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 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص

 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 ةیلاملا مئاوقلا

 م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
  تادحولا يلماح ىلإ لقتسملا عجارملا ریرقت عم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 ةیلاملا مئاوقلا
 م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 تادحولا يلماحل لقتسملا عجارملا ریرقت عم

 تاحفصلا
 
 
 
  تادحولا يلماح ىلإ لقتسملا عجارملا ریرقت

 ٢ 
 
 
 ٣ يلاملا زكرملا ةمئاق
 
 
 
 ٤  لماشلا لخدلا ةمئاق
 
 
 
 ٥ تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا ةمئاق
 
 
 
 ٦  ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 
 
 
 ١٩-٧  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 لقتسملا عجارملا ریرقت
 تادحولا يلماح /ىلإ

 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
 ةیلاملا ضایرلا لبق نم رادم
 
  ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع ریرقتلا

 
  :يأرلا

 ،)"قودنصلا ریدم"( ةیلاملا ضایرلا لبق نم ھترادإ متت يذلاو ،)"قودنصلا"( ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنصل ةیلاملا مئاوقلا انعجار دقل
 )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا ةمئاقو لماشلا لخدلا ةمئاقو ،م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف امك يلاملا زكرملا ةمئاق لمشت يتلاو
 صخلم كلذ يف امب ،ةیلاملا مئاوقلاب ةقفرملا تاحاضیإلاو ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو تادحولا يلماحل ةدئاعلا
 .ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلل
 
 ربمسید ٣١ يف امك قودنصلل يلاملا زكرملا ،ةیرھوجلا بناوجلا عیمج نم ،لداع لكشب ضرعت ةقفرملا ةیلاملا مئاوقلا نإف ،انیأر يفو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا ھتاقفدتو يلاملا ھئادأ ،م٢٠٢١
 .نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو
 
 :يأرلا ساسأ

 لیصفتلاب ةحضوم رییاعملا كلت بجومب انتایلوؤسمو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملاب انمق دقل
 .انریرقت يف دراولا " ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع عجارملا تایلوؤسم" مسق يف
 ةیلاملا مئاوقلل انتعجارمب ةلصلا تاذو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةنھملا بادآو كولس دعاوقلً اقفو قودنصلا نع نولقتسم نحنو 
 ةبسانمو ةیفاك دُعت اھیلع انلصح يتلا ةعجارملا ةلدأ نإف ،انداقتعا يفو .دعاوقلا هذھلً اقفو ةیقالخألا انتایلوؤسمبً اضیأ انّیفو دقو .قودنصلل
 .انیأر ءادبإل ساسأ ریفوتل
 
 :ةیلاملا مئاوقلا نع ةمكوحلاب نیفلكملاو ةرادإلا تایلوؤسم

 ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو لداع لكشب اھضرعو ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 يھو ،قودنصلا ماكحأو طورشلً اقفوو نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا
 شغ ببسب ًءاوس ،يرھوجلا فیرحتلا نم ةیلاخ ةیلام مئاوق دادعإ نم اھنیكمتل ةیرورض اھنأ ةرادإلا ىرت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسملا
 .أطخ وأ
 ىضتقم بسحب حاصفإلا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع قودنصلا ةردق مییقت نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإف ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنعو
 وأ قودنصلا ةیفصتل ةرادإلا ىدل ةین كانھ نكت ملام ،ةبساحملا يف ةیرارمتسالا ساسأ مادختساو ،ةیرارمتسالاب ةقلعتملا رومألا نع ،لاحلا
 .كلذب مایقلا ىوس يعقاو رخآ رایخ يأ اھیدل نكی ملام وأ ،ھتایلمع فاقیإ
 .قودنصلا يف يلاملا ریرقتلا ةیلآ ىلع فارشإلا نع نولوؤسملا مھ ،ةرادإلا سلجم يأ ،ةمكوحلاب نوفلكملاو
 
 :ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع عجارملا تایلوؤسم
 رادصإو ،أطخ وأ شغ ببسب ءاوس ،يرھوجلا فیرحتلا نم ولخت لكك ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امع لوقعم دیكأت ىلإ لوصحلا يف انفادھأ لثمتت
 رییاعملل اقفو اھب مایقلا مت يتلا ةعجارملا نأ نمضی ال ھنكل ،دیكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وھ لوقعملا دیكأتلاو .انیأر نمضتی يذلا عجارملا ریرقت
 نع تافیرحتلا أشنت نأ نكمیو .هدوجو دنع يرھوجلا فیرحتلا نع امئاد فشتكتس ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا

 ةیداصتقالا تارارقلا ىلع ،اھلمجم يف وأ ةدرفنم ،رثؤت دق اھنأ ةلوقعم ةجردب عقوتملا نم ناك اذإ ةیرھوج تافیرحتلا دعتو ،أطخ وأ شغ
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ ساسأ ىلع نیمدختسملا اھذختی يتلا
 
 
 
 
 
 
 





 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٣                                                     ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج ١٦ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت                         

   يلاملا زكرملا ةمئاق
 م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف امك
 ) يكیرمالا رالودلاب غلابملا(
 

 
 م٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ حاضیإ 
     
     تادوجوملا
     
 ٩٬١٠٣٬٥٣٤  ١٥٦٬٦٣٧ ٦ ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 ٩٬١٠٣٬٥٣٤  ١٥٦٬٦٣٧  تادوجوملا يلامجإ

     
     تابولطملا
     
 ١٣٬٢٤٢  ٨٬٢٣٧  ةقحتسم تافورصم
 ١٣٬٢٤٢  ٨٬٢٣٧  تابولطملا يلامجإ

     
 ٩٬٠٩٠٬٢٩٢  ١٤٨٬٤٠٠  تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
     
 ٥٥٦٬٤٤٠٫٤٩  ٩٬٤٧٩٫٦٥ ٧ )ددعلاب( ةردصم تادحولا

 ١٦٫٣٤  ١٥٫٦٥  ةدحولل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٤                                                     ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج ١٦ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت                         

 لماشلا لخدلا /)ھلماشلا هراسخلا( ةمئاق
 م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 ) يكیرمالا رالودلاب غلابملا(
 

 

 
 
 

  

 م٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ حاضیإ 
     
     تارامثتسالا نم لخدلا

     
 ٧٤٥٬٥١١  (٣٦٨٬٣٤٦) ٨  ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا نم حبرلا / )هراسخلا( يفاص

 -  ١٢٢٬٢١٧  تاعیزوتلا لخد
  (٢٤٦٬١٢٩)  ٧٤٥٬٥١١ 
     تافورصملا

     
 (٢٦٬٨١٧)  (٢٦٬٠٧٨) ٩ ىرخا تافورصم
  (٢٦٬٠٧٨)  (٢٦٬٨١٧) 
     

 ٧١٨٬٦٩٤  (٢٧٢٬٢٠٧)  ةنسلل لخدلا / ةراسخلا يفاص
     
 -  -    ةنسلل رخالا لماشلا لخدلا
     
 ٧١٨٬٦٩٤  (٢٧٢٬٢٠٧)   ةنسلل لماشلا لخدلا / )ھلماشلا هراسخلا( يلامجا



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٥                                                     ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج ١٦ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت                         

  تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا ةمئاق
 م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 ) يكیرمالا رالودلاب غلابملا(
 
 
 م٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ 
    
    

 ٦٬٥٥٤٬٠٣٣  ٩٬٠٩٠٬٢٩٢ ةنسلا ةیادب يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
    
 ٧١٨٬٦٩٤  (٢٧٢٬٢٠٧)  ةنسلل لخدلا / )ةلماشلا ةراسخلا( يلامجا

    
    تادحولا يكلامل تاداعبتسالاو تاكارتشالا
 ٨٬٠٣٥٬٦١٩  ٧٨٧٬٣٢٥ تادحولا رادصا
 (٦٬٢١٨٬٠٥٤)  (٩٬٤٥٧٬٠١٠) تادحولا دادرتسا

 ١٬٨١٧٬٥٦٥  (٨٬٦٦٩٬٦٨٥) تادحولا تالماعم نم ریغتلا يفاص
    

 ٩٬٠٩٠٬٢٩٢  ١٤٨٬٤٠٠ ةنسلا ةیاھن يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٦                                                     ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج ١٦ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت                         

 ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 ) يكیرمالا رالودلاب غلابملا(
 

 
 م٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ حاضیإ 
     
     :ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا

 (٧١٨٬٦٩٤)  (٢٧٢٬٢٠٧)  ةنسلل لخدلا / )ةراسخلا(  يفاص
     :ىلع تالیدعتلا
 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا نم ةققحملا ریغ)حبرلا( /ةراسخلا

 (٥٤٢٬٥٥١)  ٧٬٥٠٩ ٨ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

  (٢٤٦٬٦٩٨)  ١٧٦٬١٤٣ 
     :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا يفاص

 (١٬٩٩٩٬٢٩٨)  ٨٬٩٣٩٬٣٨٨  ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 ٥٬٥٩٠  (٥٬٠٠٥)  ةقحتسملا تافورصملا

 (١٬٨١٧٬٥٦٥)  ٨٬٦٦٩٬٦٨٥  ةیلیغشتلا ةطشنألا )يف مدختسملا( /نم دقنلا يفاص
     
     :ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 ٨٬٠٣٥٬٦١٩  ٧٨٧٬٣٢٥  تادحولا رادصا نم تالصحتملا
 (٦٬٢١٨٬٠٥٤)  (٩٬٤٥٧٬٠١٠)  تادحولا نم تادادرتسالا

 ١٬٨١٧٬٥٦٥  (٨٬٦٦٩٬٦٨٥)  ةیلیومتلا ةطشنألا نم/)يف مدختسملا( دقنلا يفاص
     

 -  -  ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا يف ریغتلا يفاص
     
 -  -  ةنسلا ةیادب يف ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا

     
 -  -  ةنسلا ةیاھن يف ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الرياض للسندات الدولية 
  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

م٢٠٢١ ديسمبر  ٣١المنتهية في   للسنة   

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(
 

7 

 وأنشطته الصندوق   .١

 

الدولية  إن   للسندات  الرياض  الصندوق"(  صندوق  )"مدير  المالية  الرياض  بين  اتفاقية  بموجب  مدار  أسهم  صندوق  هو  )"الصندوق"( 

ذات   وحكومية  عالمية  سندات  في  أساسي  بشكل  الصندوق  يستثمر  الوحدات"(.  )"مالكي  بالصندوق  وائتمانيةوالمستثمرين  عبر   جودة    عالية 

 .مرن ومتنوع لتجنب مخاطر االستثمار في سوق واحدة أو عملة واحدة العالم. الصندوق

 

يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء على ذلك، تقوم إدارة الصندوق بإعداد   

  .قوائم مالية منفصلة للصندوق

 

اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة أو   وبالتاليتعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق.  

بتاريخ   االتفاقية  وبموجب  وعليه،  خارجها.  أو  السعودية  العربية  المملكة  داخل  المالية  المؤسسات  من  فيديلتي  م٢٠٠٢ديسمبر    ٣أكثر  تقوم   ،

 .ناشيونال بالتصرف كمدير صندوق فرعي للصندوق وكذلك بالتصرف كإداري فرعي وأمين حفظ للصندوقانتر

 

 ٢٠حيث تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي )ساما( . في    199٢مايو    1٢بدأ الصندوق أنشطته في  

 ٢٠هـ )الموافق    14٢9ذو الحجة    1٢( بتاريخ  CMAوق من قبل هيئة سوق المال )، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصند  ٢٠٠8ديسمبر  

 (.٢٠٠8ديسمبر 

 

 اللوائح النظامية  .٢

 

ديسمبر    ٢4هـ )الموافق  14٢7ذو الحجة    ٣يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ   

تعديله في  ٢٠٠6 تم  )الموافق    14٣7شعبان    16تاريخ  م( والذي  المعدلة( في  ٢٠16مايو    ٢٣هـ  الالئحة  الالئحة )  تعديل  تم  رجب    17م(. 

والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية   (٢٠٢1مارس م  1هـ )الموافق    144٢

 إتباعها. 

 م(.٢٠٢1مايو  1هـ )الموالفق  144٢رمضان  19المعدلة من يبدأ سريان الالئحة 

 

 أسس اإلعداد  .٣

 

 بيان االلتزام   ١.٣

 

من األخرى المعتمدة    التفسيراتوفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير و  تم إعداد هذه القوائم المالية

 . للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية 

 

 أساس القياس   ٢.٣

 

لقيمة العادلة تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات المدرجة با

 من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة. يعرض الصندوق قائمة المركز المالي بحسب السيولة.  

 

 العرض  الوظيفية وعملة  العملة ٣.٣

 

ا هذه  يتم عرض  الوظيفية"(.  )"العملة  الصندوق  فيها  يعمل  التي  الرئيسية  العملة  باستخدام  المالية  القوائم  في  المدرجة  البنود  قياس  لقوائم يتم 

  .وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق بالدوالر األمريكيالمالية 

 

 المعامالت واألرصدة  
 

باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات    الدوالر االمريكييتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلی  

إلى   األجنبية  بالعمالت  االمريكيوالمطلوبات  أرباح وخسائر سعر    الدوالر  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام 

 الصرف الناتجة من ترجمة العمالت يتم اثباتها في قائمة الدخل الشامل. 

 

 

 



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

٨ 

 )ھمتت( دادعإلا سسأ .٣
 

 ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا     ٤٫٣
 
 تابولطملاو تادوجوملا غلابم ىلع رثؤت نأ اھنأش نم تاضارتفاو تاریدقتو ماكحأ مادختساب مایقلا ةرادالا نم ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی
 ىلع تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھ نم دكأتلا مدع يدؤی دق .ةلمتحملا تامازتلالا نع حاصفإلاو ةقفرملا تاحاصفالإو تافورصملاو لخدلاو
 .ةیلبقتسملا تارتفلا يف رثؤت يتلا تابولطملا وأ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرھوج تالیدعت بلطتت جئاتن
 
 لیدعت ثادحا يف ریبك رطخ اھل يتلاو ریرقتلا خیرات يف ریدقتلل ىرخألا ةیسیئرلا رداصملاو لبقتسملاب ةیسیئرلا تاضارتفالا نم دكأتلا مدع نإ

 ىلع ھتاریدقتو ھتاضارتفا يف قودنصلا دمتعا .هاندأ اھفصو مت ةقحاللا ةیلاملا ةرتفلا لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل يرھوج
 قوسلا تاریغتل ةجیتن أرطت دق اھنأ ثیح البقتسم ریوطتلل ةلباق ةیلاحلا تاضارتفالاو تالاحلا نإ .ةیلاملا مئاوقلا دادعا دنع ةحاتملا تارشؤملا
 .ثدحت امدنع تاضارتفالا ىلع سكعنت تاریغتلا هذھ لثم .قودنصلا ةرطیس جراخ ةجتانلا تالاحلا وأ

 ةیرارمتسالا
 لمعلا رارمتسال ةمزاللا دراوملا ھیدل قودنصلا نأب ةعنتقم يھو ةلماع ةأشنمك رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردقل مییقت ءارجإب قودنصلا ریدم ماق
 رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردق ىلع كشلا نم لالظب يقلت دق ةیرھوج كوكش يأ دوجو ةرادإلا كردت ال ،كلذ ىلع ةوالعو .لبقتسملا يف
 .ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت ،كلذل .ةلماع ةأشنمك
 
 

 ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا .٤
 
 ةدیدج تالیدعتو تاریسفتو رییاعم ١-٤

 ةنسلل قودنصلل ةیونسلا ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حصفملاو ةمدختسملا كلت عم ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ يف ةمدختسملا ةیبساحملا تاسایسلا قفاوتت
 مئاوقلا ىلع ریثأت اھل سیل نكلو ، م٢٠٢١ ماع يف ةرم لوأل قبطنت ةدیدج تاریسفتو تالیدعتو رییاعم كانھ .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا
 .قودنصلل ةیلاملا
 
 .قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح لوعفملا ةیراس حبصت مل اھنكلو اھرادصإ مت يتلا ىرخألا تاریسفتلاو تالیدعتلا نم دیدعلا كانھ
 ، تاریسفتلاو تالیدعتلا كلت دامتعا قودنصلا مزتعی .قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع ریبك ریثأت ھل نوكی نل كلذ نأ قودنصلا ةرادإ سلجم ىریو
 .تقبط نإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

٩ 

 )ھمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا-٤
 )ھمتت( ةدیدج تالیدعتو تاریسفتو رییاعم ١-٤
 

 م٢٠٢١ ماع نمً ارابتعا ةقبطملاو ةرداصلا رییاعملا ىلع ةدیدجلا تالیدعتلا ١-١-٤
 تالیدعتلا

 ،ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع يدام ریثأت اھل سیل نكلو يلاحلا ماعلا لالخ ،هاندأ ةحضوملا ،رییاعملا ىلع ةدیدجلا تالیدعتلا نم ددع يرسی
 .هاندأ ھیلإ راشم وھ ام ءانثتساب

 فصولا رییاعملا ىلع تالیدعتلا

 تارتفلل ةیراس
 ًءادتبا ةیونسلا

 دعب وأ نم
 تالیدعتلل صخلم خیرات

 ریرقتلل يلودلا رایعملا
 رایعمو ٩ مقر يلاملا
 ٣٩ مقر يلودلا ةبساحملا
 ریرقتلل يلودلا رایعملاو
 رایعملاو ٤ مقر يلاملا
 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا

١٦ 

 ةدئافلا لدعم ىلع تالیدعت
 ٢ ةلحرملا – يرایعملا

 ریانی ١
 م٢٠٢١

 طوحتلا ةبساحم نع ةددحم تابلطتم تالیدعتلا هذھ لدعت
 لالخ ةرثأتملا تاطوحتلا طوحتلا ةبساحم ةلصاومب حامسلل
 طوحتلا تاودأ وأ طوحتلا دونب لیدعت لبق دكأتلا مدع ةرتف
 تاحالصإلل ةجیتنك ةیلاحلا ةدئافلا راعسأ رییاعمب ةرثأتملا
ً اضیأ تالیدعتلا مدقت .ةیراجلا ةدئافلا راعسأل ةیسایقلا
 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع ةدیدج حاصفإ تابلطتم
 يتلا تاءانثتسالل عضخت يتلا طوحتلا تاقالعل ٧ مقر
 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا اھتلخدأ

٩. 
 ریرقتلل يلودلا رایعملا
 ١٦ مقر يلاملا

 يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
 ١٦ مقر يلاملا ریرقتلل
 ١٩- دیفوك - ریجأتلا
 ةلصلا تاذ راجیإلا تازایتما

 لیربإ ١
 م٢٠٢١

 راجیإلا زایتما ناك اذإ ام مییقت نم ءافعإلا لیدعتلا اذھ ددمی
 يف ةقحتسملا تاعفدلل لیدعت وھ ١٩ دیفوكـب ةلصلا تاذ
 نمً الدب( م٢٠٢٢ وینوی ٣٠ لبق وأ يف راجیإ دقعل لصألا
 .)ھلبق وأ م٢٠٢١ وینوی ٣٠ يف قحتسملا دادسلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

١٠ 

 )ھمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا-٤
 )ھمتت( ةدیدج تالیدعتو تاریسفتو رییاعم ١-٤
 دعب لوعفملا ةیراس حبصت مل اھنكلو ةرداصلا ةلدعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملاو تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا  ٢-١-٤

 
 

 نكلو اھرادصإ مت يتلاو يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلع ةیلاتلا تالیدعتلاو ةلدعملاو ةدیدجلا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ةكرشلا قبطت مل
 .دعب لوعفملا ةیراس حبصت مل
 

 فصولا رییاعملا ىلع تالیدعتلا

 تارتفلل ةیراس
 ًءادتبا ةیونسلا
 تالیدعتلل صخلم خیرات دعب وأ نم

 يلودلا ةبساحملا رایعم
  ٣٧ مقر

 ةلمحملا دوقعلا
 - ةراسخلاب
 دوقعلاب ءافولا فیلاكت

 ةقلعتملا فیلاكتلا لمشت دقعلا "ذیفنت ةفلكت" نأ تالیدعتلا ددحت م٢٠٢٢ ریانی ١
 ِفت مل يتلا دوقعلا ىلع تالیدعتلا هذھ قبطنتو .دقعلاب ةرشابم
 اھیف قبطت ةرتف لوأ نم ةیادب اھتامازتلا عیمجب ةكرشلا اھب
 .لیدعتلا كلذ ةكرشلا

 ریرقتلل يلودلا رایعملا
 رایعملاو ١٦ مقر يلاملا
 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا

 ةبساحملا رایعمو ٩
 رایعملاو ٤١ مقر يلودلا
 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا

١ 

 ىلع ةیونسلا تالیدعتلا
 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا
-م٢٠١٨ يلاملا

 م٢٠٢٠

 حیضوت لیدعتلا لیزی :١٦ مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا م٢٠٢٢ ریانی ١
 .ةرجأتسملا تاراقعلا تانیسحت دادسل ضیوعتلا ةداعإ
 دنع ھنأ لیدعتلا حضوی :٩ مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 ءاغلإ متیس ناك اذإ ام مییقتل "ةئاملا يف ١٠" رابتخا قیبطت
 موسرلا ىوس ةأشنملا لمشت ال ،يلام مازتلاب فارتعالا
 .ضرقملاو )ضرتقملا( ةأشنملا نیب ةملتسملا وأ ةعوفدملا
 تالدابتلاو تالیدعتلا ىلع يلبقتسم رثأب لیدعتلا قیبطت بجی
 لیدعتلا ةأشنملا ھیف قبطت يذلا خیراتلا دعب وأ يف ثدحت يتلا

 .ةرم لوأل
 رایعم بلطم لیدعتلا يغلی :٤١ مقر يلودلا ةبساحملا رایعم
 ةیدقنلا تاقفدتلا داعبتسال تآشنملل ٤١ مقر يلودلا ةبساحملا
 .ةلداعلا ةمیقلا سایق دنع بئارضلل
ً اءافعإ لیدعتلا حیتی :١ مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 ةكرشلا دعب ةرم لوأل قبطم حبصت نأ ةعباتلا ةكرشللً ایفاضإ
 .ةیمكارتلا ةمجرتلا قورف ةبساحمب قلعتی امیف مألا

 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ١٦ مقر

 تالآلاو تاكلتمملا
 تادئاعلا - تادعملاو
 دوصقملا مادختسالا لبق

 تاكلتمملا دونب نم دنب يأ ةفلكت نم مصخ تالیدعتلا رظحت م٢٠٢٢ ریانی ١
 نأ لبق ةجتنملا دونبلا عیب نم تادئاع يأ تادعملاو تالآلاو
 حضوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مادختساللً احاتم لصألا اذھ حبصی
 لمعی لوصألا دحأ ناك اذإ ام رابتخا" ىنعمً اضیأ تالیدعتلا
 ."حیحص لكشب

 ریرقتلل يلودلا رایعملا
 ٣ مقر يلاملا

 ریرقتلا میھافم راطإ
 يلاملا

 يلاملا ریرقتلا دادعإل يلودلا رایعملل لكك لیدعتلا ثیدحت مت م٢٠٢٢ ریانی ١
 نمً الدب م٢٠١٨ ماعل يمیھافملا راطإلا ىلإ ریشی ثیحب ٣ مقر
 .م١٩٨٩ ماع راطإ
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م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

١١ 

 )ھمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا .٤
 

 )ھمتت( ةدیدج تالیدعتو تاریسفتو رییاعم ١-٤
 
 

 )ةمتت( دعب لوعفملا ةیراس حبصت مل اھنكلو ةرداصلا ةلدعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملاو تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا  ٢-١-٤
 
 

 نكلو اھرادصإ مت يتلاو يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلع ةیلاتلا تالیدعتلاو ةلدعملاو ةدیدجلا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ةكرشلا قبطت مل
 .دعب لوعفملا ةیراس حبصت مل
 

 فصولا رییاعملا ىلع تالیدعتلا

 تارتفلل ةیراس
 ًءادتبا ةیونسلا
 تالیدعتلل صخلم خیرات دعب وأ نم

 ریرقتلل يلودلا رایعملا
 ١٧ مقر يلاملا

 يتلا نیمأتلا دوقعل لماشلا دیدجلا يبساحملا رایعملا اذھ ربتعی م٢٠٢٣ ریانی ١ نیمأتلا دوقع
 ھلوخد درجمب .حاصفإلاو ضرعلاو سایقلاو فارتعالا يطغت

 ١٧ مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا لحیس ،ذیفنتلا زیح
 ریراقتلل يلودلا رایعملا لحم )ةقحاللا ھتالیدعت بناج ىلإ(
 ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا( نیمأتلا دوقع ٤ مقر ةیلاملا

 .م٢٠٠٥ ماع يف هرادصإ مت يذلا )٤ مقر
 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ١ مقر

 تابولطملا فینصت
 وأ ةلوادتم اھنأ ىلع
 ةلوادتم ریغ

 نأو ،ةیوستلا لیجأت يف قحلاب دوصقملا وھ ام لیدعتلا حضوأ م٢٠٢٣ ریانی ١
 ةرتف ةیاھن يف ًادوجوم نوكی نأ بجی لیجأتلا يف قحلا
 ةأشنملا ةسرامم ةیلامتحاب رثأتی ال فینصتلا اذھ نأو ،ریرقتلا
 يف تاقتشملاً انمضتم ناك اذإ طقف كلذو لیجأتلا يف اھقحل
 رثؤت نلو ةیكلم قوقح ةادأ اھسفن يھ لیوحتلل لباق مازتلا

 .اھفینصت ىلع مازتلالا طورش
 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ةسرامملا نایبو ١ مقر
 ٢ مقر

 تاسایسلا نع حاصفإلا
 ةیبساحملا

 تاسایسلا دیدحت يف تآشنملا ةدعاسم عم لیدعتلا اذھ لماعتی م٢٠٢٣ ریانی ١
 .ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفإلا بجی يتلا ةیبساحملا

 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ٨ مقر

 ریدقتلا فیرعت لیدعت
 يبساحملا

 ةیبساحملا تاریدقتلا فیرعت صوصخب تالیدعتلا هذھ م٢٠٢٣ ریانی ١
 ةیبساحملا تاسایسلا نیب زییمتلا ىلع تآشنملا ةدعاسمل
 .ةیبساحملا تاریدقتلاو

 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ١٢ مقر

 بئارضلا ةبساحم صوصخبً احیضوت لیدعتلا اذھ لوانتی م٢٠٢٣ ریانی ١ لخدلا بئارض
 فقو تامازتلاو راجیإلا دوقع لثم تالماعملا ىلع ةلجؤملا
 .لیغشتلا

 يلودلا رایعملا ىلع لیدعت
 ١٠ مقر يلاملا ریرقتلل
 يلودلا ةبساحملا رایعمو
 ٢٨ مقر

 يف ةمھاسملا وأ عیب
 رمثتسملا نیب لوصألا
 عورشملا وأ كیرشلاو
 كرتشملا

 ١٠ مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا لماعتت قبطنی ال
 اھیف نوكی يتلا فقاوملا عم ٢٨ مقر يلودلا ةبساحملا رایعمو
 وأ ةلیمزلا ھتكرشو رمثتسم نیب لوصألا يف ةمھاسم وأ عیب
 نأ ىلع تالیدعتلا صنت ،دیدحتلا ھجو ىلع .كرتشم عورشم
 ةكرش ىلع ةرطیسلا نادقف نع ةجتانلا رئاسخلا وأ بساكملا
 .ةعبات

 
 

 قیبطتل نوكی ال دقو ،قیبطتلل ةلباق نوكت امدنع ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا يف هذھ ةدیدجلا رییاعملا تالیدعتو تاریسفت دامتعا متی نأ ةرادإلا عقوتت
 .يلوألا قیبطتلا ةرتف يف ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج ریثأت يأ تالیدعتلاو تاریسفتلا هذھ
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١٢ 

 )ھمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا  .٤ 
 

 ةیلاملا تاودألا ٢-٤
 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةیلاملا لوصألا سایقو فینصت ١-٢-٤ 
 ةیكلملا تاودأ

 ةعفنم دوجو تبثتو عفدلل ةیدقاعت تامازتلا يوتحت ال يتلا تاودألا يأ ،ردصملا روظنم نم ةیكلملا موھفم يفوتست تاودأ يھ ةیكلملا تاودأ
 .ردصملا لوصأ يفاص نم ةیقبتم

 قوقح يف تارامثتسالا عیمج سایقب كلذ دعب قودنصلا موقی .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا ھتادوجوم قودنصلا فنصی
 يف رامثتسا نییعت يئدبملا فارتعالا دنع راتخا دق قودنصلا ریدم نوكی امدنع ءانثتساب ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا

 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح يف تارامثتسالا دیدحت يف قودنصلا ةسایس لثمتت .رخألا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح
  .ةراجتلا ریغ ىرخأ ضارغأل تارامثتسالا كلتب ظفتُحت امدنع رخألا لماشلا لخدلا لالخ

 لخدلا ةمئاق ىلإ دعب امیف اھفینصت داعی الو رخآلا لماشلا لخدلا يف رئاسخلاو ةلداعلا ةمیقلا حابراب رایخلا اذھ قیبطت دنع فارتعالا متیو
 ةمیقلا يف ىرخألا تاریغتلا نم لصفنم لكشب اھنع ریرقتلا متی ال )طوبھلا رئاسخ سكعو( طوبھلا رئاسخ .اھداعبتسا دنع كلذ يف امب ،لماشلا
 قودنصلا ىدل نوكی امدنع لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھب فارتعالا رمتسی ،تارامثتسالا هذھ لثم ىلع دئاعلا ضرع دنع ،تاعیزوتلا .ةلداعلا
 .تاعوفدملا هذھ ضبق يف قحلا
 

 ةیلاملا لوصألا طوبھ ٢-٢-٤
 فرتعی .ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا ةیلاملا تادوجوملاب ةطبترملا )"ECL"( ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يلبقتسم ساسأ ىلع قودنصلا ّمیقی
 سكعتل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق متی ،ریرقت لك خیرات يف رئاسخلا هذھ لثمل رئاسخ صصخم
 

 ةنكمملا جئاتنلا نم قاطن میوقت قیرط نع هدیدحت متی حجرم ھلامتحاو زیحتم ریغ غلبم •
 دوقنلل ةینمزلا ةمیقلا •
 ةیلاح فورظو ةقباس ثادحا نأشب ریرقتلا خیرات يف امھل رربم ال دھج وا ةفلكت نودب ةحاتم نوكت يتلا ةدیؤملاو ةلوقعملا تامولعملا •

 .ةیلبقتسملا ةیداصتقالا فورظلا نأشب تاعقوتو
 
 فارتعالا ءاغلإ ٣-٢-٤
 امدنع )ةلثامملا ةیلاملا لوصألا نم ةعومجم نم ءزج وأ يلاملا لصألا نم ءزج ، ءاضتقالا دنع ، وأ( يلاملا لصألاب فارتعالا ءاغلإ متی
 اًمازتلا تلمحت وأ ، لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسالا يف ھقوقح لیوحتب قودنصلا ماق اذإ وأ ، لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح يھتنت
 :ھیدل قودنصلا نأو ، يریرمت بیترت بجومب ثلاث فرط ىلإ يرھوج ریخأت نود لماكلاب ةملتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا عفدب

  وأ ،ریبك دح ىلإ ةیكلملا ایازمو رطاخم عیمج لیوحتب قودنصلا موقی -أ
 .ةرطیسلاب قودنصلا ظفتحی ملو ،ریبك دح ىلإ ةیكلملا ایزمو رطاخم عیمجب ظافتحالا وأ لقنب قودنصلا موقی ال -ب

 يرھوج لكشب ظفتحی الو لوحی الو ، )يریرمت بیترت يف لخدی وأ( لوصألا دحأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا يف ھقح قودنصلا لوحی امدنع
 ةلاحلا هذھ يف .لصألا يف قودنصلا ةكراشم رارمتسا دح ىلإ تادوجوملا تابثإ متی ، لصألا يف مكحتلا لقنی الو لصألا ایازمو رطاخم عیمجب
 تامازتلالاو قوقحلا سكعی ساسأ ىلع اھب ةطبترملا تابولطملاو ةلوحملا تادوجوملا سایق متی .ةطبترم تامازتلاب اضیأ قودنصلا فرتعی ،
 .ھتیحالص ءاھتنا وأ هؤاغلإ وأ مازتلالا دیدست متی امدنع يلاملا مازتلالاب قودنصلا رقی .قودنصلا اھب ظفتحا يتلا

 

 

 

 
 
 



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

١٣ 

 )ھمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا .٤
 

 ةیلاملا تامازتلالا ٤-٢-٤
 قودنصلا يغلی . ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تابولطم ھیدل نكت مل نإ ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا ھتابولطم فینصتب قودنصلا موقی
  .اھئاھتنا وأ اھؤاغلإ وأ ةیدقاعتلا ھتامازتلا نم ھئافعا متی امدنع ةیلاملا تابولطملاب فارتعالا
 

     يبساحملا لوادتلا خیرات ٣-٤

 قودنصلا ھیف مزتلی يذلا خیراتلا يأ( لوادتلا خیرات يف ةیلاملا لوصأل ةداتعملا ةقیرطلا تاعیبمو تایرتشمب فارتعالا ءاغلا وا فارتعالا متی
 راطإلا يف لوصألا ةیوست بلطتت يتلا ةیلاملا لوصألا عیب وا ءارش يھ ةداتعملا ةقیرطلاب تاعیبملاو تایرتشملا .)لوصألا عیب وا ءارشب
 .قوسلاب ةیقافتالا وا میظنتلا قیرط نع ماع لكشب ددحملا ينمزلا
 

 ةیلاملا تاودألا ةصاقم ٤-٤

 ىدل كانھ ناك اذإ طقفو ،اذإ تابولطملاو تادوجوملا ةمئاق يف غلبملا يفاص راھظإو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا ةصاقم متت
 وأ يفاصلا غلبملا ساسأ ىلع ةیوستلا قودنصلا يونیو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةتبثملا غلابملا ةصاقمل مزلم ينوناق قح قودنصلا
 .ھتاذ تقولا يف بولطملا دادسو دوجوملا عیب
 

 ةقحتسملا تافورصملا ٥-٤

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال اھسایق متیو ةلداعلا ةمیقلاب ةقحتسملا تافورصملاب يلوألا فارتعالا متی
 

 تاصصخم ٦-٤

 نأ لمتحم تامازتلالا دیدست نأو ةقباس ثادحأ نع ةئشان )ةیدقاعت وأ ةینوناق( تامازتلإ قودنصلا ىلع نوكی امدنع تاصصخملاب فارتعالا متی
 .ةیلبقتسملا لیغشتلا ةراسخل تاصصخملاب فارتعالا متی ال .ھیلع دمتعی لكشب اھتمیق سایق نكمیو ةیداصتقا عفانمل جراخ قفدت ھنع أشنی
 

 تادحولا دادرتسا ٧-٤

 موی نم قودنصلا لوصأ ةمیق يفاص دیدحت متی .ءاعبرالا موی ىلا نینثالا موی نم تادحولل دادرتسالا تایلمع وأ تاكارتشالل حوتفم قودنصلا
 ةمیق يفاص ةمسقب تادحولا عیب وأ ءارش ضارغأل قودنصلا لوصأ ةمیق يفاص دیدحت متی .مییقتلا مایأ اھعیمج دعتو ءاعبرالا موی ىلا نینثالا
 مییقتلا موی يف ةمئاقلا قودنصلا تادحو ددع يلامجإ ىلع )قودنصلا تابولطم اھنم احورطم قودنصلا تادوجومل ةلداعلا ةمیقلا( تادوجوملا
 .ينعملا

 :ةیلاتلا صئاصخلا ىلع دادرتسالل ةلباقلا تادحولا تلمتشا اذإ ةیكلم تاودأك دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فینصتب قودنصلا موقی
 

 .قودنصلا ھیفصت ھلاح يف قودنصلا لوصأ يفاص نم ھیبسانت ةصحل زئاحلا لوخت •
 .تاودألا نم ىرخألا تائفلا عیمجل عضخت يتلا تاودألا ةئف يف عقت ةادألا •
 .ةقباطتم صئاصخ اھل يتلا تاودألا نم ىرخألا تائفلا عیمجل عضخت يتلا تاودألا نم ةئف يف ةیلاملا تاودألا عیمج •
 .قودنصلا لوصأ يفاص نم ةیبسانتلا صصحلا يف زئاحلا قوقح ریغ يلام لصأ يا وأ ةیدقنلا میلستب يدقاعت مازتلا يا ةادألا لمشت ال •
 يفاص يف ریغتلا ،ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ ریبك دح ىلإ دنتسی ةادألا رمع لاوط ةادألا ىلإ ةدئاعلا ةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلا عومجم نا •

  .ةادألا هایح ىدم ىلع اھب فرتعملا ریغو اھب فرتعملا قودنصلا لوصأ يفاصل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا وأ ،اھب فرتعملا لوصألا
 

  .ةیكلم تاودأك فنصت تادحولا نأ املاط تادحولا يلماح نیب تالماعمك دادرتسالل ةلباقلا تادحولل دادرتسالاو كارتشالا نع ةبساحملا متت
 

  ةبیرضلاو ةاكزلا  ٨-٤

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف مازتلالا اذھل صصخم يأ جاردإ متی ال ،يلاتلابو ،تادحولا يلماح ىلع مازتلا يھ ةبیرضلاو ةاكزلا نإ
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١٤ 

 )ھمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا .٤

 تاداریإلاب فارتعالا ٩-٤

 ضغب ،ھنم قوثوم لكشب تاداریإلا سایق نكمیو قودنصلا ىلإ ةیداصتقالا عفانملا قفدت لمتحملا نم نوكی امدنع تاداریإلاب فارتعالا متی
 .تاعاطقتسالاو بئارضلاو تاموصخلا ءانثتساب ،ھمالتسا عقوتملا لباقملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا دعوم نع رظنلا
 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا يف ةراسخلا وأ حبرلا يفاص ١٠-٤

 ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغت نع ةرابع ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ىلع ةراسخلا وأ حبرلا يفاص
 دئاوفلا نمضتت ال ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب يئدبملا فارتعالا دنع اھفینصت مت وأ ةرجاتملل اھب ظفتحملا ةیلاملا تادوجوملل
 .تافورصملاو حابرألا تاعیزوتو

 ةققحملا ریغ ةرتفلا رئاسخو بساكم سكع نمو ةنسلل ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلا ىلع ةققحملا ریغ رئاسخلاو بساكملا لمتشت
 ةمیقلاب ةفنصملا ةیلاملا تاودألا داعبتسا نم ةققحملا رئاسخلاو بساكملا باستحا متی .ریرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا يف تققحت يتلا ةیلاملا تاودألل
 ،داعبتسالا غلبمو ةادألل ةیلوألا ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا لثمت يھو .حجرملا ةفلكتلا طسوتم ةقیرط مادختساب ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 هذھل ةیفاضإلا شماھلا تاباسح ىلع تاضوبقملا وأ تاعوفدملا ءانثتساب( تاقتشملا دوقع ىلع متت يتلا تاضوبقملا وأ ةیدقنلا تاعوفدملا وأ
 .)تاودألا
 

 حابرألا تاعیزوت لخد ١١-٤

 ،ةلوادتملا ةیلاملا قاروألل ةبسنلابو .اھمالتسا ةیقحأب رارقإلا خیراتب كلذو لماشلا لخدلا ةمئاق يف دجو نا حابرألا تاعیزوت لخدب فارتعالا متی
 حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا ةیلاملا قاروألا نم حابرألا تاعیزوت لخد فارتعالا متیو حابرألا تاعیزوت خیراتب ةداع اھتابثا متی ھنإف
 .لماشلا لخدلا ةمئاق يف لقتسم دنب يف ةراسخلا وأ
 

 ةرادإلا باعتأ ١٢-٤

 .يونس عبر لكشبو رھشأ ةثالث لك عفدلا ةقحتسم نوكتو قودنص طورشو ماكحأ يف روكذملا رعسلاب ةرادإلا موسر باستحا متی
 

 ىرخا تاقفن ١٣-٤

 .قودنصلا ماكحأو طورش يف ةروكذملا دودحلا نمض غلابملا راعسأب ىرخألا تافورصملا لیمحت متی
 

 لوصألا ةمیق يفاص ١٤-٤

 تادحولا ددع ىلع قودنصلا لوصأ يفاص ةمسقب كلذو يلاملا زكرملا ةمئاق يف اھنع حصفملاو ةدحو لكل لوصألا ةمیق يفاص باستحا متی
 .ةنسلا ةیاھن يف ةردصملا
 

 ىرخألا تافورصملاو ظفحلاو ةرادإلا باعتأ .٥
 
 ةفاضإلاب .قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نمً ایونس ٪١ ةبسنب ةیرادإ باعتأ قودنصلا لیمحتب مییقت موی لك يف يعرفلا قودنصلا ریدم موقی
ً ایونس  ٠٫٠٢%ةبسنب ةیرادإ تامدخ موسرو ظفح باعتأ قودنصلا لیمحتب يموی لكشب يعرفلا ظفحلا نیمأو يعرفلا يرادإلا موقی ،كلذل

 غلبملاو يعرفلا ریدملا لبق نم رادی يذلا قودنصلا لوصأ ةمیق يفاص نإ .قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم يلاوتلا ىلعً ایونس ٪٠٫٢٠
 . هالعأ ةروكذملا موسرلا ةمیق نم يفاصلا وھف ،قودنصلا ریدم ىلا ھنع
 
 تافورصملا نم اھریغو ةینوناقلا باعتألاو ةعجارملا باعتأك قودنصلا نع ةباین اھدبكتی تافورصم يأ قودنصلا نم قودنصلا ریدم درتسی
 .قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم ایونس ٪٠٫٢ يلامجإ نع باعتألا هذھ زواجتت نأ عقوتی الو .ةلثامملا
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  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

١٥ 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا .٦
 
 ةانتقملا تارامثتسالا ةظفحمل صخلم يلی امیفو .)يعرفلا يبنجألا قودنصلا ریدم( ةیملاعلا يتیلیدیف عم ایرصح ھخیرات ىتح قودنصلا رمثتسا
 ةرجاتملا ضرغب
 

 م٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ 
    ةیبوروألا مھسألل يتلیدیف قودنص يف تادحو
 ٦٬٨٤٩٬٩١٢٫٧٧  ١٢٤٬١١٨٫١٤ تادحولا ددع

 ١٫٣٣  ١٫٢٦ ةدحولل تادوجوملا ةمیق يفاص
 ٩٬١٠٣٬٥٣٤  ١٥٦٬٦٣٧ ةیقوسلا ةمیقلا يلامجإ
    
 ٨٬٥٦٠٬٩٨٣  ١٦٤٬١٤٦ ةفلكتلا يلامجإ
 
 تادحولا تالماعم .٧
 
 :ةنسلل تادحولا تالماعمبً اصخلم يلی امیف
 

 م٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ 
 )تادحولا ددع( 
  
 ٤٤٣٬٥١٤٫٥١  ٥٥٦٬٤٤٠٫٤٩ ةنسلا ةیادب يف تادحولا ددع
    
 ٥٠٨٬٤٩١٫٦٩  ٤٩٬٣٧٤٫٩١ ةنسلا لالخ ةردصملا تادحولا
 (٣٩٥٬٥٦٥٫٧١)  (٥٩٦٬٣٣٥٫٧٥) ةنسلا لالخ ةدرتسملا تادحولا

 ١١٢٬٩٢٥٫٩٨  (٥٤٦٬٩٦٠٫٨٤) تادحولا يف ریغتلا يفاص
    

 ٥٥٦٬٤٤٠٫٤٩  ٩٬٤٧٩٫٦٥ ةنسلا ةیاھن يف تادحولا ددع
 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسالا نم حبرلا/ )هراسخلا(  يفاص .٨
 
 م٢٠٢٠   م ٢٠٢١ ربمسید ٣١ 
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا عیب نم ھققحملا حبرلا/ )هراسخلا(
 ٢٠٢٬٩٦٠  (٣٦٠٬٨٣٧) ةراسخلا

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا عیب نم ھققحم ریغلا حبرلا/ )هراسخلا(
 ٥٤٢٬٥٥١  (٧٬٥٠٩) ةراسخلا وأ حبرلا

 (٣٦٨٬٣٤٦)  ٧٤٥٬٥١١ 
 
 

 ىرخأ تافورصم .٩
 

   م٢٠٢١ ربمسید ٣١  م٢٠٢٠ ربمسید ٣١
 ةیرادإ تامدخ موسر  ١٣٬٢٨٧  ١٥٬٩٨١

 ظفحلا تافورصم  ١٬٦٦١  ١٬٩٩٧
  ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض فورصم  ٣٬١٤١  ٢٬٥٤٣
 ىرخأ تافورصم  ٧٬٩٨٩  ٦٬٢٩٦

٢٦٬٠٧٨  ٢٦٬٨١٧   
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١٦ 

 ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألاو تالماعملا .١٠
 
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش يف مھاسم هرابتعاب( ضایرلا كنبو ،)قودنصلا ریدم( ةیلاملا ضایرلا يف قودنصلل ةقالعلا تاذ فارطألا لثمتت
 .ةرادإلا يلجمو قودنصلا ریدم اھریدی ىرخأ قیدانصو
 
 ةئیھ نم ةرداصلا ماكحأللً اقفو ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا متت .ةقالع تاذ فارطأ عم قودنصلا لماعتی داتعملا طاشنلا قایس يف
 .قودنصلا ةرادإ سلجم ةطساوب ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم ةفاك دامتعا متی .ةیلاملا قوسلا
 
 :يلی امك اھنع ةجتانلا ةدصرألاو ةنسلا لالخ قودنصلا ةطساوب تمت يتلا ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا
 

 وذ فرطلا
 تالماعملا ةعیبط ةقالعلا

 )نئاد( يف امك دیصرلا ةنسلا لالخ تالماعملا ةمیق

ربمسید٣١ م٢٠٢٠ م٢٠٢١
٢٠٢١ 

 ربمسید٣٠
٢٠٢٠ 

      
 (٤٬٥٧٥) (١٬٧١٢) (١٥٬٩٨١) (١٣٬٢٨٧) *ةیرادإ تامدخ موسر ةیلاملا ضایرلا
 (١٬٢١٢) (٢١٤) (١٬٩٩٧) (١٬٦٦١) *ظفحلا تافورصم 

 موسر ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض 
 (٦٨٦) (٢٥٧) (١٬٧٦٨) (١٬٩٩٣) *ةیرادإلا تامدخلا

 ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض 
 (١٨٢) (٣٢) (٢٢١) (٢٤٩) *ظفحلا تافورصم

 
 .ةقحتسملا تافورصملا نمض يلاملا زكرملا يف اھفینصت متی ةلصلا تاذ ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض و ظفحلا موسرو ةیرادإلا تامدخلا موسر*
 

 ةئفلاب ةیلاملا تاودالا .١١

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا ةأفطملا ةفلكتلا م٢٠٢١ ربمسید ٣١
 ةراسخلاو حبرلا

   يلاملا زكرملا ةمئاق يف امك تادوجوملا
 ١٥٦٬٦٣٧ - ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 ١٥٦٬٦٣٧ - يلامجإلا
 

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا ةأفطملا ةفلكتلا م٢٠٢٠ ربمسید ٣١
 ةراسخلاو حبرلا

   يلاملا زكرملا ةمئاق يف امك تادوجوملا
 ٩٬١٠٣٬٥٣٤ - ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 ٩٬١٠٣٬٥٣٤ - يلامجإلا
 
  .ةأفطملا ةفلكتلاب اھسایق متی ةیلام تابولطمك  م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ و  م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف امك ةیلاملا تابولطملا ةفاك فینصت مت
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١٧ 

 ةیلاملا رطاخملا ةرادإ .١٢

 ةیلاملا رطاخملا لماوع ١٫١٢
 
 يلماحل دئاوع لضفأ ریفوت يف رارمتسالا نم نكمتی ىتح ةرمتسم ةأشنمك رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردق ىلع ظافحلا وھ قیدانصلا نم فدھلا
 .تادحولا يلماحل ةلوقعم ةمالس نامضو تادحولا
 
  .ةیلیغشتلا رطاخملاو ،ةلویسلا رطاخمو ،نامتئالا رطاخمو ،قوسلا رطاخم :ةیلاملا رطاخملا نم ةعونتم ھعومجمل ھضرعت قودنصلا ةطشنأ
 
 نع فاطملا ةیاھن يف لوؤسم وھو قودنصلا ریدم يلع قودنصلا سلجم فرشیو .اھیلع ةباقرلاو رطاخملا دیدحت نع لوؤسم قودنصلا ریدم
  .قودنصلل ةماعلا ةرادإلا
 
 ددحتو قثوت ماكحأو طورش قودنصللو .قودنصلا سلجم اھعضی يتلا دودحلا ىلع اھذیفنتل لوألا ماقملا يف اھیلع ةباقرلاو رطاخملا دیدحت متی
ً اقفو ھتظفحم نزاوت ةداعإل تاءارجإ ذاختاب مزلم وھو ،رطاخملا هرادأل ةماعلا ھتفسلفو ،رطاخملل ھلمحتو ،ةلماشلا ةیراجتلا ھتایجیتارتسا

  .رامثتسالا تاداشرإل
 
 هاندأ قرطلا هذھ حرش مت ؛اھل ضرعتی يتلا رطاخملا عاونأ فلتخم ةرادإو سایقل ةفلتخم بیلاسأ قودنصلا مدختسیو

  قوسلا رطاخم -أ
 
 رعسلا رطاخم )١(
 
 ةیبنجألا تالمعلا ریغ لماوع نع ةمجانلا قوسلا راعسأ يف تاریغتلل ةجیتن قودنصلل ةیلاملا ةادألا ھمیق بذبذت رطاخم يھ راعسألا رطاخم
 .ةدئافلا لدعم تاكرحو
 
 قودنصلا ریدم عیونتو .قودنصلا اھب ظفتحی يتلا ةیلاملا تاودألل ةیلبقتسملا راعسألا نم دكأتلا مدع نم لوألا ماقملا يف راعسألا رطاخم اشنتو
 تارامثتسا قودنصلا ىدل ناك ،يلاملا زكرملا خیرات يفو .ةیلاملا تاودألا يف ھتارامثتسا راعسأ ھكرح بثك نع ةبقارمو ةیرامثتسالا ھتظفحم
 .رامثتسا قیدانصو ةیكلم تاودأ يف
 
 ببسب )م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ و م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلل ةجیتن( لوصألا ةمیق يفاص ىلع ریثأتلا نإ
 :يلی امك ةتباثلا تباوثلا ىرخألا تاریغتملا عیمج دوجو عم ،ةعانصلا زیكرت ساسأ ىلع مھسألا تارشؤم يف لوقعملا لمتحملا رییغتلا
 

 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١  م ٢٠٢١ ربمسید ٣١ 

 يفاص ةمیق ىلع ریثأتلا  رییغتلا 
 ةمیق يفاص ىلع ریثأتلا %رییغتلا  لوصألا

  لوصألا
     
 ٩١٬٠٣٥ %١ ١٬٥٦٦ %١ يتلیدیف ىدل تارامثتسا
 
 
 

 نامتئالا رطاخم -ب
 
 ضرعتی رخآلا فرطلل ةیلام رئاسخ يف ببستی امم ھتامازتلاب ءافولا ىلع ام فرط ةردقم مدع يف ةلثمتملا رطاخملا يھ نامتئالا رطاخم
 يلام فینصت وذ كنب ربتعی يذلاو ضایرلا كنب يف كونبلا ةدصرأ عادیإ متی .ةنیدملا ممذلاو ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا يف نامتئالا رطاخمل قودنصلا

 دیج
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١٨ 

 )ھمتت( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ .١٢
 

 )ھمتت( ةیلاملا رطاخملا لماوع ١٫١٢
 

 ةلویسلا رطاخم -ج
 
 نكمی ال وأ اھقاقحتسا دنع لماكلاب ھتامازتلا ةیوستل ةیفاك ةیدقن دراوم دیلوت ىلع قودنصلا ةردق مدع يف ةلثمتملا رطاخملا يھ ةلویسلا رطاخم
 .يرھوج لكشب ةیدام ریغ نوكت طورشب الإ كلذب مایقلا
 

 ةلویسلا رطاخمل ضرعتی ھنإف ،يلاتلابو ،ءاعبرألا ىتحو نینثإلا موی نم اھدادرتساو تادحولا يف باتتكالا ىلع قودنصلا ماكحأو طورش صنت
 اھتیوست متی نا عقوتملا نم يتلاو ةنئادلا ممذلا نم ىلوألا ةجردلاب ةیلاملا تابولطملا نوكتت .مایألا هذھ يف دادرتسالا تایلمعب ءافولل ةصاخلا

 .تابولطملاو تادوجوملا ةمئاق نم دحاو رھش لالخ
 

 لالخ نم امإ ،اھئوشن دنع تامازتلا يأب ءافولل ةیفاك لاومأ دوجو نامضل مظتنم ساسأ ىلع ةلویسلا تابلطتم ةبقارمب قودنصلا موقی
 .قودنصلا ریدم نم لجألا ریصق لیومت ىلع لوصحلاب وأ رامثتسالا ةظفحم ةیفصت وأ ةدیدجلا تاكارتشالا
 

 .اًرھش ١٢ نم لقأ قودنصلا تابولطمو تادوجومل عقوتملا قاقحتسالا

 ةیلیغشتلا رطاخملا -د
 

 ةینبلاو ةینقتلاو تایلمعلاب ةطبترملا بابسألا نم ةعونتم ةعومجم نع ةجتانلا ةرشابملا ریغ وأ ةرشابملا ةراسخلا رطاخم يھ لیغشتلا رطاخم
 ةلویسلاو نامتئالا ریغ ىرخألا ةیجراخلا لماوعلا نمو قودنصلا ةمدخ مدقم ىدل ًایجراخ وأ ًایلخاد ءاوس قودنصلا ةطشنأ معدت يتلا ةیتحتلا
 .ةیمیظنتلاو ةینوناقلا تابلطتملا نع ةئشانلا كلت لثم رطاخملا قوسلاو تالمعلاو
 
 يف ھتعمسب تقحل يتلا رارضألاو ةیلاملا رئاسخلا نم دحلا نیب نزاوتلا قیقحت لجأ نم ةیلیغشتلا رطاخملا ةرادإ يف قودنصلا فدھ لثمتی
 .تادحولا يلماحل دئاوع دیلوت يف لثمتملا يرامثتسالا ھفدھ قیقحت

 ةلداعلا ةمیقلا ریدقت ٢٫١٢
 

 متی .ةیلاملا ریراقتلا خیرات يف لوادتلا ةیاھن يف ةجردملا قوسلا راعسأ ىلإ ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا دنتست
 .ةدیازملل رعس ثدحأب مییقتلا موی يف اھتاعیبم نع غالبإلا متی مل يتلا تاودألا مییقت

 .رمتسم ساسأ ىلع ریعستلا تامولعم ریفوتل نییفاك مجحو ددرتب تامازتلالا وأ لوصألا تالماعم ھیف متت يذلا قوسلا وھ طشنلا قوسلا
 .ةلداعلا اھمیق براقت ةأفطملا ةفلكتلاب ةحونمملا ةیلاملا تاودألا ةمیق ضافخنا اًصقان ةیرتفدلا ةمیقلا نأ ضرتفی

 :ةیلاتلا تایوتسملا ىلع ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا يوتحی

 لوصولا نایكلل نكمی يتلا ةلثامملا تابولطملا وأ لوصألل ةطشنلا قاوسألا يف )ةلدعم ریغ( ةجردم راعسأ يھ ١ ىوتسملا تالخدم •
 ؛سایقلا خیرات يف اھیلإ

 ءاوس ،مازتلالا وأ لصألل اھتظحالم نكمی يتلاو ١ ىوتسملا يف ةجردملا ةضورعملا راعسألا ریغ تالخدم يھ ٢ ىوتسملا تالخدم •
 و ؛رشابم ریغ وأ رشابم لكشب

 .مازتلالا وأ لصألل اھتظحالم نكمی ال تالخدم يھ ٣ ىوتسملا تالخدم •
 
 .٢ ىوتسملا ةلداعلا ةمیقلاب ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا لوصألا ءانثتساب ةیلاملا ھلوصأ عیمج قودنصلا فنصی
 هذھل ةلداعلا میقلا دیدحت ةیفیك لوح تامولعم يلاتلا لودجلا مدقی .ریرقت ةرتف لك ةیاھن يف ةلداعلا ةمیقلاب قودنصلل ةیلاملا لوصألا سایق متی
 :ةیلاملا لوصألا

 تابولطملا / ةیلاملا لوصألا
 ةیلاملا

 تالخدملاو مییقتلا تاینقت
 ةیسیئرلا

 ةلباقلا ریغ ةماھلا تالخدملا
 دصرلل

 ریغ تالخدملا ةیساسحو ةقالع
 ةلداعلا ةمیقلاب دصرلل ةلباقلا

 ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 ةراسخلا

 قبطم ریغ قبطم ریغ لوصألا ةمیق يفاص

 
 دنتست يتلا قودنصلا يف ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق يفاص دیدحت ىلع ٢ ىوتسملا تحت تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا باسحل مییقتلا ةینقت لمتشت
 .اھتظحالم نكمی يتلا قوسلا تانایب ىلإ



 ةیلودلا تادنسلل ضایرلا قودنص
  حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
م٢٠٢١ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل  
)يكیرمألا رالودلاب غلابملا(  
 

١٩ 

   ةنراقملا ماقرا .١٣
 ةیلاحلا ةنسلا ضرع عم قفاوتتل ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةنراقملا ماقرأ ضعب فینصت ةداعإ مت
 

  ةقحاللا ثادحالا  .١٤
 .اھلیدعت وأ ةیلاملا تانایبلا هذھ نع حاصفإلا بلطتت ةمھم ةقحال ثادحأ كانھ نكت مل ، ةیلاملا تانایبلا هذھ ىلع ةقفاوملا خیرات نم اًرابتعا
 

  مییقت موی رخا .١٥
 .)٢٠٢٠ ربمسید ٣٠( ٢٠٢١ ربمسید ٢٩ وھ ةنسلل مییقت موی رخآ ناك
 

  ةیلاملا مئاوقلا دامتعا .١٦
 .)ـھ ١٤٤٣ نابعش ١٧ قفاوملا( ٢٠٢٢ سرام ٢٠ خیراتب قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم ةیلاملا تانایبلا هذھ رادصإ ىلع ةقفاوملا تمت
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