦يناير  ١م و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٤٫٣٨٧٫٩٥٠٫٠٠٠بلغ رأس مال الشركة  م ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
لایر ١٠سنة) بقيمة  لكلسهم  ٤٣٨٫٧٩٥٫٠٠٠م :٢٠١٦يناير  ١م و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سهم ( ٤٣٨٫٧٩٥٫٠٠٠موزعة إلى  )سنةمليار لایر سعودي لكل 

   لكل سهم .سعودي 
  
 حقوق الملكية االخرى مكونات -١٨
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  )٤٩٦(    ٨٫٥٤٢    ٢٫٦٢٠   ١-١٨  إستثمار متاح للبيع إحتياطي
  -    )٦٫٨٧٣(    )١٣٫٢٤٠(   ٢-١٨ إحتياطي تحوط تدفق نقدى

  -    -    ٣٫٢٧٩   ٣-١٨ خسائرإحتياطي ربح إكتواري أو 
    )٤٩٦(   ١٫٦٦٩   )٧٫٣٤١(  
  

  على إستثمار متاح للبيع . هذا الجدول ربح تراكمي / (خسارة) تراكميةمثل ي ١ - ١٨
  
  
  
  
  
  
  

-٤٠-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إيضاح  

  )٤٩٦(    ٨٫٥٤٢      يناير ١في  كما الرصيد
  ٩٫٠٣٨    )٥٫٩٢٢(    ١-١٢  إعادة قياس أرباح / (خسائر) معترف بها في قائمة دخل شامل آخر

  ٨٫٥٤٢    ٢٫٦٢٠      ديسمبر ٣١كما في الرصيد 
  

تجارية إلدارة التعرض لتقلبات أسعار الفائدة بمبلغ إفتراضي قدره مقايضة أسعار الفائدة مع بنوك  م ، أبرمت الشركة عقود٢٠١٦خالل سنة  ٢ - ١٨
  من إجمالي رصيد القرض . ٪٤٠. ويمثل ذلك  عالوة إنشاء قرضبدون مليون لایر سعودي  ٢٠٠

  
مليون  ١٫٦: م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٫٩سلبية بمبلغ عادلة عقود مقايضة أسعار الفائدة هذه قيم لم ، كانت ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  م : ال شي) .٢٠١٦يناير  ١و لایر سعودي 
  

 ١٠٫٣ة بمبلغ  اريع المشتركالعادلة لألدوات المالية المشتقة المصنفة كتحوط من شركاتها الزميلة والمش تها من التغيرات في القيمسجلت الشركة أيضاً حص
  م : ال شئ ) .٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٥٫٣م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (

  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  -    )٦٫٨٧٣(      يناير ١في كما الرصيد 
  )١٫٦٣٧(    )١٫٢١٦(      مشتقة مصنفة كتحوطتغير في قيمة عادلة ألدوات مالية 

            ات شركات مالية مشتقة مصنفة كتحوط من تغير في قيمة عادلة ألدو
  )٥٫٢٣٦(    )٥٫١٥١(      مشتركةزميلة ومشاريع 

  )٦٫٨٧٣(    )١٣٫٢٤٠(      ديسمبر ٣١كما في الرصيد 
  

  المحددة . المكافآتالمحجوزة على إعادة قياس إلتزامات أو الخسارة التراكمي اإلكتواري الربح  يمثل هذا ٣ - ١٨
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  -    -      يناير ١الرصيد في 
  -    )٢٩٢(      المحددةالمكافآت خسارة إكتوارية على إعادة قياس إلتزامات 

            المحددةالمكافآت ربح إكتواري على إعادة قياس إلتزامات 
  -    ٣٫٥٧١      مشتركةمن شركات زميلة ومشاريع 

  -    ٣٫٢٧٩      ديسمبر ٣١كما في الرصيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٤١-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

 قروض طويلة االجل -١٩

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

331



 

 

  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إيضاح  

                ةمتداول
  -    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩     قرض من بنك تجاري

               
               ةغير متداول

  ٢٣٣٫٨٤٤    ٤٢٥٫٠٠٠    ٢٩١٫٦٦٧    ١-١٩ قرض من بنك تجاري
  ٢٣٣٫٨٤٤   ٤٧٥٫٠٠٠   ٣٣٠٫٥٥٦    مجموع القروض طويلة األجل

  
 المجموعةلموظفي  سكن الموظفينلتمويل برنامج  بنك تجاريمليون لایر سعودي مع  ٥٠٠على إتفاقية قرض بقيمة وقعت المجموعة ،  م٢٠١٣ خالل

تم تغيير الجدول الزمني  السنةخالل  . م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مبلغ التسهيل بالكامل كما في  المجموعة سحبت. و"سامابكو""الواحة" مشروعاتها المشتركة و
قسطاً  ٢٠ويتم سداده على مدى  ٪٢ زائداً ور") بياحمل القرض نفقات تمويلية بمعدالت الفائدة السائدة بين البنوك السعودية ("ستي . باإلتفاق مع البنكللسداد 

  .  ث سنوات من تاريخ السحبنصف سنوية متساوية تبدأ بعد ثال
  

  ملخص إستحقاقات القروض طويلة االجل  ١ - ١٩
  

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    -     ٢٠١٧  
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩      ٢٠١٨  
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩      ٢٠١٩  
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩      ٢٠٢٠  
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩      ٢٠٢١  
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩     ٢٠٢٢  
٢٣٫٣٨٤    ٥٠٫٠٠٠    ٣٨٫٨٨٩     ٢٠٢٣  

  ٧٠٫١٥٦    ١٢٥٫٠٠٠    ٩٧٫٢٢٢      بعد ذلك
  ٢٣٣٫٨٤٤   ٤٧٥٫٠٠٠   ٣٣٠٫٥٥٦    المجموع

  
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين -٢٠

  المحددة كما يلي :المكافآت حركة القيمة الحالية إللتزام 
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١        
  ٧١٫٩١٨    ٨٥٫٥٦٧        يناير  ١الرصيد كما في 

              محملة إلى قائمة الدخل
  ١٢٫٦٠٠    ١١٫٨٨١        تكلفة خدمة حالية -
  ٣٫٠٨٢    ٣٫٢٣٠        تكلفة فوائد -
        ١٥٫٦٨٢    ١٥٫١١١  

              محملة إلى قائمة الدخل الشامل اآلخر
              إعادة قياس على إلتزامات :

  -    )٢٫١٩٧(        ربح إكتواري من تغيرات في إفتراضات مالية -
  -    )٢٫٤٨٩(        تسويات خبرة  -
        ٢٩٢    -  

  )١٣٫١١٢(    )١٫١٣١(        مدفوعة خالل السنةمكافآت 
  ١١٫٠٧٩    )٨٢(        تحويالت خالل السنةتعديالت / 

  ٨٥٫٥٦٧    ٩٩٫٧٥٧        ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 
  

-٤٢-  
  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
 موجودات غير ملموسة -١٠
  
      ٢٠١٦   ٢٠١٧  

            التكلفة :
  ٣٤٫٦٠٥    ٣٤٫٦١٨      يناير ١الرصيد في 

  ١٣    ١٠      إضافات للسنة
  ٣٤٫٦١٨    ٣٤٫٦٢٨      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : اإلطفاء المتراكم
  )٩٫٩٤٩(    )١٢٫٠٨١(      يناير ١الرصيد في 
  )٢٫١٣٢(    )٢٫٠١٩(      محمل للسنة
  )١٢٫٠٨١(    )١٤٫١٠٠(      ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            : صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٫٥٣٧   ٢٠٫٥٢٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
 إستثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة -١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ١٫٦٣٩٫٩٤٩    ١٫٦٥١٫٦٣٤    ١٫٧٢٣٫٩٩٩   ١-١١  إستثمار في مشروعات مشتركة
  ٢٫١٦٤٫٨٢٢    ٢٫٠٣٦٫٨٥٣    ١٫٩٨٣٫٧٩١   ٢-١١ في شركات زميلةاستثمار 

    ٣٫٨٠٤٫٧٧١   ٣٫٦٨٨٫٤٨٧   ٣٫٧٠٧٫٧٩٠  
  

  إستثمار في مشروعات مشتركة ١ - ١١
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

               إستثمار في مشروعات مشتركة
  ١٫٥٦٩٫٢٢٩    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  ١-١-١١  شركة الواحة للبتروكيماويات

  ٣٧٫٨٣٧    -    -  ٢-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
     ١٫٦٠٧٫٠٦٦    ١٫٦١٧٫٤٩٢    ١٫٦٦٨٫٩٤٦  

               دفعات مقدمة إلى مشروع مشترك
  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣  ٣-١-١١  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    ١٫٦٣٩٫٩٤٩   ١٫٦٥١٫٦٣٤   ١٫٧٢٣٫٩٩٩  
  

  شركة الواحة للبتروكيماويات ١ - ١ - ١١
في شركة الواحة ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الممكلة العربية السعودية ، ترتبط بإنتاج وبيع البروبلين  ٪٧٥حصة بنسبة  المجموعةلدى 

  والبولي بروبلين .
  

  طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة . يتم إحتساب حصة المجموعة في الواحة بإستخدام
  
  عن شركة الواحة . ملخصاً بالمعلومات المالية الجداول أدناهعرض ت
. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في  الجداول أدناه ملخصاً بالمعلومات المالية لهذه المشروعات المشتركة والشركات الزميلةعرض ت

ة حقوق التى تمت بواسطة المنشأة عند إستخدام طريق التسوياتوقد تم تعديلها لتعكس  . في تلك المبالغ المجموعةوليس حصة  لشركة الواحةلمالية القوائم ا
  الملكية إن وجدت ، بما في ذلك القيمة العادلة وتعديالت الفروقات في السياسة المحاسبية عند الحاجة .

-٣١-  
  

  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤-  
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
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 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية كما يلي :
  
  للسنة المنتهية في    للسنة المنتهية في        
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١        

  ٪٣٫٨٠    ٪٣٫٨٠        معدل خصم سنوي مستخدم في حساب تكلفة فوائد
  ٪٣٫٨٠    ٪٣٫٨٠        معدل خصم سنوي مستخدم في حساب إلتزام
  ٪٤٫٤٠    ٪٤٫٢٠        معدل زيادة راتب مستخدم في حساب إلتزام 

  ٥٢ - ٤٩أ    ٥٢ - ٤٩أ        معدالت وفاة (من جدول الوفيات) 
  ٪٦٫٠٠    ٪٦٫٠٠        معدالت سحب

  ٦٠    ٦٠        إفتراض تقاعد (العمر بالسنوات)
  

  سنة . ١١متوسط الفترة الزمنية إللتزام المكافآت المحددة 
  

  م كما يلي :٢٠١٧ديسمبر  ٣١المحددة للتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية المرجحة للسنة المنتهية في  المكافآتحساسية إلتزام 
  

  ٩٠٫٦٥٤            نقطة أساس ١٠٠معدل خصم + 
  ١١١٫٨٥٤            نقطة أساس ١٠٠ -معدل خصم 

  ١١٢٫٠٣٧            نقطة أساس ١٠٠زيادة راتب + 
  ٩٠٫٣٠٧            نقطة أساس ١٠٠ -زيادة راتب 

  
 أدوات مالية مشتقة -٢١

مليون  ٢٠٠إلدارة التعرض للتقلبات في أسعار الفائدة بمبلغ إفتراضي قدره  ةك تجاريوفي عقود مقايضة أسعار الفائدة مع بن المجموعة، دخلت  السنةخالل 
قيم عادلة ب ةك تجاريومع بن قائمة فائدةعقود مقايضة أسعار  لمجموعةكان ل،  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  . قرض لایر سعودي بدون عالوة رسوم إنشاء

  م : ال شئ) .٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٫٦م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٫٩بمبلغ  سالبة
  
 ومطلوبات متداولة اخرى مصروفات مستحقة -٢٢
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  

  ٢٣٫٤٨٤    ١٩٫٣٤٢    ٢٥٫٧٦٠     مصروفات مستحقة
  ٣٫٥٠٢    ٥٫٤١٨    ٨٫٣١٢    مشتريات مستحقة

  ٣٠٫٩٥٥    ٣٨٫٧٧٠    -   ٢٦  أطراف ذات عالقةمن  مقدمة دفعات
  ١٫٣٥٥    ١١١    -     تكلفة تمويل مستحقة

  ٢٫٣٥١    ٢٫٣٤٩    ٣٥٠    أخرى
    ٦١٫٦٤٧   ٦٥٫٩٩٠   ٣٤٫٤٢٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٤٣-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 مخصص زكاة -٢٣
  للوائح المالية السعودية .وفقاً  في المملكة العربية السعودية للزكاة المجموعةتخضع 

  
  ديسمبر كما يلي : ٣١ملخص البنود المدرجة في وعاء الزكاة للسنة المنتهية في  أ)
  
  للسنة المنتهية في       
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

  ٥٫٢٢٢٫١٧٠      رصيد حقوق المساهمين في بداية السنة
  ٢٫٩٩٧      صافي الربح المعدل

  ٨٥٫٥٦٧      مخصصات في بداية السنة
  )٤٫٠٣٣٫٩٦٧(      موجودات غير متداولة ، كما تم تعديلها

  ١٫٢٧٦٫٧٦٧      وعاء الزكاة التقريبي
  

م والتى أعدت وفقاً للمعايير ٢٠١٦ديسمبر  ٣١على أساس القوائم المالية للسنة المنتهية في كانت م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الزكاة للسنة المنتهية في  إن ب)
  المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

  
  الحركة في مخصص الزكاة  )ج
  
  في للسنة المنتهية   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٢٩٫٤٠٤    ٣٥٫٥٠٠      في بداية السنةكما الرصيد 
  ٣٥٫٥٠٠    ٣٧٫٠٠٠      محمل خالل السنة

  )١٢٩(    )٢٫٦٤٧(      مخصص زائد لسنوات سابقة
  ٣٥٫٣٧١    ٣٤٫٣٥٣      صافي -محمل للسنة 

  )٢٩٫٢٧٥(    )٣٦٫٢٣٦(      مدفوع خالل السنة
  ٣٥٫٥٠٠    ٣٣٫٦١٧      في نهاية السنة كما الرصيد

  
  الزكاة : وموقف وحالة  القائمة الربوط )د
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١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةمالي اتإيراد -٢٤
  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إيضاح  

            إيراد من موجودات مالية
  ٣٠٫٠٢٨    ٢٠٫٤٤٦      إيرادات مالية من ودائع مرابحة 

  ٤٫١٨٩    ٤٫٥٣٩    ٢٦  منتسبةإيرادات مالية من قروض إلى شركات 
  ٤٫٧٦٢    ٢٫٧٠٨      طويل االجل اتإيرادات مالية من إستثمار
  ٥٫٢١٦    ١٫٩٤٩      إيرادات توزيعات أرباح

      ٤٤٫١٩٥    ٢٩٫٦٤٢  
  
 صافي -مصروفات عمومية وإدارية   -٢٥
  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إيضاح  

  ١٥٧٫٠٨٦    ١٦٦٫٧٤٣      رواتب ، أجور ومزايا
  ٣٢٫٤٧٣    ٢٨٫٩٢٧      صيانة

  ١٠٫٢٢٣    ١١٫٩٠٦    ١٣&١٠،٩  إستهالك وإطفاء
  ٨٫٩٨٨    ٩٫٣٩٦      ذات عالقة -حاسب آلي 

  ٢٫٨٧٩    ١٫٧٤٩      إيجار
  ٤٫١٠١    ٢٫٨٧٧      خدمات مهنية

  ٢٫٦٣٧    ٢٫٥٣٤    ٢٦  دارةمصروفات وأتعاب مجلس اإل
  ١٫٥١٨    ١٫٠٩٠      تبرعات

  ١٥٫١٨٦    ١٩٫٠٣٦      أخرى
      ٢٣٥٫٠٩١    ٢٤٤٫٢٥٨  

  )١٢١٫٠٨٢(    )١٢١٫١٩٧(    ٢٦&١-٢٥  مصروفات خدمة مشتركة محملة إلى الواحة
  )٨٤٫٧٤٩(    )٨٦٫٧٦٤(    ٢٦&١-٢٥  مصروفات خدمة مشتركة محملة إلى سامابكو

      ٢٩٫٢٦٠    ٣٦٫٢٩٧  
  

تحميلها إلى الواحة وسامابكو على إعادة تمثل المصاريف المتعلقة بالرواتب وأجور العديد من اإلدارات التى تم تكبدها من قبل المجموعة وتم  ١ - ٢٥
  . في إتفاقيات الخدمات المشتركةأساس النسبة المئوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٤٥-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
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 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
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 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
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 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة -٢٦
  .  المجموعةومجلس إدارة  التابعة والمنتسبة همشركاتو المساهمينتتكون األطراف ذات العالقة من 

  المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي :
المعلومات، خدمات  تقنيةسامابكو لمخصص المحاسبة ، الخزينة ، الصيانة ، الموارد البشرية ، وأ) لدى المجموعة إتفاقية مستوى الخدمة مع الواحة 

  المشتريات والخدمات ذات الصلة والخدمات العامة االخرى .
  

لة طوي معينة ، وهي تابعة لقروض عمولةوالتى تحمل  الشركة السعودية لحامض اإلكريليك المحدودةب) قدمت المجموعة دفعة مقدمة طويلة االجل إلى 
  االجل حصلت عليها من بنوك تجارية.

  
  لة االجل حصلت عليها من بنوك تجارية.طوي معينة إلى سامابكو ، وهي تابعة لقروض مقدمة طويلة االجل بدون فوائد دفعة ج) قدمت المجموعة

  
  فيما يتعلق بالقرض الثانوي المذكور في (ب) .الشركة السعودية لحامض اإلكريليك المحدودة  المجموعة فوائد على حملتد) 
  

  سامابكو إلدارة مشروع برنامج تمليك السكن للموظفين .وهـ) لدى المجموعة إتفاقية مستوى الخدمة مع الواحة 
  

الواحة وسامابكو . تقوم  –و) حصلت المجموعة على قرض من بنك تجاري لتمويل برنامج تمليك السكن لموظفي المجموعة ومشاريعها المشتركة 
  المجموعة بتوزيع تكلفة تمويل إلى الواحة وسامابكو بموجب إتفاقية مستوى الخدمة .

  
م ، لم تسجل المجموعة أي إنخفاض في ٢٠١٧ديسمبر  ٣١عالقة . للسنة المنتهية في  راف ذاتألطدائنة  ذمم ذمم مدينة أو أليأية ضمانات  يتم تقديملم 

المستحقة من أطراف ذات عالقة .يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذو العالقة  تتعلق بالمبالغالذمم المدينة 
  قة .والسوق التى يعمل فيها الطرف ذو العال

  
  : التالية  عالقةالذات  هابالمعامالت الهامة التالية مع أطراف المجموعة، قامت  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في خالل ) ١
  
  للسنة المنتهية في    للسنة المنتهية في          

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    طبيعة المعاملة        العالقة  طرف ذو عالقة
 ١٢١٫٠٨٢  ١٢١٫١٩٧  للواحة محملة خدمات مشتركة تكلفة    

  ٣٠٨   ٧٦٠   محملة بواسطة الواحةومصروفات تكلفة    مشروع مشترك للبتروكيماويات الواحةشركة 
  ١٧٦٫٥٧٣   ١٥٦٫٥٠٥   مستلمةوزيعات أرباح ت     
        برنامج تمليك السكن موجودات تحويل     
  -   ١٥٫٠٦٨   الواحةإلى      
        تمويل لبرنامج تمليك السكن توزيع تكلفة     
  -   ٤٫٦١٢   الواحةإلى      

  ٨٥٫١١٥   ٨٦٫٧٦٤  لسامابكو محملة خدمات مشتركة تكلفة   مشروع مشترك للبتروكيماويات شركة الصحراء ومعادن
  -   ٢٧٫٧٥٠   زيادة قرض    
  ١٫٢٥٩   ١٫٦٩٩   إيرادات فوائد    
        برنامج تمليك السكن موجودات تحويل    
  -   ١٢٫٤١٧   سامابكوإلى     
        توزيع تكلفة تمويل لبرنامج تمليك السكن    
  -   ٣٫٨٠١   سامابكوإلى     

 ٣٩٠٫٦٠٠  ٣٣٣٫٦٣٩  توزيعات أرباح مستلمة   شركة زميلة شركة تصنيع والصحراء لألوليفانات
  ٢٫٩٣٠   ٢٫٨٤٠   إيرادات فوائد   شركة زميلة شركة الواحة للبتروكيماويات

        أعضاءأتعاب ومصروفات    موظفي اإلدارة  مجلس اإلدارةأعضاء 
  ٢٫٦٣٧   ٢٫٥٣٤  مجلس اإلدارة  الرئيسيين 
 
  

-٤٦-  
  شركة الصحراء للبتروكيماويات

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  السعودية )(جميع المبالغ بآالف الرياالت 
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  للسنة المنتهية في    للسنة المنتهية في          

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    طبيعة المعاملة        العالقة  طرف ذو عالقة
 ١٢١٫٠٨٢  ١٢١٫١٩٧  للواحة محملة خدمات مشتركة تكلفة    

  ٣٠٨   ٧٦٠   محملة بواسطة الواحةومصروفات تكلفة    مشروع مشترك للبتروكيماويات الواحةشركة 
  ١٧٦٫٥٧٣   ١٥٦٫٥٠٥   مستلمةوزيعات أرباح ت     
        برنامج تمليك السكن موجودات تحويل     
  -   ١٥٫٠٦٨   الواحةإلى      
        تمويل لبرنامج تمليك السكن توزيع تكلفة     
  -   ٤٫٦١٢   الواحةإلى      

  ٨٥٫١١٥   ٨٦٫٧٦٤  لسامابكو محملة خدمات مشتركة تكلفة   مشروع مشترك للبتروكيماويات شركة الصحراء ومعادن
  -   ٢٧٫٧٥٠   زيادة قرض    
  ١٫٢٥٩   ١٫٦٩٩   إيرادات فوائد    
        برنامج تمليك السكن موجودات تحويل    
  -   ١٢٫٤١٧   سامابكوإلى     
        توزيع تكلفة تمويل لبرنامج تمليك السكن    
  -   ٣٫٨٠١   سامابكوإلى     

 ٣٩٠٫٦٠٠  ٣٣٣٫٦٣٩  توزيعات أرباح مستلمة   شركة زميلة شركة تصنيع والصحراء لألوليفانات
  ٢٫٩٣٠   ٢٫٨٤٠   إيرادات فوائد   شركة زميلة شركة الواحة للبتروكيماويات

        أعضاءأتعاب ومصروفات    موظفي اإلدارة  مجلس اإلدارةأعضاء 
  ٢٫٦٣٧   ٢٫٥٣٤  مجلس اإلدارة  الرئيسيين 
 
  

-٤٦-  
  شركة الصحراء للبتروكيماويات

  (شركة مساهمة سعودية)
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ديسمبر كما يلي : ٣١) يمكن تفصيل مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنة المنتهية في ٢
  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٧٫٨٨٠    ٩٫٣٦٨      موظفين قصيرة االجل مكافآت
  ١٫٦٣٤    ٢٫٢٣٠      طويلة االجلمكافآت 

      ٩٫٥١٤    ١١٫٥٩٨  
  
  ديسمبر : ٣١االرصدة التالية مع األطراف ذات العالقة كما في  المذكورة أعاله ) نتج عن المعامالت٣
  

  أ) مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     

  -    -    ٧٫٧٨٦     شركة الواحة للبتروكيماويات
  ١٦٫٦٣٨    ١١٫٥٤٠    ٩٫٥٢٤    ومعادن للبتروكيماوياتشركة الصحراء 

  ٨٫٣٨٢    ١١٣١٢    ١٤٫١٥٢     لشركة السعودية لحامض األكريليكا
    ٢٥٫٠٢٠   ٢٢٫٨٥٢   ٣١٫٤٦٢  
  

  ب) دفعات مقدمة من أطراف ذات عالقة
  
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     

  ٢٦٫٥٠٧    ٢٧٫١٣٠    -     شركة الواحة للبتروكيماويات
  ٤٫٤٤٨    ١١٫٦٤٠    -    شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

    -   ٣٠٫٩٥٥   ٣٨٫٧٧٠  
  
 نقد ناتج من العمليات -٢٧
  
  للسنة المنتهية في    للسنة المنتهية في        
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      إيضاح  

  ٤٦٦٫٧٦٣    ٤٧٨٫٨٧٩        ربح قبل الزكاة صافي 
              : نقديةلبنود غير تعديالت 

  ٨٫٠٩١    ٨٫٢٢٦      ٩  ومعداتإستهالك ممتلكات 
  ٢٫١٣٢    ٢٫٠١٩      ١٠  إطفاء موجودات غير ملموسة 

  )٤٥٤٫٨٦٦(    )٤٩٠٫١١٧(        بطريقة حقوق الملكيةمستثمر فيها تم إحتسابها حصة في صافي دخل 
  ٣٫١١٥    ٤٫٤٠٢        تكلفة تمويل

  -    ١٫٦٦١        موجودات برنامج تمليك سكن للموظفين إطفاء
  )٤٫١٨٩(    )٤٫٥٣٩(        إلى مشروعات مشتركة وشركات زميلة مقدمة إيرادات فوائد من دفعات

  -    ٢        ممتلكات ومعدات خسارة إستبعاد
  ١٥٫٦٨٢    ١٥٫١١١      ٢٠  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ١١٫٠٧٩    )٨١(        وتعديالت مخصصات أخرى
  ٢٥٫١٠٠    )١٣٫٥٠٥(      ١-٢٧  تغيرات رأس المال العامل

        ٧٢٫٩٠٧    ٢٫٠٥٨  
 
  

  
-٤٧-  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
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 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
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 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
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 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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  تغيرات رأس المال العامل ١ - ٢٧
  
  للسنة المنتهية في    المنتهية فيللسنة         
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١        

              زيادة / (نقص) في موجودات متداولة
  ٢١٫٦٤٤    ١٥٫٠٨٤        مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة اخرى -
              

              متداولة مطلوباتزيادة / (نقص) في 
  )٢٫١٣١(    )٨٦٤(        ذمم دائنة تجارية -
  ٥٫٥٨٧    )٢٧٫٧٢٥(        متداولة اخرى ومطلوبات مصروفات مستحقة -
        )٢٥٫١٠٠    )١٣٫٥٠٥  
  
 التقارير القطاعية -٢٨

بتقييم بشكل دوري س الرئي . يقوم متخذ القرارات التشغيلية شركات متعددة تتمثل أنشطتها في تصنيع المنتجات البتروكيماويةفي  اتاستثمار المجموعةلدى 
راض إعداد التقارير المالية. وبناء على ذلك، لم يتم غوبالتالي لم يتم تحديد قطاعات تشغيل منفصلة أل ةواحدوحدة الموارد لألعمال كص يخصتاألداء و

لقرارات متخذ ا، يتسلم  ومع ذلك.  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "القطاعات التشغيلية" ٨رقم للمعيار اإلفصاح عن تقارير قطاعية وفقا 
ع إلى بطريقة حقوق الملكية. يرجى الرجووالمحتسبة  بشكل دوري معلومات مختصرة عن األداء المالي لكافة شركاتها المستثمر فيها  التشغيلية الرئيس

  . الموحدة  اإلفصاح عن هذه المعلومات المختصرة عن األداء التشغيلي في هذه القوائم الماليةفيه حيث تم  ١١إيضاح 
  
 دارة المخاطر الماليةإ -٢٩
  

  عوامل المخاطر المالية ١ - ٢٩
السلع ومخاطر أسعار  أسعار تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية : مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر المجموعةإن أنشطة 

على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل  للمجموعة المخاطر الشاملالفائدة) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة . ويركز برنامج إدارة 
  . للمجموعةالمحتملة على األداء المالي  السالبة األخرىاآلثار 

  
  .المجموعةتتحمل اإلدارة المسؤولية الشاملة لوضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر في 

  
، ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ، ومراقبة  المجموعةد وتحليل المخاطر التى تواجهها لتحدي المجموعةتم وضع ممارسات إدارة المخاطر في 

 موعةالمج. وتهدف  المجموعةالمخاطر واإللتزام بالحدود . تتم مراجعة ممارسات إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
  تها إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يستوعب فيها جميع الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم . من خالل تدريبها ومعايير إدارتها وإجراءا

  
وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر،  المجموعةلكل من المخاطر المذكورة أعاله ، وأهداف  المجموعةيبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض 

  إدراج إفصاحات كمية إضافية عبر هذه القوائم المالية .لرأس المال . تم  المجموعةوإدارة 
  

  أ) مخاطر السوق
  
  ) مخاطر العملة١

جنبية . تنشأ ألمخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت ا
  سي من المعامالت التجارية المستقبلية أو الذمم المدينة والدائنة التى تنشأ بسبب المعامالت بالعمالت االجنبية .مخاطر العمالت األجنبية بشكل رئي

  
لمجموعة بالتالي، فإن ا . المعامالت بالعمالت االجنبية االخرى ليست جوهرية . الدوالر االمريكياللایر السعودي وبشكل رئيسي ب معامالت المجموعةتتم 

  مختلفة . التعرض لعمالت أجنبية  ال تتعرض بشكل جوهري لمخاطر العمالت الناشئة عن 
  
  

-٤٨-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  ) مخاطر السلع٢
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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لتأثير تقلبات السوق في أسعار المدخالت المختلفة لإلنتاج ، خاصة البروبان والبروبلين  الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة للمجموعةتتعرض 
  . قوائمها الماليةفي بصورة مستقلة  المدخالتعن هذه تم اإلفصاح والغاز الطبيعي والمرافق . ، الملح واإليثيلين 

  
  ) مخاطر معدل الفائدة ٣

  الفائدة في السوق . رتمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية ستتذبذب بسبب التغيرات في أسعا
  التى تحمل فائدة كبيرة كما يلي : للمجموعةكانت اللمحة الموجزة ألسعار الفائدة على االدوات المالية الهامة  في تاريخ المركز المالي ،

  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    أدوات بأسعار فائدة ثابتة

              موجودات مالية
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠   (نقد وما في حكمه) ودائع مرابحة
  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠    ودائع مرابحة

              
  -    -    -    مطلوبات مالية
  ٧٣٩٫٦٠١    ١٫٣١٤٫٧٢٨    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    صافي التعرض

              أدوات بمعدالت عائمة
              موجودات مالية

  ٨٠٫٠٧٤    ٤٩٫٢٠٥    ٤٩٫٢٠٥    الشركة السعودية لحامض اإلكريليك المحدودةدفعات مقدمة إلى 
  ٢٠٫٠٠٠    ٤٢٫٠٠٠    ٤٢٫٠٠٠    للبيع ) ةمتاحالاألجل ( بإستثناء  ةطويل اتإستثمار

  ١٠٠٫٠٧٤    ٩١٫٢٠٥    ٩١٫٢٠٥    مطلوبات مالية
  )٢٣٣٫٨٤٤(    )٤٧٥٫٠٠٠(    )٣٣٠٫٥٥٦(    قروض 

  -    )١٫٦٣٧(    )٢٫٨٥٣(    أدوات مالية مشتقة
  )١٣٣٫٧٧٠(    )٣٨٥٫٤٣٢(    )٢٤٢٫٢٠٤(    صافي التعرض

  
  اإلئتمانب) مخاطر 

مان إلتزاماته . تنشأ مخاطر اإلئتب الوفاءتمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر أن يتسبب طرف ما في أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر وذلك بفشله في 
 مستحق من أطراف ذات عالقة والدفعات المقدمة للشركات الزميلة والمشروعات المشتركة ، اإلستثمارت طويلة االجل ،من الودائع لدى البنوك  للمجموعة

  والذمم المدينة األخرى .
  
  ) التعرض لمخاطر اإلئتمان ١(

رير كان كما التق تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر اإلئتمان . إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ إعداد
  يلي:

  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  إيضاح  

  ٥٦٢٫٥١٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٩١٣  ١٦  نقد وما في حكمه
  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠  ١٥ ودائع مرابحة

  ٣١٤٫٩٨٧    ٢٨٣٫٨٨٢    ٢٤٢٫٣٨٤  ١٢  إستثمارات طويلة االجل
              هامستثمر في في شركاتدفعات مقدمة إلى إستثمار 

  ١١٢٫٩٥٧    ٨٣٫٣٤٦    ١٠٤٫٢٥٨  ١١  بحقوق الملكيةمحتسب 
  ٢٥٫٠٢٠    ٢٢٫٨٥٢    ٣١٫٤٦٢  ١٤  مستحق من اطراف ذات عالقة

  ١٢٫٤٧٥    ١٣٫١٨١    ٢٣٫٢٨٤    ذمم مدينة أخرى
    ١٫٢٧٢٫٩٥١    ١٫٧٨٠٫٩٣٥    ١٫٦٩٠٫٣٠١  
  

رضة أنها غير مع المجموعةوتعتقد  إن مخاطر اإلئتمان على االموال السائلة محدودة ألن األطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع ومعقول .
 لتركيز مخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي حيث ان التعرض لها موزع على عدد كبير من األطراف المقابلة .

  
-٤٩- 
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  ) مخاطر معدل الفائدة ٣

  الفائدة في السوق . رتمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية ستتذبذب بسبب التغيرات في أسعا
  التى تحمل فائدة كبيرة كما يلي : للمجموعةكانت اللمحة الموجزة ألسعار الفائدة على االدوات المالية الهامة  في تاريخ المركز المالي ،

  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    أدوات بأسعار فائدة ثابتة

              موجودات مالية
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠   (نقد وما في حكمه) ودائع مرابحة
  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠    ودائع مرابحة

              
  -    -    -    مطلوبات مالية
  ٧٣٩٫٦٠١    ١٫٣١٤٫٧٢٨    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    صافي التعرض

              أدوات بمعدالت عائمة
              موجودات مالية

  ٨٠٫٠٧٤    ٤٩٫٢٠٥    ٤٩٫٢٠٥    الشركة السعودية لحامض اإلكريليك المحدودةدفعات مقدمة إلى 
  ٢٠٫٠٠٠    ٤٢٫٠٠٠    ٤٢٫٠٠٠    للبيع ) ةمتاحالاألجل ( بإستثناء  ةطويل اتإستثمار

  ١٠٠٫٠٧٤    ٩١٫٢٠٥    ٩١٫٢٠٥    مطلوبات مالية
  )٢٣٣٫٨٤٤(    )٤٧٥٫٠٠٠(    )٣٣٠٫٥٥٦(    قروض 

  -    )١٫٦٣٧(    )٢٫٨٥٣(    أدوات مالية مشتقة
  )١٣٣٫٧٧٠(    )٣٨٥٫٤٣٢(    )٢٤٢٫٢٠٤(    صافي التعرض

  
  اإلئتمانب) مخاطر 

مان إلتزاماته . تنشأ مخاطر اإلئتب الوفاءتمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر أن يتسبب طرف ما في أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر وذلك بفشله في 
 مستحق من أطراف ذات عالقة والدفعات المقدمة للشركات الزميلة والمشروعات المشتركة ، اإلستثمارت طويلة االجل ،من الودائع لدى البنوك  للمجموعة

  والذمم المدينة األخرى .
  
  ) التعرض لمخاطر اإلئتمان ١(

رير كان كما التق تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر اإلئتمان . إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ إعداد
  يلي:

  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  إيضاح  

  ٥٦٢٫٥١٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٩١٣  ١٦  نقد وما في حكمه
  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠  ١٥ ودائع مرابحة

  ٣١٤٫٩٨٧    ٢٨٣٫٨٨٢    ٢٤٢٫٣٨٤  ١٢  إستثمارات طويلة االجل
              هامستثمر في في شركاتدفعات مقدمة إلى إستثمار 

  ١١٢٫٩٥٧    ٨٣٫٣٤٦    ١٠٤٫٢٥٨  ١١  بحقوق الملكيةمحتسب 
  ٢٥٫٠٢٠    ٢٢٫٨٥٢    ٣١٫٤٦٢  ١٤  مستحق من اطراف ذات عالقة

  ١٢٫٤٧٥    ١٣٫١٨١    ٢٣٫٢٨٤    ذمم مدينة أخرى
    ١٫٢٧٢٫٩٥١    ١٫٧٨٠٫٩٣٥    ١٫٦٩٠٫٣٠١  
  

رضة أنها غير مع المجموعةوتعتقد  إن مخاطر اإلئتمان على االموال السائلة محدودة ألن األطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع ومعقول .
 لتركيز مخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي حيث ان التعرض لها موزع على عدد كبير من األطراف المقابلة .
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  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ) جودة اإلئتمان للموجودات المالية٢

أو  نذ فترةم ) والتى لم يتم إستحقاقها صناديق اإلستثمار المشتركةوتتمثل جودة اإلئتمان للموجودات المالية (بشكل رئيسي في االرصدة لدى البنوك 
  مقابل .لقيمتها ويمكن تقييمها بالرجوع إلى التصنيفات اإلئتمانية الخارجية (إذا كانت متاحة)  أو المعلومات التاريخية حول معدل تعثر الطرف ا إنخفضت

  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    وكالة التقييم    طويل االجل  قصير األجل    المؤسسة / التقييم
                        نقد وما في حكمه

  ٩٥٫٦٧٥    ٥٠٢٫١٩١    ١٣٣٫٠٤٦    موديز    ١ -ب   ١أ    السعودي البريطاني البنك
  ٢٥٠٫٠١٥    ٣٥٠٫٠١٥    ١٨٠٫٠١٥    موديز    ٢ -ب   ٣أ    لإلستثمار البنك السعودي

  ١٢٫١٣٢    ١٠٠٫٠١٣    ١٠٠٫٤١٧    موديز    ١ -ب   ١أ   البنك السعودي الفرنسي
  ١٠    ١٠    ١٠٠٫٠١٠    موديز    ٢ -ب   ٣أ    دبي الوطنيبنك اإلمارات 

  ٢٥    ١٢٠٫٠٢٥    ٢٠    موديز    ٢ -ب   ٣أ    البنك األول
  ٤٫٦١٠    ٥٫٣٨٣    ٣٦٢    فيتش    أ-  ١ف    البنك األهلى التجاري

  ٢٠٠٫٠٢٣    ٢٥    ٣٠    فيتش    أ-  ٢ف   بنك الرياض
  ١٢    ١٢    ١٢    موديز    -  ١أ    بنك الراجحي

  ٥٦٢٫٥٠٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٩١٢              إجمالى النقد وما في حكمه

                        ودائع مرابحة
  ٢٤٥٫٠٠٠    -    ٥٢٥٫٠٠٠    موديز    ١ب أ أ   ٢ -ب     بنك الخليج الدولي

  -    ٢٠٠٫٠٠٠    ٢٥٠٫٠٠٠    موديز    ٢ -ب   ٣أ    البنك األول
  -    ١٠٠٫٠٠٠    -    رايتنغ    أ  ٢أ    البنك العربي الوطني

  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠              إجمالي ودائع المرابحة
  

طويلة االمد مع هذه األطراف المقابلة وبعد األخذ باإلعتبار وضعها المالي القوي ، فإن اإلدارة ال تتوقع عدم أداء هذه األطراف  المجموعةنظراً لعالقات 
  . عليه ، فإن مخاطر اإلئتمان أدنى ما يمكن . المجموعةالمقابلة إللتزاماتها تجاه 

  
  مخاطر السيولة ج) 

  .المالية  باإللتزاماتاإللتزامات المرتبطة ب في الوفاءتواجه مصاعب سهو خطر أن الشركة 
  

ديسمبر  ٣١السيولة عن طريق اإلحتفاظ بنقد كاٍف وتوفر التمويل من خالل مبلغ كاٍف من التسهيالت اإلئتمانية الملتزم بها . كما في  رمخاط المجموعةتدير 
  نقد وما في حكمه .مليون لایر سعودي  ٥١٣٫٩ المجموعةم ، لدى ٢٠١٧
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  ) جودة اإلئتمان للموجودات المالية٢

أو  نذ فترةم ) والتى لم يتم إستحقاقها صناديق اإلستثمار المشتركةوتتمثل جودة اإلئتمان للموجودات المالية (بشكل رئيسي في االرصدة لدى البنوك 
  مقابل .لقيمتها ويمكن تقييمها بالرجوع إلى التصنيفات اإلئتمانية الخارجية (إذا كانت متاحة)  أو المعلومات التاريخية حول معدل تعثر الطرف ا إنخفضت

  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    وكالة التقييم    طويل االجل  قصير األجل    المؤسسة / التقييم
                        نقد وما في حكمه

  ٩٥٫٦٧٥    ٥٠٢٫١٩١    ١٣٣٫٠٤٦    موديز    ١ -ب   ١أ    السعودي البريطاني البنك
  ٢٥٠٫٠١٥    ٣٥٠٫٠١٥    ١٨٠٫٠١٥    موديز    ٢ -ب   ٣أ    لإلستثمار البنك السعودي

  ١٢٫١٣٢    ١٠٠٫٠١٣    ١٠٠٫٤١٧    موديز    ١ -ب   ١أ   البنك السعودي الفرنسي
  ١٠    ١٠    ١٠٠٫٠١٠    موديز    ٢ -ب   ٣أ    دبي الوطنيبنك اإلمارات 

  ٢٥    ١٢٠٫٠٢٥    ٢٠    موديز    ٢ -ب   ٣أ    البنك األول
  ٤٫٦١٠    ٥٫٣٨٣    ٣٦٢    فيتش    أ-  ١ف    البنك األهلى التجاري

  ٢٠٠٫٠٢٣    ٢٥    ٣٠    فيتش    أ-  ٢ف   بنك الرياض
  ١٢    ١٢    ١٢    موديز    -  ١أ    بنك الراجحي

  ٥٦٢٫٥٠٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٩١٢              إجمالى النقد وما في حكمه

                        ودائع مرابحة
  ٢٤٥٫٠٠٠    -    ٥٢٥٫٠٠٠    موديز    ١ب أ أ   ٢ -ب     بنك الخليج الدولي

  -    ٢٠٠٫٠٠٠    ٢٥٠٫٠٠٠    موديز    ٢ -ب   ٣أ    البنك األول
  -    ١٠٠٫٠٠٠    -    رايتنغ    أ  ٢أ    البنك العربي الوطني

  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠              إجمالي ودائع المرابحة
  

طويلة االمد مع هذه األطراف المقابلة وبعد األخذ باإلعتبار وضعها المالي القوي ، فإن اإلدارة ال تتوقع عدم أداء هذه األطراف  المجموعةنظراً لعالقات 
  . عليه ، فإن مخاطر اإلئتمان أدنى ما يمكن . المجموعةالمقابلة إللتزاماتها تجاه 

  
  مخاطر السيولة ج) 

  .المالية  باإللتزاماتاإللتزامات المرتبطة ب في الوفاءتواجه مصاعب سهو خطر أن الشركة 
  

ديسمبر  ٣١السيولة عن طريق اإلحتفاظ بنقد كاٍف وتوفر التمويل من خالل مبلغ كاٍف من التسهيالت اإلئتمانية الملتزم بها . كما في  رمخاط المجموعةتدير 
  نقد وما في حكمه .مليون لایر سعودي  ٥١٣٫٩ المجموعةم ، لدى ٢٠١٧
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
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 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  -    -    ٨٫٣١٢    ٨٫٣١٢    مصروفات مالية مستحقة
  ١٣٦٫١١١    ١٥٥٫٥٥٦    ٣٨٫٨٨٩    ٣٣٠٫٥٥٦    طويلة األجل قروض

  -    -    ٣٫٤٠٠    ٣٫٤٠٠   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  -    -    ٣٤٫٤٢٢    ٣٤٫٤٢٢    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

    ١٣٦٫١١١    ١٥٥٫٥٥٦    ٨٥٫٠٢٣    ٣٧٦٫٦٩٠  
  
  

  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  -    -    ٥٫٤١٨    ٥٫٤١٨    مصروفات مالية مستحقة

  ٢٢٥٫٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠    ٥٠٫٠٠٠    ٤٧٥٫٠٠٠    طويلة األجل قروض
  -    -    ٤٫٢٦٤    ٤٫٢٦٤   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  -    -    ٦١٫٦٤٧    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٢٢٥٫٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠    ١٢١٫٣٢٩    ٥٤٦٫٣٢٩  
  
  

  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٦يناير  ١كما في 
  -    -    ٣٫٥٠٢    ٣٫٥٠٢    مصروفات مالية مستحقة

  ١٤٠٫٣٠٨    ٩٣٫٥٣٦    -    ٢٣٣٫٨٤٤    طويلة األجل قروض
  -    -    ٦٫٣٩٥    ٦٫٣٩٥   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  -    -    ٦١٫٦٤٧    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ١٤٠٫٣٠٨    ٩٣٫٥٣٦    ٧١٫٥٤٤    ٣٠٥٫٣٨٨  
  

  العادلةقياس القيمة  ٢ - ٢٩
 المالحظة ذات الصلةرة بياس القيمة العادلة وإستخدام المدخالت الجديتوفر لها بيانات كافية لقتتستخدم المجموعة أسايب التقييم المناسبة في الظروف التى 

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو  . ألدنى حد ممكن للمالحظةالجديرة وتقليل إستخدام المدخالت غير  ألقصى حد ممكن
  القيمة العادلة بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: هرممصنفة ضمن األولية المختصرة المالية قوائم االفصاح عنها في ال

  
 ألسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. (غير معدلة) في ا المدرجة: أسعار السوق ١المستوى  •
 . بصورة مباشرة أو غير مباشرة جديرة بالمالحظةأدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة  لها التقييم التي يكون أساليب: ٢المستوى  •
 . جديرة بالمالحظة قياس القيمة العادلة غير أدنى مستوى من المطلوبات الهامة ل لها التقييم التي يكون أساليب: ٣المستوى  •
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات التى تم قياسه بالقيمة العادلة :
  

  المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول    : الموجودات
                  إستثمارات متاحة للبيع

  ٢٠٠٫٣٨٤    -    ١٢٧٫٤٠٩    ٧٢٫٩٧٥    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٢٤١٫٨٨٢    -    ١٥٧٫٨٨٢    ٨٤٫٠٠٠    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ٢٩٤٫٩٨٧    -    ٢١٩٫٩٨٧    ٧٥٫٠٠٠    ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

                  
                 قروض وذمم مدينة 

  ٤٢٫٠٠٠    -    ٤٢٫٠٠٠    -    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٤٢٫٠٠٠    -    ٤٢٫٠٠٠    -    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ٢٠٫٠٠٠    -    ٢٠٫٠٠٠    -    ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

                  
                  المطلوبات :

                  مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
  ٢٫٨٥٣    -    ٢٫٨٥٣    -    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١٫٦٣٧    -    ١٫٦٣٧    -    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  -    -    -    -    ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  

ق نشطاً إذا ر السوإن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المتداولة في أسواق نشطة تستند إلى أسعار السوق المدرجة في تاريخ المركز المالي . يعتب
، أو وسيط أو مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية ، وتمثل  ،تاجرتبادل الكانت االسعارالمدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من خالل 

للموجودات المالية المحتفظ بها بواسطة المجموعة  المدرجتلك األسعار معامالت السوق الفعلية والمنتظمة على اساس تجاري بحت . يستخدم سعر السوق 
  والذي هو سعر الشراء الحالي .

  
الجديرة السوق  تزيد هذه التقنيات من إستخدام بياناتغير المتداولة في سوق نشطة بإستخدام أساليب التقييم .المشتقة لألدوات المالية  يتم تحديد القيمة العادلة

داة مالية دلة ألحينما تكون متاحة وتعتمد بأقل قدر ممكن على التقديرات المحددة للمنشأة . إذا كانت جميع المدخالت الهامة المطلوبة للقيمة العابالمالحظة 
الجديرة . إذا كان واحد أو أكثر من المدخالت الهامة ال يستند إلى بيانات السوق  ٢، يتم تصنيف هذه األدوات المالية تحت المستوي جديرة بالمالحظة 

  م .٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في لمجموعة مثل هذه النوع من االدوات المالية ليس ل. ال  ٣، يتم تصنيف األداة المالية تحت المستوى بالمالحظة 
  

وعية يتم تحديد القيم العادلة على أساس األدلة الموضتقارب القيم الدفترية لكافة الموجودات المالية والمطلوبات الموضحة في القوائم المالية قيمها العادلة . 
  في كل تاريخ إصدار تقرير .
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  مساهمة سعودية)(شركة 

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  
  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  -    -    ٨٫٣١٢    ٨٫٣١٢    مصروفات مالية مستحقة
  ١٣٦٫١١١    ١٥٥٫٥٥٦    ٣٨٫٨٨٩    ٣٣٠٫٥٥٦    طويلة األجل قروض

  -    -    ٣٫٤٠٠    ٣٫٤٠٠   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  -    -    ٣٤٫٤٢٢    ٣٤٫٤٢٢    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

    ١٣٦٫١١١    ١٥٥٫٥٥٦    ٨٥٫٠٢٣    ٣٧٦٫٦٩٠  
  
  

  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  -    -    ٥٫٤١٨    ٥٫٤١٨    مصروفات مالية مستحقة

  ٢٢٥٫٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠    ٥٠٫٠٠٠    ٤٧٥٫٠٠٠    طويلة األجل قروض
  -    -    ٤٫٢٦٤    ٤٫٢٦٤   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  -    -    ٦١٫٦٤٧    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٢٢٥٫٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠    ١٢١٫٣٢٩    ٥٤٦٫٣٢٩  
  
  

  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٦يناير  ١كما في 
  -    -    ٣٫٥٠٢    ٣٫٥٠٢    مصروفات مالية مستحقة

  ١٤٠٫٣٠٨    ٩٣٫٥٣٦    -    ٢٣٣٫٨٤٤    طويلة األجل قروض
  -    -    ٦٫٣٩٥    ٦٫٣٩٥   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  -    -    ٦١٫٦٤٧    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ١٤٠٫٣٠٨    ٩٣٫٥٣٦    ٧١٫٥٤٤    ٣٠٥٫٣٨٨  
  

  العادلةقياس القيمة  ٢ - ٢٩
 المالحظة ذات الصلةرة بياس القيمة العادلة وإستخدام المدخالت الجديتوفر لها بيانات كافية لقتتستخدم المجموعة أسايب التقييم المناسبة في الظروف التى 

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو  . ألدنى حد ممكن للمالحظةالجديرة وتقليل إستخدام المدخالت غير  ألقصى حد ممكن
  القيمة العادلة بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: هرممصنفة ضمن األولية المختصرة المالية قوائم االفصاح عنها في ال

  
 ألسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. (غير معدلة) في ا المدرجة: أسعار السوق ١المستوى  •
 . بصورة مباشرة أو غير مباشرة جديرة بالمالحظةأدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة  لها التقييم التي يكون أساليب: ٢المستوى  •
 . جديرة بالمالحظة قياس القيمة العادلة غير أدنى مستوى من المطلوبات الهامة ل لها التقييم التي يكون أساليب: ٣المستوى  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٥١-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

109
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  االدوات المالية حسب الفئات
  
  ) موجودات مالية١(
  

    مشتقات  موجودات بالقيمة          موجودات مالية
    مستخدمة العادلة من خالل    محتفظ به حتى  القروض       
  متاحة للبيع  للتحوط  الربح والخسارة  تاريخ اإلستحقاق  والذمم المدينة  المجموع    

                ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  -  -  -  -  ٥١٣٫٩١٣  ٥١٣٫٩١٣    نقد وما في حكمه

  -  -  -  -  ٧٧٥٫٠٠٠  ٧٧٥٫٠٠٠    ودائع مرابحة
  ٢٠٠٫٣٨٤  -  -  -  ٤٢٫٠٠٠  ٢٤٢٫٣٨٤    إستثمارات طويلة االجل

               تم  شركات مستثمر فيهاإلى دفعات 
  -  -  -  -  ١٠٤٫٢٥٨  ١٠٤٫٢٥٨    بطريقة حقوق الملكيةإحتسابها 

  -  -  -  -  ٣١٫٤٦٢  ٣١٫٤٦٢   مستحق من أطراف ذات عالقة
  -  -  -  -  ٢٣٫٢٨٤  ٢٣٫٢٨٤    ذمم مدينة أخرى

    ٢٠٠٫٣٨٤  -  -  -  ١٫٤٨٩٫٩١٧  ١٫٦٩٠٫٣٠١  
                ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  -  -  -  -  ١٫٠٧٧٫٦٧٤  ١٫٠٧٧٫٦٧٤    وما في حكمهنقد 

  -  -  -  -  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠    ودائع مرابحة
  ٢٤١٫٨٨٢        ٤٢٫٠٠٠  ٢٨٣٫٨٨٢    إستثمارات طويلة االجل
               تم إحتسابهادفعات إلى إستثمارات 
  -        ٨٣٫٣٤٧  ٨٣٫٣٤٧    بطريقة حقوق الملكية

  -  -  -  -  ٢٢٫٨٥٢  ٢٢٫٨٥٢   مستحق من أطراف ذات عالقة
  -  -  -  -  ١٣٫١٨١  ١٣٫١٨١    ذمم مدينة أخرى

    ٢٤١٫٨٨٢  -  -  -  ١٫٥٣٩٫٠٥٤  ١٫٧٨٠٫٩٣٦  
                ٢٠١٦يناير  ١

  -  -  -  -  ٥٦٢٫٥١٢  ٥٦٢٫٥١٢    نقد وما في حكمه
  -  -  -  -  ٢٤٥٫٠٠٠  ٢٤٥٫٠٠٠    ودائع مرابحة

  ٢٩٤٫٩٨٧  -  -  -  ٢٠٫٠٠٠  ٣١٤٫٩٨٧    إستثمارات طويلة االجل
  -  -  -  -  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠    االجلإستثمارات قصيرة 

               تم إحتسابهادفعات إلى إستثمارات 
  -  -  -  -  ٩٧٫٤٨٨  ٩٧٫٤٨٨    بطريقة حقوق الملكية

  -  -  -  -  ٢٥٫٠٢٠  ٢٥٫٠٢٠   مستحق من أطراف ذات عالقة
  -  -  -  -  ١٢٫٤٧٥  ١٢٫٤٧٥    ذمم مدينة أخرى

    ٢٩٤٫٩٨٧  -  -  -  ١٫٠٦٢٫٤٩٥  ١٫٣٥٧٫٤٨٢  
  
  
  
  
  

-٥٣-  
  

  الصحراء للبتروكيماويات شركة
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

  
  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  -    -    ٨٫٣١٢    ٨٫٣١٢    مصروفات مالية مستحقة
  ١٣٦٫١١١    ١٥٥٫٥٥٦    ٣٨٫٨٨٩    ٣٣٠٫٥٥٦    طويلة األجل قروض

  -    -    ٣٫٤٠٠    ٣٫٤٠٠   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  -    -    ٣٤٫٤٢٢    ٣٤٫٤٢٢    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

    ١٣٦٫١١١    ١٥٥٫٥٥٦    ٨٥٫٠٢٣    ٣٧٦٫٦٩٠  
  
  

  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  -    -    ٥٫٤١٨    ٥٫٤١٨    مصروفات مالية مستحقة

  ٢٢٥٫٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠    ٥٠٫٠٠٠    ٤٧٥٫٠٠٠    طويلة األجل قروض
  -    -    ٤٫٢٦٤    ٤٫٢٦٤   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  -    -    ٦١٫٦٤٧    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٢٢٥٫٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠    ١٢١٫٣٢٩    ٥٤٦٫٣٢٩  
  
  

  أكثر من خمسة سنوات    من سنة إلى خمسة سنوات    أقل من سنة واحدة    القيمة الدفترية    ٢٠١٦يناير  ١كما في 
  -    -    ٣٫٥٠٢    ٣٫٥٠٢    مصروفات مالية مستحقة

  ١٤٠٫٣٠٨    ٩٣٫٥٣٦    -    ٢٣٣٫٨٤٤    طويلة األجل قروض
  -    -    ٦٫٣٩٥    ٦٫٣٩٥   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  -    -    ٦١٫٦٤٧    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ١٤٠٫٣٠٨    ٩٣٫٥٣٦    ٧١٫٥٤٤    ٣٠٥٫٣٨٨  
  

  العادلةقياس القيمة  ٢ - ٢٩
 المالحظة ذات الصلةرة بياس القيمة العادلة وإستخدام المدخالت الجديتوفر لها بيانات كافية لقتتستخدم المجموعة أسايب التقييم المناسبة في الظروف التى 

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو  . ألدنى حد ممكن للمالحظةالجديرة وتقليل إستخدام المدخالت غير  ألقصى حد ممكن
  القيمة العادلة بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: هرممصنفة ضمن األولية المختصرة المالية قوائم االفصاح عنها في ال

  
 ألسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. (غير معدلة) في ا المدرجة: أسعار السوق ١المستوى  •
 . بصورة مباشرة أو غير مباشرة جديرة بالمالحظةأدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة  لها التقييم التي يكون أساليب: ٢المستوى  •
 . جديرة بالمالحظة قياس القيمة العادلة غير أدنى مستوى من المطلوبات الهامة ل لها التقييم التي يكون أساليب: ٣المستوى  •
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
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 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
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 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
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  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
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 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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  ) مطلوبات مالية٢(
  

  بالتكلفة المطفأة    بالقيمة العادلة     المجموع    
              ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  ٣٣٠٫٥٥٦    -    ٣٣٠٫٥٥٦    قروض طويلة االجل
  ٣٫٤٠٠    -    ٣٫٤٠٠    ذمم دائنة تجارية

  ٣٤٫٤٢٢    -    ٣٤٫٤٢٢    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
  -    ٢٫٨٥٣    ٢٫٨٥٣    أدوات مالية مشتقة

    ٣٦٨٫٣٧٨    ٢٫٨٥٣    ٣٧١٫٢٣١  
              ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  ٤٧٥٫٠٠٠    -    ٤٧٥٫٠٠٠    قروض طويلة االجل
  ٤٫٢٦٤    -    ٤٫٢٦٤    ذمم دائنة تجارية

  ٦٥٫٩٩٠    -    ٦٥٫٩٩٠    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
  -    ١٫٦٣٧    ١٫٦٣٧    أدوات مالية مشتقة

    ٥٤٥٫٢٥٤    ١٫٦٣٧    ٥٤٦٫٨٩١  
              ٢٠١٦يناير  ١كما في 

  ٢٣٣٫٨٤٤    -    ٢٣٣٫٨٤٤    قروض طويلة االجل
  ٦٫٣٩٥    -    ٦٫٣٩٥    ذمم دائنة تجارية

  ٦١٫٦٤٧    -    ٦١٫٦٤٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
  -    -    -    أدوات مالية مشتقة

    ٣٠١٫٨٨٦    -    ٣٠١٫٨٨٦  
  

  إدارة رأس المال ٣ - ٢٩
إيرادات للمساهمين ومنافع ألصحاب  تقديمعلى اإلستمرار كمنشأة مستمرة من أجل  المجموعةعند إدارة رأس المال هي حماية قدرة  المجموعةإن اهداف 

رأس مال مثالية لتقليل تكلفة رأس المال . من أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ، يمكن للشركة تعديل  بنيةالمصالح اآلخرين والحفاظ على 
كل رأس المال على بمراقبة هي المجموعةوف . تقوم مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين وإصدار أسهم جديدة وتدابير أخرى تتناسب مع الظر

  راض .أساس معدل اإلق
  

  م هي على النحو التالي :٢٠١٦يناير  ١وكما في م ٢٠١٦و م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١راض كما في معدالت اإلق
  

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
  ٢٣٣٫٨٤٤    ٤٧٥٫٠٠٠    ٣٣٠٫٥٥٦   قروض ومقترضات تحمل فوائد

  )٥٦٢٫٥١٢(    )١٫٠٧٧٫٦٧٤(    )٥١٣٫٩١٣(    ناقصاً : نقد وما في حكمه
  )٣٢٨٫٦٦٨(    )٦٠٢٫٦٧٤(    )١٨٣٫٣٥٧(    صافي الدين

  ٥٫٠٣٩٫٥٣٤    ٥٫٢٢٢٫١٧٠    ٥٫٣٢٨٫٧٩١    إجمالي حقوق الملكية
  ٠٫٠٧    ٠٫١٢    ٠٫٠٣   معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية (في أوقات)
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  للبتروكيماوياتشركة الصحراء 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

344



 

 

 يةنشطة اإلستثماراألالتمويل التقليدي وغير التقليدي و -٣٠
  

  مكونات قائمة المركز المالي الموحدة 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

              غير تقليدي -نقد وما في حكمه 
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠    مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محدد) 
  ٦٧٫٩٠١    ٦٢٫٩٤٦    ٣٨٫٤١٢    حسابات جارية (بإستثناء ودائع ألجل محدد)

   ٥٦٢٫٥٠٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٤١٢  
              

  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠    غير تقليدية -ودائع مرابحة 
  ٢٣٣٫٨٤٤    ٤٧٥٫٠٠٠    ٣٣٠٫٥٥٦    غير تقليدية -قروض 

  
  الموحدة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمكونات قائمة 

  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

            تقليدي غير -إيراد مالي 
  ٣٠٫٠٢٨    ٢٠٫٤٤٦      مرابحة مع بنوك (ودائع ألجل)

  ٤٫٧٦٢    ٢٫٧٠٨      إستثمارات طويلة األجل
  ٥٫٢١٦    ١٫٩٥٠      توزيعات أرباح

      ٤٠٫٠٠٦    ٢٥٫١٠٤  
            

            غير تقليدي -إيراد مالي 
  ٤٫١٨٩    ٤٫٥٣٨      كيةيقة حقوق الملرتم إحتسابها بط شركات مستثمر فيهادفعات مقدمة إلى 

            
            غير تقليدي - تكلفة تمويل

  ٣٫١١٥    ٤٫٤٠٢      مصروفات فوائد مرتبطة بقرض من بنك تجاري
  
 إيجارات تشغيلية -٣١

ة األراضي ، هي لفترة أولي وآالت وتأجير السيارات . إن اإليجارات ، بإستثناء حاسب آلي ،  إيجارات تشغيلية مختلفة ألراضي ، معدات المجموعةلدى 
اإليجار . دفعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنوياً لتعكس إيجارات السوق . بلغت مصاريف اإليجار  فتراتمدتها سنة واحدة مع خيار تجديد اإليجارات بعد 

  ) .مليون لایر سعودي ٢٫٩م : ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٥٫٤م مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  ديسمبر هي كما يلي : ٣١الحد األدنى من اإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجتار التشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

  ٢٤٤    ٢٤٤    ٢٤٤   خالل سنة واحدة
  ٩٧٥    ٩٧٥    ٩٧٥    وليست أكثر من خمس سنواتواحدة بعد سنة 

  ٣٫٣٠٠    ٣٫٠٥٧    ٢٫٨١٣   أكثر من خمس سنوات
    ٤٫٥١٩    ٤٫٢٧٦    ٤٫٠٣٢  
  
  
  

-٥٥-  
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  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

 يةنشطة اإلستثماراألالتمويل التقليدي وغير التقليدي و -٣٠
  

  مكونات قائمة المركز المالي الموحدة 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

              غير تقليدي -نقد وما في حكمه 
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠    مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محدد) 
  ٦٧٫٩٠١    ٦٢٫٩٤٦    ٣٨٫٤١٢    حسابات جارية (بإستثناء ودائع ألجل محدد)

   ٥٦٢٫٥٠٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٤١٢  
              

  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠    غير تقليدية -ودائع مرابحة 
  ٢٣٣٫٨٤٤    ٤٧٥٫٠٠٠    ٣٣٠٫٥٥٦    غير تقليدية -قروض 

  
  الموحدة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمكونات قائمة 

  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

            تقليدي غير -إيراد مالي 
  ٣٠٫٠٢٨    ٢٠٫٤٤٦      مرابحة مع بنوك (ودائع ألجل)

  ٤٫٧٦٢    ٢٫٧٠٨      إستثمارات طويلة األجل
  ٥٫٢١٦    ١٫٩٥٠      توزيعات أرباح

      ٤٠٫٠٠٦    ٢٥٫١٠٤  
            

            غير تقليدي -إيراد مالي 
  ٤٫١٨٩    ٤٫٥٣٨      كيةيقة حقوق الملرتم إحتسابها بط شركات مستثمر فيهادفعات مقدمة إلى 

            
            غير تقليدي - تكلفة تمويل

  ٣٫١١٥    ٤٫٤٠٢      مصروفات فوائد مرتبطة بقرض من بنك تجاري
  
 إيجارات تشغيلية -٣١

ة األراضي ، هي لفترة أولي وآالت وتأجير السيارات . إن اإليجارات ، بإستثناء حاسب آلي ،  إيجارات تشغيلية مختلفة ألراضي ، معدات المجموعةلدى 
اإليجار . دفعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنوياً لتعكس إيجارات السوق . بلغت مصاريف اإليجار  فتراتمدتها سنة واحدة مع خيار تجديد اإليجارات بعد 

  ) .مليون لایر سعودي ٢٫٩م : ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٥٫٤م مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  ديسمبر هي كما يلي : ٣١الحد األدنى من اإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجتار التشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

  ٢٤٤    ٢٤٤    ٢٤٤   خالل سنة واحدة
  ٩٧٥    ٩٧٥    ٩٧٥    وليست أكثر من خمس سنواتواحدة بعد سنة 

  ٣٫٣٠٠    ٣٫٠٥٧    ٢٫٨١٣   أكثر من خمس سنوات
    ٤٫٥١٩    ٤٫٢٧٦    ٤٫٠٣٢  
  
  
  

-٥٥-  
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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 توزيعات أرباح -٣٢
للسنة  لایر سعودي للسهم) ٠٫٧٥(بواقع  مليون لایر سعودي ٣٢٩٫١توزيع أرباح بمبلغ ب م٢٠١٧أبريل  ١٨المساهمون في إجتماعهم الذي عقد في  وافق

معلن لایر سعودي للسهم )  ٠٫٥٠مليون لایر سعودي) (بواقع  ٢١٩٫٤م : ٢٠١٦م (٢٠١٧والذي دفع بالكامل في أبريل ،  م٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في 
  م .٢٠١٦في يونيو  وتم دفعهافي مارس  عنها

 
ديسمبر  ٣١المنتهية في  مليون لایر سعودي للسنة ٤٣٨٫٨لایر سعودي للسهم الواحد بمبلغ  ١٫٠٠أرباح نقدية نهائية بقيمة  أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع

  م .٢٠١٨في  المزمع عقده في إجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم المجموعة المساهمين في رهناً على موافقةم ، ٢٠١٧
  
 اإلرتباطات واألحداث المحتملة  -٣٣

م ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في مليون لایر سعودي  ٧٫٤بمبلغ  تم إصدارها في سياق األعمال العاديةمطلوبات محتملة لضمانات بنكية  المجموعةلدى 
  . مليون لایر سعودي)  ٣٠٫٤: م ٢٠١٦يناير  ١ ومليون لایر سعودي  ٢٦٫٤م: ٢٠١٦ديسمبر ٣١(
  

 ٣١مليون لایر سعودي ( ٨٫٩مبلغ تقريباً م ٢٠١٧ ديسمبر ٣١حتى بعد ولم يتم تكبدها  المجموعةبلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل 
  . مليون لایر سعودي) ١٩٣٫٦: م ٢٠١٦يناير  ١ و مليون لایر سعودي ٦٤٫١م: ٢٠١٦ديسمبر 

  
 أحداث الحقة -٣٤

م قد يكون لها تأثير مادي على المركز المالي ٢٠١٧ديسمبر  ٣١أي أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  يكن هنالكمن وجهة نظر اإلدارة أنه لم 
  كما هو موضح في هذه القوائم المالية . للمجموعة

  
 أرقام المقارنة -٣٥

  حتى تتوافق مع عرض السنة الحالية . م٢٠١٦لسنة  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة
  
 الموافقة على القوائم المالية -٣٦

  م .٢٠١٨ مارس ١في  المجموعةبواسطة مجلس إدارة  الموحدةتمت الموافقة على إصدار هذه القوائم 
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 يةنشطة اإلستثماراألالتمويل التقليدي وغير التقليدي و -٣٠
  

  مكونات قائمة المركز المالي الموحدة 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

              غير تقليدي -نقد وما في حكمه 
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠    مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محدد) 
  ٦٧٫٩٠١    ٦٢٫٩٤٦    ٣٨٫٤١٢    حسابات جارية (بإستثناء ودائع ألجل محدد)

   ٥٦٢٫٥٠٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٤١٢  
              

  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠    غير تقليدية -ودائع مرابحة 
  ٢٣٣٫٨٤٤    ٤٧٥٫٠٠٠    ٣٣٠٫٥٥٦    غير تقليدية -قروض 

  
  الموحدة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمكونات قائمة 

  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

            تقليدي غير -إيراد مالي 
  ٣٠٫٠٢٨    ٢٠٫٤٤٦      مرابحة مع بنوك (ودائع ألجل)

  ٤٫٧٦٢    ٢٫٧٠٨      إستثمارات طويلة األجل
  ٥٫٢١٦    ١٫٩٥٠      توزيعات أرباح

      ٤٠٫٠٠٦    ٢٥٫١٠٤  
            

            غير تقليدي -إيراد مالي 
  ٤٫١٨٩    ٤٫٥٣٨      كيةيقة حقوق الملرتم إحتسابها بط شركات مستثمر فيهادفعات مقدمة إلى 

            
            غير تقليدي - تكلفة تمويل

  ٣٫١١٥    ٤٫٤٠٢      مصروفات فوائد مرتبطة بقرض من بنك تجاري
  
 إيجارات تشغيلية -٣١

ة األراضي ، هي لفترة أولي وآالت وتأجير السيارات . إن اإليجارات ، بإستثناء حاسب آلي ،  إيجارات تشغيلية مختلفة ألراضي ، معدات المجموعةلدى 
اإليجار . دفعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنوياً لتعكس إيجارات السوق . بلغت مصاريف اإليجار  فتراتمدتها سنة واحدة مع خيار تجديد اإليجارات بعد 

  ) .مليون لایر سعودي ٢٫٩م : ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٥٫٤م مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  ديسمبر هي كما يلي : ٣١الحد األدنى من اإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجتار التشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

  ٢٤٤    ٢٤٤    ٢٤٤   خالل سنة واحدة
  ٩٧٥    ٩٧٥    ٩٧٥    وليست أكثر من خمس سنواتواحدة بعد سنة 

  ٣٫٣٠٠    ٣٫٠٥٧    ٢٫٨١٣   أكثر من خمس سنوات
    ٤٫٥١٩    ٤٫٢٧٦    ٤٫٠٣٢  
  
  
  

-٥٥-  
  

  شركة الصحراء للبتروكيماويات
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  

 

 

 يةنشطة اإلستثماراألالتمويل التقليدي وغير التقليدي و -٣٠
  

  مكونات قائمة المركز المالي الموحدة 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

              غير تقليدي -نقد وما في حكمه 
  ٤٩٤٫٦٠١    ١٫٠١٤٫٧٢٨    ٤٧٥٫٠٠٠    مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محدد) 
  ٦٧٫٩٠١    ٦٢٫٩٤٦    ٣٨٫٤١٢    حسابات جارية (بإستثناء ودائع ألجل محدد)

   ٥٦٢٫٥٠٢    ١٫٠٧٧٫٦٧٤    ٥١٣٫٤١٢  
              

  ٢٤٥٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠    ٧٧٥٫٠٠٠    غير تقليدية -ودائع مرابحة 
  ٢٣٣٫٨٤٤    ٤٧٥٫٠٠٠    ٣٣٠٫٥٥٦    غير تقليدية -قروض 

  
  الموحدة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمكونات قائمة 

  
  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

            تقليدي غير -إيراد مالي 
  ٣٠٫٠٢٨    ٢٠٫٤٤٦      مرابحة مع بنوك (ودائع ألجل)

  ٤٫٧٦٢    ٢٫٧٠٨      إستثمارات طويلة األجل
  ٥٫٢١٦    ١٫٩٥٠      توزيعات أرباح

      ٤٠٫٠٠٦    ٢٥٫١٠٤  
            

            غير تقليدي -إيراد مالي 
  ٤٫١٨٩    ٤٫٥٣٨      كيةيقة حقوق الملرتم إحتسابها بط شركات مستثمر فيهادفعات مقدمة إلى 

            
            غير تقليدي - تكلفة تمويل

  ٣٫١١٥    ٤٫٤٠٢      مصروفات فوائد مرتبطة بقرض من بنك تجاري
  
 إيجارات تشغيلية -٣١

ة األراضي ، هي لفترة أولي وآالت وتأجير السيارات . إن اإليجارات ، بإستثناء حاسب آلي ،  إيجارات تشغيلية مختلفة ألراضي ، معدات المجموعةلدى 
اإليجار . دفعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنوياً لتعكس إيجارات السوق . بلغت مصاريف اإليجار  فتراتمدتها سنة واحدة مع خيار تجديد اإليجارات بعد 

  ) .مليون لایر سعودي ٢٫٩م : ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٥٫٤م مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  ديسمبر هي كما يلي : ٣١الحد األدنى من اإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجتار التشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
  
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

  ٢٤٤    ٢٤٤    ٢٤٤   خالل سنة واحدة
  ٩٧٥    ٩٧٥    ٩٧٥    وليست أكثر من خمس سنواتواحدة بعد سنة 

  ٣٫٣٠٠    ٣٫٠٥٧    ٢٫٨١٣   أكثر من خمس سنوات
    ٤٫٥١٩    ٤٫٢٧٦    ٤٫٠٣٢  
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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

  
  

  : لسامابكو الخسارةأو  الربحملخص بقائمة 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٥٠١٫٢٣٤    ٦٤٥٫٩٧٣      إيرادات
  ١١٧٫٤٣٢    ١٢٥٫٣٧٢      إستهالك وإطفاء

  ٥٩٫٩٧٢    ٧٢٫٧٤٥      تكلفة تمويل
  ١٫٠٠٨    ٤٠٢      ماليةإيرادات 

  -    -      زكاة وضريبة دخل
  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      قبل الزكاة وضريبة الدخل خسارة

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٩٢٢(      بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة 
  -    ٥٤٦      دخل شامل آخر

  )١٤٠٫٣٥٦(    )٤٤٫٣٧٦(      ة أخرىشاملخسارة 
  

ضمان مالي لصندوق التنمية الصناعية السعودي نيابة عن المشروعات المشتركة مقابل القروض طويلة االجل من صندوق التنمية قامت المجموعة بتقديم 
  الصناعية السعودي .

ما في مليون لایر سعودي ك ٢٠٫٢لدى المشروعات المشتركة إرتباطات محتملة عن ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلعتيادية لألعمال بمبلغ 
  مليون لایر سعودي ) .  ١١٫٥م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٢٠٫٤م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي  ٤٫٥م تقريباً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى بعد بلغت النفقات الرأسمالية التى تم التعاقد عليها من قبل المشروعات المشتركة ولم يتم تكبدها 
  مليون لایر سعودي ) . ١٦٣٫٦م : ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي و  ١٦٢٫٤م : ٢٠١٦مبر ديس ٣١(
  

  سامابكو لشركةدفعات مقدمة  ٣ - ١ - ١١
 ة ،. خالل السن تجارية بنوكالتى تم الحصول عليها من بعض القروض ل ملحقوهي طويلة االجل بدون فوائد إلى سامابكو مقدمة المجموعة دفعة  أعطت

  مليون لایر سعودي كقرض بدون فوائد للمشروعات المشتركة . الحركة كما يلي : ٢٧٫٨قامت المجموعة بتقديم مبلغ 
  

  للسنة المنتهية في   للسنة المنتهية في      
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      

  ٣٢٫٨٨٣    ٣٤٫١٤٢      يناير ١في كما الرصيد 
  -    ٢٧٫٧٥٠      دفعات مقدمة خالل السنة

  -    )٨٫٥٣٨(      قيمة عادلة تعديل
  ١٫٢٥٩    ١٫٦٩٩      إيرادات فوائد للسنة

 ٣٤٫١٤٢    ٥٥٫٠٥٣    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

354



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

370



139

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

384



153

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

395



165

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

415



185

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

444



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
 

456



)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  

 

١ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٢٣٩ 

 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا نم ةمدقملا ةلقتسملا ةراشتسالا نم ةخسن – )٤( قحلملا
 
 ٢٠١٨ ربمسيد ٥ خيراتب عقوملاو ةيزيلجنالا ةغللاب دعملا يلصألا باطخلل ةمجرت
  م٢٠١٨ ربمسيد ٥
 :ةيانعل
 )"ةرادإلا سلجم" ــب يلي اميف اهيلإ راشُي( ةكرشلا ةرادإ سلجم
 تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا

  ربخلا ،١٣٠ .ب .ص
٣١٩٥٢ 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ،لضافألا ةداسلا

 
 راشُي( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ءارحصلا ةكرش مهسأ لام سأر لماك ىلع ذاوحتسالا )"ةكرشلا"ـب يلي اميف اهيلإ راشُي( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا حرتقت
 ةكرشلل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش ،ضرعلا مامتإ دنع ،اهيلع ضورعملا ةكرشلا نوكت ثيحب ،)"ضرعلا"ـب يلي اميف هيلإ راشُي( )"اهيلع ضورعملا ةكرشلا"ـب يلي اميف اهيلإ
 دنتسم"ـب يلي اميف هيلإ راشُي( ةقفصلاب قلعتي اميف ةكرشلا هردصتس يذلا ضرعلا دنتسمل اًقفوو .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف اهيلع ضورعملا ةكرشلا جاردإ ىغلُيو
 عم يلي اميف اهيلإ راشُيو ،"ذيفنتلا ةيقافتا"ـب يلي اميف اهيلإ راشُي( ةقفصلاب قلعتي اميف اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلا نيب اهماربإ ررقملا ذيفنتلا ةيقافتاو )"ضرعلا
 .)"مهسألا ةلدابم لماعم"ـب يلي اميف هيلإ راشُي( ةكرشلا يف مهس ٠٫٨٣٥٦ـب اهيلع ضورعملا ةكرشلا يف مهس لك ةلدابم متيس ،)"ضرعلا تادنتسم"ـب ضرعلا دنتسم
 يلي اميف هيلإ راشُي( م٢٠١٣ وينوي ١٥ خيراتب رداصلا دقاعتلا باطخ يف اننيب اهيلع قفتملا طورشلل اًقفوو ضرعلاب قلعتي اميف ةكرشلل يلام راشتسمك اندقاعت نم ءزجكو
 جامدنالا ةحئال نم ١٨ ةداملاب ًالمع ،)"يس يب سإ شتإ"ـب يلي اميف اهيلإ راشُي( ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرش يأر ةكرشلا تبلط دقف ،)"دقاعتلا باطخ"ـب
 .يلام روظنم نم ةكرشلل ةبسنلاب لداع مهسألا ةلدابم لماعم نأ ربتعت يس يب سإ شتإ تناك اذإ امب قلعتي اميف ،ذاوحتسالاو
 
 تامولعملا ضعبو ضرعلا فصو نإف ،هيلعو .ضرعلا تادنتسم يف لماكلاب ةفوصوم ضرعلا طورش نأ الإ ،هالعأ ضرعلا ماكحأ ضعب صيخلت مت نيح يف هنأ ملعلا ىجرُي
 تادنتسم يف اهل ةددحملا يناعملا باطخلا اذه يف اهفيرعت متي مل يتلا تاحلطصملا لمحتو .ضرعلا تادنتسم ىلإ عوجرلل ةعضاخ باطخلا اذه يف ةدراولا ىرخألا
 .ضرعلا
 
 انتعجارم قاطن

 
 .ىرخأ رومأ نيب نم يلي ام انيرجأ دقف ،هاندأ نيبملا يأرلا ىلإ لصوتلا ليبس يف
 
 ؛ضرعلل ةيلاملا طورشلا ةعجارم .١
 
 ؛ضرعلا تادنتسم ةعجارم .٢
 
 ةكرشلاو ةكرشلل ةيلحرملا ةيلاملا تانايبلاو م٢٠١٧ ىتحو م٢٠١٥ ةيلاملا تاونسلا نع اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل ةقّقدملا ةيلاملا تانايبلا ةعجارم .٣

 ؛م٢٠١٨ ماع نم ىلوألا ةتسلا رهشألا نع اهيلع ضورعملا
 
 ةيلبقتسملا قافآلاو تابولطملاو تادوجوملاو ةيدقنلا تاقفدتلاو حابرألاو ةيراجتلا لامعألاب ةقلعتملا ةيلخادلا ةيلاملا تاعقوتلاو تاليلحتلا ضعب يف رظنلا .٤

 ؛اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلا ةرادإ انل اهتمدقو اهتدعأ يتلا ةكرشلل
 ؛اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل ةيلبقتسملا قافآلاو يلاملا عضولاو ةيلاحلاو ةقباسلا تايلمعلاب قلعتي اميف ةكرشلا ةرادإ ءاضعأ عم تاشقانم دقع .٥
 
 ةلوادتم ةنيعم تاكرشب ةصاخلا كلتب اهتنراقمو اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل ةيداعلا مهسألاب قلعتي اميف لوادتلا ةكرحو راعسأ نم هنع نلعُأ ام ةعجارم .٦

 ؛ةلص تاذ اهانربتعا مهسألا
 
 ؛روهمجلل حاتملا دحلا ىلإ كلذو ،ةلص تاذ اهربتعن يتلا ةلثامملا جامدنالا تايلمع ضعب طورش عم ضرعلا طورش ةنراقم .٧
 
 و ؛ضرعلا ضارغأل اًقيقحت ةكرشلا وراشتسم اهّدعأ يتلا ةبجاولا ةيانعلا داوم نم ددع ةعجارم .٨
 
 لئاسم ةاعارمو ،تاليلحتلا نم عاونألا هذه يف مادختسالا ةعئاش ةنيعم مييقت بيلاسأ قيبطتو ،ىرخأ تاقيقحت ءارجإو ،ىرخأ ةيلام تاليلحتو تاسارد ةعجارم .٩

 . ةماعلا ةيدقنلاو ةيقوسلاو ةيداصتقالا فورظلاو تايواميكورتبلا عاطقل ةيلاحلا تاعقوتلاو فورظلل انمييقت كلذ يف امب ًةبسانم اهانربتعا ىرخأ
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٢٣٩ 

 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا نم ةمدقملا ةلقتسملا ةراشتسالا نم ةخسن – )٤( قحلملا
 
 ٢٠١٨ ربمسيد ٥ خيراتب عقوملاو ةيزيلجنالا ةغللاب دعملا يلصألا باطخلل ةمجرت
  م٢٠١٨ ربمسيد ٥
 :ةيانعل
 )"ةرادإلا سلجم" ــب يلي اميف اهيلإ راشُي( ةكرشلا ةرادإ سلجم
 تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا

  ربخلا ،١٣٠ .ب .ص
٣١٩٥٢ 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ،لضافألا ةداسلا

 
 راشُي( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ءارحصلا ةكرش مهسأ لام سأر لماك ىلع ذاوحتسالا )"ةكرشلا"ـب يلي اميف اهيلإ راشُي( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا حرتقت
 ةكرشلل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش ،ضرعلا مامتإ دنع ،اهيلع ضورعملا ةكرشلا نوكت ثيحب ،)"ضرعلا"ـب يلي اميف هيلإ راشُي( )"اهيلع ضورعملا ةكرشلا"ـب يلي اميف اهيلإ
 دنتسم"ـب يلي اميف هيلإ راشُي( ةقفصلاب قلعتي اميف ةكرشلا هردصتس يذلا ضرعلا دنتسمل اًقفوو .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف اهيلع ضورعملا ةكرشلا جاردإ ىغلُيو
 عم يلي اميف اهيلإ راشُيو ،"ذيفنتلا ةيقافتا"ـب يلي اميف اهيلإ راشُي( ةقفصلاب قلعتي اميف اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلا نيب اهماربإ ررقملا ذيفنتلا ةيقافتاو )"ضرعلا
 .)"مهسألا ةلدابم لماعم"ـب يلي اميف هيلإ راشُي( ةكرشلا يف مهس ٠٫٨٣٥٦ـب اهيلع ضورعملا ةكرشلا يف مهس لك ةلدابم متيس ،)"ضرعلا تادنتسم"ـب ضرعلا دنتسم
 يلي اميف هيلإ راشُي( م٢٠١٣ وينوي ١٥ خيراتب رداصلا دقاعتلا باطخ يف اننيب اهيلع قفتملا طورشلل اًقفوو ضرعلاب قلعتي اميف ةكرشلل يلام راشتسمك اندقاعت نم ءزجكو
 جامدنالا ةحئال نم ١٨ ةداملاب ًالمع ،)"يس يب سإ شتإ"ـب يلي اميف اهيلإ راشُي( ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرش يأر ةكرشلا تبلط دقف ،)"دقاعتلا باطخ"ـب
 .يلام روظنم نم ةكرشلل ةبسنلاب لداع مهسألا ةلدابم لماعم نأ ربتعت يس يب سإ شتإ تناك اذإ امب قلعتي اميف ،ذاوحتسالاو
 
 تامولعملا ضعبو ضرعلا فصو نإف ،هيلعو .ضرعلا تادنتسم يف لماكلاب ةفوصوم ضرعلا طورش نأ الإ ،هالعأ ضرعلا ماكحأ ضعب صيخلت مت نيح يف هنأ ملعلا ىجرُي
 تادنتسم يف اهل ةددحملا يناعملا باطخلا اذه يف اهفيرعت متي مل يتلا تاحلطصملا لمحتو .ضرعلا تادنتسم ىلإ عوجرلل ةعضاخ باطخلا اذه يف ةدراولا ىرخألا
 .ضرعلا
 
 انتعجارم قاطن

 
 .ىرخأ رومأ نيب نم يلي ام انيرجأ دقف ،هاندأ نيبملا يأرلا ىلإ لصوتلا ليبس يف
 
 ؛ضرعلل ةيلاملا طورشلا ةعجارم .١
 
 ؛ضرعلا تادنتسم ةعجارم .٢
 
 ةكرشلاو ةكرشلل ةيلحرملا ةيلاملا تانايبلاو م٢٠١٧ ىتحو م٢٠١٥ ةيلاملا تاونسلا نع اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل ةقّقدملا ةيلاملا تانايبلا ةعجارم .٣

 ؛م٢٠١٨ ماع نم ىلوألا ةتسلا رهشألا نع اهيلع ضورعملا
 
 ةيلبقتسملا قافآلاو تابولطملاو تادوجوملاو ةيدقنلا تاقفدتلاو حابرألاو ةيراجتلا لامعألاب ةقلعتملا ةيلخادلا ةيلاملا تاعقوتلاو تاليلحتلا ضعب يف رظنلا .٤

 ؛اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلا ةرادإ انل اهتمدقو اهتدعأ يتلا ةكرشلل
 ؛اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل ةيلبقتسملا قافآلاو يلاملا عضولاو ةيلاحلاو ةقباسلا تايلمعلاب قلعتي اميف ةكرشلا ةرادإ ءاضعأ عم تاشقانم دقع .٥
 
 ةلوادتم ةنيعم تاكرشب ةصاخلا كلتب اهتنراقمو اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل ةيداعلا مهسألاب قلعتي اميف لوادتلا ةكرحو راعسأ نم هنع نلعُأ ام ةعجارم .٦

 ؛ةلص تاذ اهانربتعا مهسألا
 
 ؛روهمجلل حاتملا دحلا ىلإ كلذو ،ةلص تاذ اهربتعن يتلا ةلثامملا جامدنالا تايلمع ضعب طورش عم ضرعلا طورش ةنراقم .٧
 
 و ؛ضرعلا ضارغأل اًقيقحت ةكرشلا وراشتسم اهّدعأ يتلا ةبجاولا ةيانعلا داوم نم ددع ةعجارم .٨
 
 لئاسم ةاعارمو ،تاليلحتلا نم عاونألا هذه يف مادختسالا ةعئاش ةنيعم مييقت بيلاسأ قيبطتو ،ىرخأ تاقيقحت ءارجإو ،ىرخأ ةيلام تاليلحتو تاسارد ةعجارم .٩

 . ةماعلا ةيدقنلاو ةيقوسلاو ةيداصتقالا فورظلاو تايواميكورتبلا عاطقل ةيلاحلا تاعقوتلاو فورظلل انمييقت كلذ يف امب ًةبسانم اهانربتعا ىرخأ
 
 
 
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٢٤٠ 

 

 دودحلاو تاضارتفالا
 :انيأر ميدقت ليبس يف
 
 ؛لكك اهيمهاسمو ةكرشلا حلاصم لضفأ ضرعلا قيقحت كلذ يف امب ،ضرعلل ةيراجتلا ايازملاب قلعتي اميف ةرادإلا سلجمو ةكرشلا ةرادإ مييقت ىلع اندمتعا .١
 
 تامولعملا كلذ يف امب( اهانعجار وأ اهانشقان يتلا وأ روهمجلل ةحاتملا وأ انل تحيتُأ يتلا تامولعملا عيمج لامتكاو ةقد ىلع ،لقتسم ققحت نود ،اندمتعا .٢

 ؛يأرلا اذه ميدقت ضارغأل ةلماكو ةقيقد اهنأ انضرتفا دقو )هالعأ ةدراولا
 
 ماكحألاو تاريدقتلا لضفأ سكعت سسأ ىلإ اًدانتسا لوقعم ٍوحن ىلع اهدادعإ مت دق اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلا اهتمدق يتلا ةيلاملا تاعقوتلا نأ انضرتفا .٣

 تاعقوتلا هذه نم ةلقتسم ةروصب ققحتن ملو ةرادإلا سلجمو ايلعلا ةرادإلا قرف لالخ نم اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل يلبقتسملا يلاملا ءادألل ةحاتملا
 ؛ماكحألاو تاريدقتلا هذه ةهازن صخي اميف يأر يأ نع ربعن ملو

 
 تانامض يأ ميدقت نكمي ال هنأ الإ ،فورظلا هذه لظ يف ةبسانمو ةلوقعم اهنأب ىرن يتلاو ،انقيقحت يف ًةفلتخم ٍتاريدقتو ٍماكحأو ٍتاضارتفا انمادختسا مغر .٤

 ؛يأرلا اذه ميدقت لبق ةكرشلا عم تاريدقتلاو ماكحألاو تاضارتفالا هذه ةعجارم تمت دقو .تاريدقتلا وأ ماكحألا وأ تاضارتفالا هذه نم ٍيأ ةقدب قلعتي اميف
 
 ةمزاللا تادامتعالاو تاقفاوملا نم اهريغو نيمهاسملا نع ردصت يتلاو ةيميظنتلاو ةيموكحلا تادامتعالاو تاقفاوملا عيمج ىلع لوصحلا متيس هنأ انضرتفا .٥

 ؛ةكرشلا ىلع يبلس ريثأت يأ نود ددحملا تقولا يف ضرعلا ءارجإل
 
 َّقلتن ملو ةقيقشلاو ةعباتلا اهتاكرشو اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةقيقشلاو ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا تابولطم وأ تادوجومل لقتسم ريدقت وأ مييقت يأ ِرجُن مل .٦

 ةلص تاذ ةمظنأ يأ بجومب اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلل ةلداعلا ةميقلا وأ نويدلاب ءافولا ىلع ةردقلا مّيقن ملو ليبقلا اذه نم ريدقت وأ مييقت يأ
 ؛ةلثامم رومأ وأ نويدلاب ءافولا ىلع ةردقلا مدع وأ سالفإلاب

 
 ىلع ،ةرورضلا بسح ،طقف اندمتعا دقو ضرعلا وأ اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلل لقتسم رخآ ليلحت يأ وأ يبساحم وأ يبيرض وأ ينوناق ليلحت يأ ِرجُن مل .٧

 نودب ةكرشلا ىلإ ةروشملا هذه اومدق نونوكي دق نيذلا ةكرشلا ىدل نيينهملا نيراشتسملا نم مهريغو نيبساحملاو نييبيرضلاو نيينوناقلا نيراشتسملا ماكحأ
 ؛يأرلا ذه ضرغل اًقيقحت اهيلع دمتعنس اننأب لوبق وأ ةفرعم

 
 ؛ضرعلل ةجيتنك أشنت دق تالماعم فيلاكت وأ ميظنت ةداعإ فيلاكت يأل ةيبيرضلاو ةينوناقلا راثآلا انليلحت يف جردن مل .٨
 
 ؛نأشلا اذه يف يأر يأب ِلدن ملو ضرعلا صوصخب بئارضلا ضرفب قلعتي ام كلذ يف امب ،دارفألا ةكرشلا يمهاسم عضول لقتسم ليلحت يأ ِرجُن مل .٩
 
 ةدوسملا نع ةيرهوج ةيحان يأ نم ريغتي نل ضرعلا تادنتسمل يئاهنلا رادصإلا نأو ضرعلا تادنتسم يف ةددحملا طورشلل اًقفو لمتكيس ضرعلا نأ انضرتفا .١٠

 ؛باطخلا اذه ضرغب اهانعجار يتلا
 
 لامعألا وأ تايلمعلا جئاتن وأ يلاملا عضولاو تادوجوملا ةيحان نم اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ/و ةكرشلا صخي اميف يرهوج رييغت يأ دوجو مدع كلذك انضرتفا .١١

 ؛انل ةحاتُملا ةيلاملا تانايبلا ثدحأ خيرات ذنم تاعقوتلا وأ
 
 ؛اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلا قفارم وأ تاكلتممل يدام صحف يأ ِرجُن مل .١٢
 
 و ؛دقاعتلا باطخ يف ةكرشلا اهتمدق يتلا تارارقإلاو تانامضلاو تادهعتلاو تاديكأتلا ىلع اندمتعا .١٣
 
 ًةللضم وأ ةقيقد ريغ يأرلا اذه ميدقتل انل ةيرورض تامولعم يأ لعجت نأ اهنأش نم فورظ وأ قئاقح يأ نع اًئيش اهملع مدعب ةكرشلا ةرادإ ديكأت ىلع اندمتعا .١٤

 يتلا تامولعملا ةفاك نع ضرعلا تادنتسم يف حاصفإلاب كلذكو يأرلا اذه ميدقتب ةلص تاذ نوكت دق تامولعم يأب انتافاوم نع ةرادإلا لافغإ مدعب اذكو
 .يأرلا اذه ميدقتب ةلص تاذ نوكت دق

 
 مهف يغبنيو .هخيرات يف امك انل ةحاتملا تامولعملاو باطخلا اذه خيرات يف يه امك عاضوألا نم اهريغو ةيقوسلاو ةيداصتقالاو ةيلاملا عاضوألا ىلإ ةرورضلاب انيأر دنتسي
  .هديكأت ةداعإ وأ هتعجارم وأ يأرلا اذه ثيدحتب لكش يأب نيمزلُم انسل اننأو يأرلا اذه يف رثؤت دق ةقحاللا تاروطتلا نأ

 
 .تقو يأ يف اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلا نم ٍيأل ةيلام قاروأ يأ لوادت رعس صوصخب باطخلا اذه يف يأر يأ نع ربعن ال
 ،باطخلا اذه يف دراولا وحنلا ىلع ،انيأر رصتقيو .ذيفنتلا ةيقافتا يف ددحم وه امك ةقفصلا مامتإ لبق ام تاليدعتلا نم ضعبل عضخيس مهسألا ةلدابم لماعم نأ كردُن
 اهؤارجإ متيس يتلا مهسألا ةلدابم لماعم تاليدعت نأشب يأر يأ نع ربعن الو ،باطخلا اذه خيرات يف امك ةكرشلل مهسألا ةلدابم لماعم ةلادع ىلع ،يلام روظنم نم
 .ذيفنتلا ةيقافتا يف ةددحملا مهسألا ةلدابم لماعم تاليدعت ةيلآب قلعتي رخآ يأر يأ وأ ذيفنتلا ةيقافتا بجومب اهؤارجإ متيس يتلا تاليدعتلا ةجيتن باطخلا اذه خيرات دعب
 .ةكرشلل ةدئاف رثكأ ةليدب ةقفص يأ نوكت نأ ةيلامتحا لوح يأر يأ نع ربعن ال
 

تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلاكرشلا  

 

٢٤٠ 

 

 دودحلاو تاضارتفالا
 :انيأر ميدقت ليبس يف
 
 ؛لكك اهيمهاسمو ةكرشلا حلاصم لضفأ ضرعلا قيقحت كلذ يف امب ،ضرعلل ةيراجتلا ايازملاب قلعتي اميف ةرادإلا سلجمو ةكرشلا ةرادإ مييقت ىلع اندمتعا .١
 
 تامولعملا كلذ يف امب( اهانعجار وأ اهانشقان يتلا وأ روهمجلل ةحاتملا وأ انل تحيتُأ يتلا تامولعملا عيمج لامتكاو ةقد ىلع ،لقتسم ققحت نود ،اندمتعا .٢

 ؛يأرلا اذه ميدقت ضارغأل ةلماكو ةقيقد اهنأ انضرتفا دقو )هالعأ ةدراولا
 
 ماكحألاو تاريدقتلا لضفأ سكعت سسأ ىلإ اًدانتسا لوقعم ٍوحن ىلع اهدادعإ مت دق اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلا اهتمدق يتلا ةيلاملا تاعقوتلا نأ انضرتفا .٣

 تاعقوتلا هذه نم ةلقتسم ةروصب ققحتن ملو ةرادإلا سلجمو ايلعلا ةرادإلا قرف لالخ نم اهيلع ضورعملا ةكرشلاو ةكرشلل يلبقتسملا يلاملا ءادألل ةحاتملا
 ؛ماكحألاو تاريدقتلا هذه ةهازن صخي اميف يأر يأ نع ربعن ملو

 
 تانامض يأ ميدقت نكمي ال هنأ الإ ،فورظلا هذه لظ يف ةبسانمو ةلوقعم اهنأب ىرن يتلاو ،انقيقحت يف ًةفلتخم ٍتاريدقتو ٍماكحأو ٍتاضارتفا انمادختسا مغر .٤

 ؛يأرلا اذه ميدقت لبق ةكرشلا عم تاريدقتلاو ماكحألاو تاضارتفالا هذه ةعجارم تمت دقو .تاريدقتلا وأ ماكحألا وأ تاضارتفالا هذه نم ٍيأ ةقدب قلعتي اميف
 
 ةمزاللا تادامتعالاو تاقفاوملا نم اهريغو نيمهاسملا نع ردصت يتلاو ةيميظنتلاو ةيموكحلا تادامتعالاو تاقفاوملا عيمج ىلع لوصحلا متيس هنأ انضرتفا .٥

 ؛ةكرشلا ىلع يبلس ريثأت يأ نود ددحملا تقولا يف ضرعلا ءارجإل
 
 َّقلتن ملو ةقيقشلاو ةعباتلا اهتاكرشو اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةقيقشلاو ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا تابولطم وأ تادوجومل لقتسم ريدقت وأ مييقت يأ ِرجُن مل .٦

 ةلص تاذ ةمظنأ يأ بجومب اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلل ةلداعلا ةميقلا وأ نويدلاب ءافولا ىلع ةردقلا مّيقن ملو ليبقلا اذه نم ريدقت وأ مييقت يأ
 ؛ةلثامم رومأ وأ نويدلاب ءافولا ىلع ةردقلا مدع وأ سالفإلاب

 
 ىلع ،ةرورضلا بسح ،طقف اندمتعا دقو ضرعلا وأ اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلل لقتسم رخآ ليلحت يأ وأ يبساحم وأ يبيرض وأ ينوناق ليلحت يأ ِرجُن مل .٧

 نودب ةكرشلا ىلإ ةروشملا هذه اومدق نونوكي دق نيذلا ةكرشلا ىدل نيينهملا نيراشتسملا نم مهريغو نيبساحملاو نييبيرضلاو نيينوناقلا نيراشتسملا ماكحأ
 ؛يأرلا ذه ضرغل اًقيقحت اهيلع دمتعنس اننأب لوبق وأ ةفرعم

 
 ؛ضرعلل ةجيتنك أشنت دق تالماعم فيلاكت وأ ميظنت ةداعإ فيلاكت يأل ةيبيرضلاو ةينوناقلا راثآلا انليلحت يف جردن مل .٨
 
 ؛نأشلا اذه يف يأر يأب ِلدن ملو ضرعلا صوصخب بئارضلا ضرفب قلعتي ام كلذ يف امب ،دارفألا ةكرشلا يمهاسم عضول لقتسم ليلحت يأ ِرجُن مل .٩
 
 ةدوسملا نع ةيرهوج ةيحان يأ نم ريغتي نل ضرعلا تادنتسمل يئاهنلا رادصإلا نأو ضرعلا تادنتسم يف ةددحملا طورشلل اًقفو لمتكيس ضرعلا نأ انضرتفا .١٠

 ؛باطخلا اذه ضرغب اهانعجار يتلا
 
 لامعألا وأ تايلمعلا جئاتن وأ يلاملا عضولاو تادوجوملا ةيحان نم اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ/و ةكرشلا صخي اميف يرهوج رييغت يأ دوجو مدع كلذك انضرتفا .١١

 ؛انل ةحاتُملا ةيلاملا تانايبلا ثدحأ خيرات ذنم تاعقوتلا وأ
 
 ؛اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلا قفارم وأ تاكلتممل يدام صحف يأ ِرجُن مل .١٢
 
 و ؛دقاعتلا باطخ يف ةكرشلا اهتمدق يتلا تارارقإلاو تانامضلاو تادهعتلاو تاديكأتلا ىلع اندمتعا .١٣
 
 ًةللضم وأ ةقيقد ريغ يأرلا اذه ميدقتل انل ةيرورض تامولعم يأ لعجت نأ اهنأش نم فورظ وأ قئاقح يأ نع اًئيش اهملع مدعب ةكرشلا ةرادإ ديكأت ىلع اندمتعا .١٤

 يتلا تامولعملا ةفاك نع ضرعلا تادنتسم يف حاصفإلاب كلذكو يأرلا اذه ميدقتب ةلص تاذ نوكت دق تامولعم يأب انتافاوم نع ةرادإلا لافغإ مدعب اذكو
 .يأرلا اذه ميدقتب ةلص تاذ نوكت دق

 
 مهف يغبنيو .هخيرات يف امك انل ةحاتملا تامولعملاو باطخلا اذه خيرات يف يه امك عاضوألا نم اهريغو ةيقوسلاو ةيداصتقالاو ةيلاملا عاضوألا ىلإ ةرورضلاب انيأر دنتسي
  .هديكأت ةداعإ وأ هتعجارم وأ يأرلا اذه ثيدحتب لكش يأب نيمزلُم انسل اننأو يأرلا اذه يف رثؤت دق ةقحاللا تاروطتلا نأ

 
 .تقو يأ يف اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ ةكرشلا نم ٍيأل ةيلام قاروأ يأ لوادت رعس صوصخب باطخلا اذه يف يأر يأ نع ربعن ال
 ،باطخلا اذه يف دراولا وحنلا ىلع ،انيأر رصتقيو .ذيفنتلا ةيقافتا يف ددحم وه امك ةقفصلا مامتإ لبق ام تاليدعتلا نم ضعبل عضخيس مهسألا ةلدابم لماعم نأ كردُن
 اهؤارجإ متيس يتلا مهسألا ةلدابم لماعم تاليدعت نأشب يأر يأ نع ربعن الو ،باطخلا اذه خيرات يف امك ةكرشلل مهسألا ةلدابم لماعم ةلادع ىلع ،يلام روظنم نم
 .ذيفنتلا ةيقافتا يف ةددحملا مهسألا ةلدابم لماعم تاليدعت ةيلآب قلعتي رخآ يأر يأ وأ ذيفنتلا ةيقافتا بجومب اهؤارجإ متيس يتلا تاليدعتلا ةجيتن باطخلا اذه خيرات دعب
 .ةكرشلل ةدئاف رثكأ ةليدب ةقفص يأ نوكت نأ ةيلامتحا لوح يأر يأ نع ربعن ال
 

)ميكبس( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا  
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو

 
 
 
 
 

 ميكبس ةكرشل يلاملا راشتسملا
 

 نيمهاسملا ميمعت
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٢٤١ 

 

 
 يس يب سإ شتإ ةكرش عم ةقالعلا

 
 لامكإ ىلع اهنم ريبك ءزج فقوتي يذلاو ،تامدخ نم همدقن ام لباقم ةكرشلا نم باعتأ ىلع لوصحلا عقوتنو ضرعلاب قلعتي اميف طقف ةكرشلل اًيلام اًراشتسم انلمع دقل
 .اندقاعت قاطن يف ةدبكتُملا تامازتلالا ضعبب قلعتي اميف انضيوعت ىلع ةكرشلا تقفاو دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ضرعلا اذه
 
 ميدقت لصاوت دقو ،تامدخلا هذه ءادأ لباقم باعتأ ىلع تلصحو ةكرشلل ىرخأ تامدخو ةيليومتو ةيراشتسا تامدخ اهل ةعباتلا تاكرشلاو يس يب سإ شتإ تمدق دقو
 تادنسو نيدلا تادنس يف ةيلاعفب لوادتلا ،داتعملا اهلمع قايس يف ،اهل ةعباتلا تاكرشلاو يس يب سإ شتإل زوجيو .اهلباقم باعتأ ىلع لوصحلاو ةكرشلل تامدخلا هذه
 يف فوشكملا ىلع عيب وأ ةليوط ءارش زكارم ىلع ةزئاح نوكت دقف مث نمو ،ءالمعلا تاباسحل وأ ،ةصاخلا امهتاباسحل ،اهيلع ضورعملا ةكرشلا وأ/و ةكرشلل ةيكلملا

 .تقو يأ يف ةروكذملا ةيكلملا تادنسو نيدلا تادنس
 
 ىرخألا دودحلا

 
 ةلمجلا نع رظنلا ضغبو .ضرعلا اذه ضارغأل اًقيقحتو ضرعلل همييقتب قلعتي اميف ،رصحلا هجو ىلع ،ةكرشلا ةرادإ سلجم ىلإ طقف مَّدقُمو هَّجومو يرس باطخلا اذه
 هجوملا نيمهاسملا ميمعت يف "مييقتلا ليلحت صخلم" ةنونعملا ةرقفلا يف امهب رهظت نيذللا نومضملاو لكشلاب انتروشم ىلإ عوجرلا مكنكمي هنأ دكؤن اننإف ،ركذلا ةفلاس
 ردقلاب ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا نمض كلذو ةكرشلا يمهاسم ىلإ هتمرب باطخلا اذه نع حاصفإلا نكمي هنأ كلذك دكؤنو ،ضرعلاب قلعتي اميف ةكرشلا يمهاسم ىلإ
 يكلام نم ٍيأ لبق نم هيلع دامتعالا وأ همادختسا زوجي الو ،تاضيوعت وأ قوقح يأ باطخلا اذه ىلع بترتت الو .ةيلاملا قوسلا ةئيهل ةيذيفنتلا حئاوللا هضرفت يذلا
 . ةكرشلا ةرادإ سلجم فالخ رخآ صخش يأ لبق نم وأ ةكرشلا ىدل ةيلاملا قاروألا

 
 ةكرشلا ةرادإ سلجم فالخ صخش يأ هاجت ةيلوؤسملا لمحتت ال يهو ،ضرعلاب قلعتي اميف ىرخأ ةهج يأ سيلو ةكرشلا ةرادإ سلجم حلاصل يس يب سإ شتإ لمعتو اذه
 عوجرلا وأ روهمجلل هتحاتإ وأ هرشن وأ ،ىرخأ فارطأ يأ عم هتشقانم وأ ،يئزج وأ يلك لكشب هتايوتحم نم ٍيأ وأ باطخلا اذه خسن زوجي الو .يأرلا اذه ميدقتب قلعتي اميف
 تادنتسم يف لماكلاب هجاردإو )ةقبسملا انتعجارم/انتقفاومب اًنهر( باطخلا اذه فصو زوجي هنأ ادع اميف ؛ةقبسملا ةيطخلا انتقفاوم ىلع لوصحلا نود ةقيرط يأب هيلإ
 ضرعلا صوصخب اهميدقت ررقُملا ضرعلا
. 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمظنأل يأرلا اذه عضخي

 
 ًةمَّدقُم ًةيصوت لثمي الو ضرعلا حلاصل تيوصتلل ةكرشلا يمهاسم نع رداصلا يساسألا رارقلا الو حرطلل ةيراجتلا ايازملا لوانتي ال يأرلا اذه نإ ،ديدحتلا هجو ىلع
 . ىرخأ ةلأسم يأ وأ ضرعلاب قلعتي اميف اهيمهاسم نم ٍيأ وأ ةكرشلا ىلإ
 .ضرعلاب ةيصوتلا رارق نع ةلماكلا ةيلوؤسملا هدحو ةكرشلا ةرادإ سلجم لمحتي

 
 ةمتاخ
 
 
 
 .يلام روظن نم اهيمهاسمو ةكرشلل ةبسنلاب لداع مهسألا ةلدابم لماعم نأ وه انيأر نإف ،باطخلا اذه خيرات يف امكو ،هب اًنهرو هالعأ درو ام ىلع ًءانب
 ،ريدقتلاو مارتحالا رفاو لوبقب اولضفتو

 
 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرش
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 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ةيملاعلا ةيدوعسلا ةكرشلا لام سأر ةدايزب قلعتملا
 ةسسؤمو )م٢٢/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه١٤/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٠١٠١٥٦٩١٠ مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم
 غلبي لجسملا اهلام سأرو )م١٤/١٢/١٩٩٩ قفاوملا( ـه٠٦/٠٩/١٤٢٠ خيراتب ١٦٥٣ مقر يرازولا رارقلا بجومب

 ىلع ذاوحتسالل ))"ميكبس" وأ "ميكبس ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠
 مقر يراجتلا لجسلاب ةلجسم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش يهو( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش مهسأ لماك

 لاير ٤٬٣٨٧٬٩٥٠٬٠٠٠ غلبي لجسملا اهلام سأرو )م٠٧/٠٧/٢٠٠٤ قفاوملا( ـه١٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب ١٠١٠١٩٩٧١٠
 قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم ))"ءارحصلا" وأ "ءارحصلا ةكرش"( ةرابعب دعب اميف اهيلإ راشيو ،يدوعس
 ةكرش يف مهل ةديدج ةيداع مهسأ رادصإ لباقم مهمهسأ لماك ءارشل ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام
 :يتآلل ًاقفو لاملا سأر ةدايزب صاخلا اذه نيمهاسملا ميمعت بجومب ميكبس
 
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ميكبس ةكرش لام سأر يف ًاديدج ًايداع ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ رادصإ )١(

 ردصملا لاملا سأر لماك ىلع ذاوحتسالا قيرط نع يراجتلا داحتالا ذيفنتل دحاولا مهسلل ةيدوعس
 ةداملل ًاقفو ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمجل مهسأ ةلدابم ضرع ميدقت لالخ نم كلذو ءارحصلا ةكرشل

 يلامجإ ةدايز هنع جتنيس امم ،اهطورشو ةقفصلا ماكحأل ًاقفوو ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم ٢٦
 ،يدوعس لاير ٧٬٣٣٣٬٣٣٣٬٣٢٠ ىلإ يدوعس لاير ٣٬٦٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠ نم ميكبس ةكرشل ردصملا لاملا سأر
 راشي( ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ ةقفصلا يف ضَوِعلا يلامجإ نوكي كلذبو
 تالاير ١٠ غلبت ةيمسا ةميقب ةيداع مهسأ يهو ،)"ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ" ةرابعب اهيلإ

 نم ميكبس ةكرش لام سأر عفرتس يتلاو ،ميكبس ةكرش لام سأر يف دحاولا مهسلل ةيدوعس
 .ًامهس ٧٣٣٬٣٣٣٬٣٣٢ ىلإ ًامهس ٣٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًامهس ٠٫٨٣٥٦ هتبسن ام ىلع  نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لوصح )٢(
 نم )١( دحاو مهس لكل نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل اهرادصإ متيس يتلاو ةديدجلا
 .ةقفصلا ماكحأ بجومب كلذو ءارحصلا ةكرش مهسأ

 ىلإ ءارحصلا ةكرش لوحتو )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا نم ءارحصلا ةكرش مهسأ جاردإ ءاغلإ  )٣(
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش

 
 تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا حرطو ليجست بلط نمض تمِّدُق تامولعم ىلع ميمعتلا اذه يوتحي
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق
 لمحتيو .لوادتب ةصاخلا جاردإلا دعاوق تابلطتم بسحب ةيلاملا قاروألا جاردإ بلطو )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا
 يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
 دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعبو مهداقتعاو مهملع بسحب- نودكؤيو ،ميمعتلا اذه
 ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ميمعتلا يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ -لوقعملا
 تاديكأت يأ نايطعت الو ،ميمعتلا اذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ لوادت الو ةئيهلا لمحتت الو .ةللضم هيف
 امع جتنت ةراسخ يأ نع تناك امهم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص امهيسفن نايلختو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتت
 .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذه يف درو
 
 ،فورظلا لظ يف ةيفاك اهاري يتلا ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب دق هنأ ىلع ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم دكؤي
 .ماع لكشب اهيمهاسمو ميكبس ةكرش حلاص يف ُّبصت ةقفصلا نأ ىريو
 ميكبس ةكرش يف نييلاحلا نيمهاسملل هريفوتو  ميمعتلا اذه دادعإب ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم ماق 
 مهسأ عيمج ىلع ذاوحتسالا ضرغل لاملا سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نم مهنكمت يتلا تامولعملاب مهديوزتل
 مهسأ رادصإ لباقم ءارحصلا ةكرش يمهاسمل ةيلام قاروأ ةلدابم ضرع ميدقت قيرط نع ءارحصلا ةكرش
 .ميكبس ةكرش يف مهل ةديدج
 
 ةحلصم يف بصت ةقفصلا نأب )ةقفصلاب ةقالعلا يوذ ءاضعألا ريغ نم( ميكبس ةرادإ سلجم ءاضعأ ىري امك
 ةقفصلا ىلع ةقفاوملاب ميكبس ةكرش يمهاسم عامجإلاب نوصوي يلاتلابو ،اهيمهاسمو ميكبس ةكرش
 .ميكبس ةكرش لام سأر ةدايزو
 
 مهسأل لباقمكو .ةقفصلا ىلع ءارحصلا ةكرش ةرادإ سلجمو ميكبس ةكرش ةرادإ سلجم  نم لك قفتا

 ميكبس ةكرش مهسأ نم ًاديدج ًامهس ٠٫٨٣٥٦ ىلع نييلاحلا ءارحصلا ةكرش ومهاسم لصحيس ،ءارحصلا ةكرش
 ةاعارم عم ،)"مهسألا ةلدابم لماعم" ةرابعب هيلإ راشي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم )١( دحاو مهس لك لباقم
 لّصفم وه امكو )هاندأ ةفّرعُم يه امك( ذيفنتلا ةيقافتا طورشل ًاقفو مهسألا ةلدابم لماعم ليدعت ةيناكمإ
 نإف ،روسك مهسألا ةلدابم لماعم باسح نع جتن اذإو .ميمعتلا اذه نم )٣( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلا يف
 يف اهنع ةباين وأ ميكبس قيرط نع اهعيبو مهسألا روسك عيمجت متيو حيحص ددع لقأ ىلإ ربجُيس رسكلا
 مصخ دعب( مهسألا روسك عيب حابرأ عزوُتو ،دئاسلا لوادتلا رعسب ةقفصلا مامتإ خيرات نم ًاموي ٦٠ لالخ لوادت
 مهسألا روسك ىلع لوصحلا يف قحلا مهل نمم نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم ىلع )تافورصملا
 ميكبس ةكرش تارارق حلاصل تيوصتلا )١( :اهنم رومأ ةدع ةقفصلا هذه ذيفنتل طرتشي .يبسانت ساسأ ىلع

 يتلاو( ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا
 ةيبلغألا نم )ءارحصلا ةكرش ىلع ذاوحتسالا ضرغل ميكبس ةكرش لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا رارق اهنم
 لبق نم ةكولمملا ميكبس ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا
 حلاصل تيوصتلاو )٢( ،ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ميكبس ةكرش يمهاسم
 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجال ةوعدلا يف اهيلع صوصنملاو ةقفصلاب ةقلعتملا ءارحصلا ةكرش تارارق
 ةكرش ىلع ذاوحتسالل ميكبس ةكرش نم مدقملا ضرعلا ىلع ةقفاوملا رارق اهنم يتلاو( ءارحصلا ةكرشل
 ءارحصلا ةكرش مهسأ نم ٪٧٥ لداعت يتلاو( ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا نم )ءارحصلا
 مدعو ،ءارحصل ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم لبق نم ةكولمملا
 ٣ ةرقفلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةدراولا ىرخألا لئاسملا نع ًالضف ،اهماكحأل ًاقفو ذيفنتلا ةيقافتا ءاهنإ
 جامدنالا ةحئال نم )٣٣( ةداملا نم )ن( ةرقفلا ىلع ًءانبو .ميمعتلا اذه نم )١١( مسقلا نم ٤٫١ ةرقفلاو
 تيوصتلا ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف ًامهسأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ال ،ذاوحتسالاو
 يأ ماق لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف الإ ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع
 ةيعمجلاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم لك يف ةقفصلا ىلع تيوصتلاب نيمهاسملا نم
 ماكحأ نم ًءانثتساو .طقف ةدحاو ةيعمج يف هتوص باستحا متيسف ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا
 نوكلمي نيذلا نيمهاسملل قحي ،ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال نم )٤٨( ةداملاو )٣( ةداملا نم )س( ةرقفلا
 نيتكرشلا اتلك ةرادإ يسلجم يف نيلثمم مهيدل نيذلاو ءارحصلا ةكرشو ميكبس ةكرش نم لك يف مهسأ
 نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف ةقفصلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ،امهادحإ وأ
 .ناجللا نم يأ تاعامتجا وأ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف مهيلثمم تيوصت مدعب ةصاخلا دويقلا ةاعارم عم
 نوكيس ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملاو ةضباقلا لمازلا ةعومجم ةكرش :مهو نيمهاسملا ءالؤه نإف كلذلو
 دويقل اوعضخي نل مهنإف هيلعو ،نيتكرشلا ىدحإل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا قح مهل
 .ةدكؤملا ةينلا نالعإ يف اهيلإ راشملا تيوصتلا
 
 ةكرش ءارحصلا ةكرش حبصُتسو لوادت نم ءارحصلا ةكرش مهسأ عيمج جاردإ ءاغلإ متيس ،ةقفصلا مامتإ درجمب
 .ميكبس ةكرشل لماكلاب ةكولممو ةعبات
 
 قحي نيذلا ميكبس ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملا تمت لاح يف
 ،ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ميكبس ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا مهل
 مهل قحي نيذلا ءارحصلا ةكرش يمهاسم نم ةبولطملا ةيبلغألا لبق نم ةقفصلا ىلع ةقفاوملل ةفاضإلاب
 ًاقفو كلذو ةيماظنلا تاءارجإلل ًاقفو ةدقعنملاو ءارحصلا ةكرشل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا
 ةحفص يف اهيلع صوصنملا نيتكرشلا الكل ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلل ةبولطملا ةيبلغألا تابلطتمل
 مهسأ نم مهس ٠٫٨٣٥٦ رادصإ وه ميكبس ةكرش هعفدتس يذلا لباقملا نوكيسف ،ميمعتلا اذه نم فالغلا

 لماعم ىلع ليدعت يأل كلذ عضخي( ءارحصلا ةكرش مهسأ نم مهس لك لباقم ةديدجلا ميكبس ةكرش
 ةرداصلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ ددع نوكي ثيحب ،)ذيفنتلا ةيقافتا ماكحأل ًاقفو مهسألا ةلدابم
  .مهس لكل يدوعس لاير ١٠ اهردق ةيمسا ةميقب ًامهس ٦٦٣٦٦٬٦٦٦٬٦ وه ءارحصلا ةكرش يمهاسمل

 
 مهسلل تالاير ١٠ اهردق ةعوفدم ةيمسا ةميقب ةدحاو ةئف نم ةيداع مهسأ يه ميكبس ةكرش مهسأ نإ
 يتلا ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نوكتسو .تيوصتلا قوقح سفنب مهسألا هذه لك عتمتتو ،دحاولا

 يطعُيسو .ةيلاحلا ميكبس ةكرش مهسأ عم بناوجلا عيمج يف ةيواستمو لماكلاب ةميقلا ةعوفدم جردُتس
 يمهاسم نم مهاسم لكل قحيو ،دحاو توص يف قحلا هلماحل ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ نم مهس لك
 ةكرش مهسأ قحتستسو ،اهيف تيوصتلاو ميكبس ةكرشل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا روضح ميكبس ةكرش
 عيمجلو ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ رادصإ خيرات نم اًءدب ميكبس ةكرش اهنلعت حابرأ يأ ةديدجلا ميكبس
 .كلذل ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا
 
 نلو .مهريغ نود نيينعملا ميكبس ةكرش يمهاسم ىلإ هّجوم ميكبس ةكرش نم روشنملا ميمعتلا اذه
 ةكرش يمهاسم نم مهاسم يأل ءارحصلا ةكرش مهسأ وأ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جردُت وأ ضرعُت
 جاردإب ميكبس ةكرش موقتس ،ةقفصلا ىلع نويلاحلا ميكبس ةكرش ومهاسم قفاو اذإو .نيينعملا ميكبس
 .نيقحتسملا ءارحصلا ةكرش يمهاسم حلاصل  ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ
 
 ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجستل ةئيهلا ىلإ ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ حرطو ليجست  بلط ميدقت مت
 لوصحلا متو ،ةديدجلا ميكبس ةكرش مهسأ جاردإل لوادت ىلإ جاردإلا بلط ميدقت ًاضيأ مت دقو ،ةديدجلا
  .)م٢١/٠٤/٢٠١٩ قفاوملا( ـه١٦/٠٨/١٤٤٠ خيراتب لوادت ةقفاوم ىلع
 
 ضارغأل ةقالعلا يوذ فارطألا لوح رثكأ ليصافت ةقفصلا هذهل ميكبس نم رداصلا ضرعلا دنتسم يوتحي 
 جامدنالا ةحئالل ًاقفو ةضراعتملا حلاصملا يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأو ذاوحتسالاو جامدنالا ةحئال
 .تاكرشلا ماظنو ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوقو ذاوحتسالاو
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