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 السيد يوسف محمود النعمة         

  (ممثل بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ٌق–المنصب: نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 ماجستير إدارة أعمال -إدارة طيران المؤهالت العلمية: بكالوريس 

 طاع األعمال للمجموعة "بنك قطر رئيس ق -الخبرة: المدير العام التنفيذي

 ("الوطني )ش.م.ع.ٌق
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 ..المحترمينالسيدات والسادة 

 

 ..وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 

وأود أن أعرض على  اإلدارة،يسرني أن أرحب بكم نيابةً عن زمالئي أعضاء مجلس 

والذي يشمل مختلف األنشطة  2021لعام  حضراتكم التقرير السنوي السادس عشر

 .المذكورالمصرفية االئتمانية واالستثمارية التي مارسها المصرف خالل العام 

بداية للنهوض من األزمة العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا  2021لقد كان العام 

األزمة  العالمي وحركة التجارة رغم أن هذه االقتصادوتأثيراتها على  2019نهاية عام 

لم تنتهي بعد وإنما بدأ العالم يتعايش معها ويرفع القيود بشكٍل تدريجي خصوصاً بعد 

 .الوباءتوسع عمليات التلقيح ضد هذا 

وفي اإلطار المحلي فإن العراق لم يكن بعيداً عن هذه األزمة وتأثيراتها على مختلف 

ك وفي مقدمتها معالجة عدد من اإلجراءات لمواجهة ذل اتخاذوتم  االقتصاديةقطاعاته 

من خالل تقليل اإلنفاق وتحديده  2021العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لعام 

 االحتياطيورفع سعر صرف العملة األجنبية لتحقيق وفرة مالية لسد العجز ورفع 

 .العراقيالنقدي للبنك المركزي 
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المية والمحلية وتأثيراتها على بالظروف الع 2021لقد تأثر نشاط المصرف خالل عام 

ً بتلك الظروف إذ تم تحقيق ربح  االقتصاد ورغم ذلك فقد تم تحقيق نتائج جيدة قياسا

( مليار دينار مقارنةً مع الربح المتحقق في العام 8.117صافي بعد الضرائب بحدود )

ضح % ، كما تحقق نمو وا15.9( مليار دينار بنسبة نمو بلغت 7.005الماضي البالغ )

، %304بنسبة عالية بلغت  ارتفعتالمالية التي  واالستثماراتالنقدي  االئتمانفي نسبة 

بالجهود االستثنائية فقد  واستمراراً ،  واالحتياطياتنسبة نمو التخصيصات  وارتفعت

% 44% بعد أن كانت 31.5تمكن المصرف من تخفيض نسبة الديون المتعثرة لتصبح 

% عام 58من  انخفضتبأن نسبة صافي الديون المتعثرة ، علماً  2020في نهاية عام 

، وحافظت السيولة على نسبة مقاربة لما تحقق في العام  2021% عام 16الى  2019

، أما كفاية رأس المال وحسب  2020% في العام 107% وكانت 105الماضي إذ بلغت 

 . %111.67فقد كانت بنسبة  (Basel III) مقررات

 

المصرف بالتوسع في تقديم خدماته المصرفية المتميزة  راستم 2021خالل عام 

 االئتمانيةوالتركيز على الجانب اإلعالمي والترويج لخدمات المصرف وتنويع خدماته 

وتوطين  االئتمانكما تم تقديم خدمات إضافية كبطاقات  جديدة،ودائع  واستقطاب

 ل نظام الـالرواتب والقروض التجارية الصغيرة والتحويل الخارجي من خال

(Western Union)  فكان لذلك األثر في توسيع قاعدة الزبائن بمختلف المجاالت ،

 . وتحقيق ايرادات إضافية للمصرف

 

لتطوير األنظمة المصرفية  ICSFS وفي الجانب التكنولوجي فقد تم التعاقد مع شركة

البشرية ليتم  المستندية وخطابات الضمان والموارد االعتماداتمثل نظام  اإللكترونية

تحقيق أفضل  لضمان (BANKS) ضمن النظام االلكتروني المصرفي استخدامها

 .للزبائنالخدمات المصرفية 
 

6 



 

 

 

 

إن النتائج التي تحققت في ظل تلك الظروف جاءت نتيجة المثابرة والعمل المتواصل 

دمات والسليم ورغبة الزبائن بالتعامل مع المصرف لما القوه من حسن التعامل والخ

إدارته والعاملين فيه بتقديم أفضل  استمرارمؤكدين  بالمصرف،التفضيلية وثقتهم العالية 

 .العالميةالخدمات المصرفية بأحدث الطرق التكنولوجية 

 
 

 :الكرامحضرات السيدات والسادة المساهمين 

الى تعزيز الجهود المبذولة في تطوير وتنمية  2023و 2022يطمح المصرف في عامي 

دمات المصرفية المقدمة لزبائنه فهو يعمل على تطوير عدد من أبنية فروعه في الخ

المنصور وفي أربيل والسليمانية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة ، وتطوير  -بغداد 

أنظمته المصرفية االلكترونية التي تساهم في تحقيق السرعة والدقة في العمل مثل أنظمة 

 واالرتقاءوغيرها  اإللكترونيةالبنكي واألرشفة المستندية واإلنترنت  االعتمادات

باألجهزة االلكترونية المستخدمة في العمل لتواكب الحداثة والتطور العالمي ، كما يتطلع 

الى توسيع قاعدة زبائنه وتنويعها من خالل تطوير الخدمات المصرفية والتوسع في 

اآللي .. الخ  وخدمات الصراف االئتمانيةمشروع توطين الرواتب والبطاقات 

 أشكالها،بمختلف  االئتمانيةزيادة المحفظة  باتجاه االئتمانيذلك على الجانب  وانعكاسات

 االئتمانيبجهوده المبذولة في تخفيض نسبة التعثر  االستمراركما يطمح المصرف الى 

كما يهدف الى تحقيق  الماضيين،بعد أن نجح في تحقيق تقدم واضح فيها خالل العامين 

جيدة في األرباح الصافية ورفع نسبة الكفاءة التشغيلية من خالل خفض نسبة  زيادة

 .اإليراداتالمصاريف الى 
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 المزايا والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 

لم يحصل أي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على أية مزايا أو بدالت حضور تخص العام  -

وبالتنسيق مع  24/06/2021قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في  ، و قد 2120

 . 2020مجلس إدارة المصرف، التنازل عن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للعام 

 

 % فأكثر(:  1مساهمات كبار مالكي األسهم )كبار المساهمين 
 

 المساهم نسبة الملكية عدد األسهم )*(

 قطر الوطني بنك 54.19% 135,468,493,759

 نزهت محمد طيب طاهر 5.48% 13,703,984,377

 مهدي محمد جواد الرحيم 4.59% 11,481,220,954

 سليمان عبدالقادر عبدالمحسن ابراهيم 2.90% 7,258,683,243

 عصام عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب 2.90% 7,258,683,231

 اهيمعماد عبدالقادر عبدالمحسن ابر 2.90% 7,258,683,231

5,603,348,480 2.24% MERCHANT BRIDGE HOLDINGS INC 

 خالد مساعد السيف 1.82% 4,561,534,812

 عبدالعزيز بن محمد بن محمد العبدالقادر 1.66% 4,146,945,529

 سامي بن مساعد السيف 1.51% 3,786,073,892

 احمد نزهت محمد طيب 1.36% 3,396,135,093

 نان موسى محمد الموسويعد 1.35% 3,387,164,452

 محمد بن مساعد السيف 1.32% 3,307,547,706

 زيد عبدالستار محمد البغدادي 1.28% 3,195,885,258

 محمد عبدالستار محمد البغدادي 1.28% 3,195,885,258

 

  31/12/2021بحسب سجل المساهمين كما في 
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 اإلدارة التنفيذية 

  

 فيالمسمى الوظي الخبرة الشهادة االسم

 دكتوراه بإدارة األعمال السيد وليد موريس عبد النور
سنة خبرة في المجال  36

 المصرفي
 المدير المفوض

 السيد علي سلمان سعيد
 -بكالوريوس إدارة وإقتصاد

 محاسبة

سنة خبرة في المجال  23

 المصرفي
 فوضممعاون المدير ال

 ماجستير في إدارة األعمال السيد معاز خيري األسدي
خبرة في المجال  سنة13

 المصرفي
 اإلدارة الماليةمدير 

 دكتوراه في إدارة المخاطر السيد تموز هاني الراهب
خبرة في المجال  نةس 12

 المصرفي

مدير دائرة ادارة 

 المخاطر

 ماجستير علوم مالية ومصرفية السيد جاد جوزف غطاس
سنة خبرة في المجال  19

 المصرفي

مدير دائرة الخدمات 

 لشركاتالمصرفية ل

 الميكانيكيةإجازة في الهندسة  السيد رامي نقوال موسى
سنة خبرة في مجال الشؤون  25

 اإلدارية

مدير القسم اإلداري 

 والخدماتي

 السيد روجيه يوسف عبود
ماجستير ادارة اعمال والعلوم 

 التجارية

سنة خبرة في المجال  23

 المصرفي

مدير دائرة الخدمات 

 المصرفية للتجزئة

 بكالوريوس علوم حاسبات زيد رشيد عبدالحميد السيد
سنة خبرة في المجال  16

 المصرفي

مدير قسم تقنية 

 المعلومات

 بكالوريوس علوم محاسبة السيد فراس محمد علي
سنوات خبرة في المجال  9

 المصرفي

مدير قسم التدقيق 

 الداخلي

 بكالوريوس قانون يحيىالسيد سعد مهند 
سنة خبرة في المجال  16

 لمصرفيا
 مراقب االمتثال

 السيدة زهراء رسمي احمد
بكالوريوس علوم هندسة 

 برامجيات

سنة خبرة في المجال  14

 المصرفي

مدير قسم االبالغ عن 

غسل االموال و تمويل 

 االرهاب
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 اللجان الداخلية 
 

امه، يعتمد المدير المفوض على عدد من اللجان الداخلية المتخصصة لمساعدته في القيام بمه

 وهذه اللجان هي: 

 

 لجنة المشتريات. -

 لجنة الموارد البشرية -

 اللجنة اإلدارية -

 لجنة إدارة المخاطر -

 اللجنة االئتمانية -

 لجنة تقنية المعلومات -

 الموجودات والمطلوباتلجنة  -

 لجنة استمرارية العمل -
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 وصف أنشطة المصرف:

وقانون الشركات  2004( لسنة 94رف رقم )القيام بكافة العمليات المصرفية بموجب قانون المصا

المعدل، وأية شروط مرفقة بتراخيصها أو تصاريحها الخاصة بممارسة  1997( لسنة 21رقم )

األعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبخاصة قبول الودائع وتوظيفها، 

نظمة النافذة وأحكام النظام األساسي، والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية وفق القوانين واأل

 :ومن هذه األعمال

 .قبول الودائع بالدينار العراقي والعملة األجنبية آلجال مختلفة -

خصم األوراق التجارية وسندات األمر، وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف  -

 والسندات.

لة العراقية واألجنبية تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها بالعم -

مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها البنك المركزي 

 .العراقي

 .فتح حسابات جارية وحسابات توفير بالعملة العراقية واألجنبية -

 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل -

ئتمان وفق إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية، وبطاقات الدفع واال -

 .التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العـراقي

شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق  -

 .الصــــرف اآلنية واآلجلة وفقاً ألنظمة القطع النافذة

 .االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها -

الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على االكتتاب العام، شراء وبيع أسهم وسندات  -

وكـــــذلك األوراق المالية األخرى المسموح بتداولها في جمهورية العراق وفق الضوابط 

 والنســــــــب التي يحددها البنك المركزي العراقي.

 .االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحواالت الداخلية والخارجية -

عام قيام المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو باالشتراك معه في جمهورية العراق وبشكل 

أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفاالت، 

  وذلك وفقاً ألحكام أنظمة القطع وضمن الحدود التي تحددها القوانين واألنظمة النافذة.
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 2021( لسنة E-Channelsالخاصة بوحدة الخدمات الرقمية )االنجازات 

 ول والتي تتضمن :لى المستوى األع MBI-e خدمة االنترنت البنكي  -1

 ا مراتهادوإاالطالع على الحسابات واالرصدة  -

اخرين  لحساب زبائن حسابات الزبونالتحويالت المصرفية والتي تتضمن )التحويل بين  -

 داخل مصرف المنصور(

 تر الصكوك ومتابعتها والغائها طلب دفا -

 ايقاف البطاقات في حاالت الفقدان او الضياع او السرقة  -

 طباعة كشف حساب الكتروني  -

 معرفة عناوين الفروع  -

 مراسالت بين الزبون ومقدم الخدمات الرقمية  -

ً بأنه سيتم  والتي  2022خدمة اإلنترنت البنكي على المستوى الثاني خالل عام  إطالقعلما

 :منتتض

  ادارة الحسابات بالشكل المالئم من خالل عملية الرقابة الثنائية -

  التحويالت المصرفية وادارة النقد وامكانية اصدار الحواالت المحلية والخارجية -

  تنفيذ التحويالت االلكترونية على شكل دفعات للرواتب -

  تنفيذ اوامر الدفع -

 االنطالق الحي للخدمة -

 ت المستوى األول المبينة أعالهاالستمرار بتقديم خدمامع  -

 

 website الموقع االلكتروني  -2

ً تع -  ديل المحتوى الخاص بالموقع لغويا

 تجربة اولية للموقع وللخانات االلكترونية الخاصة به  -

 التجربة النهائية والدخول الحي للخدمة -
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 على المستوى االول  Call center مركز خدمة العمالء -3

  واإلنكليزية( باللغة العربية والكردية IVR) لمجيب االليتخطيط الشجرة الخاصة با -

 ( IVRتسجيل واختيار االصوات المالئمة للـ ) -

 ربط الخطوط ببدالة المصرف وفحصها بكافة اللغات  -

 االنطالق الحي بالخدمة  -

 

 2022خالل العام  Call centerالمستوى الثاني لمركز خدمة العمالء  إطالقعلماً بأنه سيتم 

 ن:ليتضم

 :المكالمات الواردة

 الرد على استفسارات العمالء -

 الرد على شكاوى العمالء -

 

 :المكالمات الصادرة

 ......تقديم مختلف الخدمات اتمكالمات ترحيب عند فتح الحساب وإصدار البطاق -

 المنتجات المصرفية للعمالء الحاليين والمحتملين ترويج وبيع -

 ءتحديث بيانات العمال -
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 األهداف االستراتيجية للمصرف:

العراق، وعلى مر السنوات جمهورية صرف المنصور لالستثمار هو أحد البنوك الرائدة في م

دور مميز في السوق العراقية، حيث أطلق أفكاراً وخدمات مبتكرة في  للمصرفالماضية كان 

المتعارف عليها المنصور جميع الخدمات المصرفية  مصرفالصناعة المصرفية، واليوم يقدم 

   لألفراد والشركات.

نعتز بثقافتنا المصرفية الخاصة وهي نتاج الدمج بين الثقافة المحلية والدولية المبنية على الشفافية 

والمساءلة والتميز في الخدمة، واضعين نصب أعيننا هدفنا الرئيسي وهو العمل على أن يكون 

ً المنصور  مصرف ر األول لعمالئه من خالل تقديم خدمات رائداً في العراق والخيا مصرفا

 مصرفية بسيطة وسهلة وآمنة.

يعتبر العراق من األسواق الكبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويتميز باقتصاد كبير 

ومتنامي، حيث من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي اإلجمالي بشكل إيجابي، وذلك بفضل 

 النفط وزيادة االستثمارات العامة والخاصة. التحسن الملحوظ في أسعار 

واليزال للقطاع المصرفي الهيمنة األكبر في القطاع المالي، ومن هنا تشكلت استراتيجيتنا التي  

 رئيسيتين: محورينتتضمن 

 ( وتشمل ما يلي:2022 -2020التحول ) محور .1

o .تطوير خارطة طريق بخطوات واضحة ومدروسة للمبادرات 

o موذج المعدل لمخاطر التشغيل.إعداد شامل للن 

o  ،إحداث تغييرات واضحة تتضمن المواثيق وسياسات الموارد واإلجراءات

 باإلضافة إلى التدريب المستمر للموظفين.. إلخ.

o .تعزيز ثقافة "عقلية النمو" بين فريقنا 

o  بأهداف نوعية وكمية،  المصرفتطبيق نظام التقييم، عبر جمع النقاط لكل موظفي

 دة مسبقاً.واضحة ومحد

o .إعادة تنشيط إطار العمل الدفاعي ثالثي الخطوط والتأكد من وعي الموظفين 
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النمو: العمل على تسريع نمو مصرف المنصور كالعب رئيسي في القطاع  محور .2

 :( من خالل2023-2021المصرفي العراقي الخاص )

 وإلزامها. المتميز والمكافآت، والتركيز عليها تطبيق ثقافة المبيعات واألداء 

 .االستثمار في فريقنا، عبر تعزيز مهاراته ووضع مسار وظيفي واضح 

  في البنك بما يخدم السوق العراقي، وفي نفس الوقت  وتقوية سياسة المخاطرتعزيز

 يحقق أهدافنا.

 فادة من منتجات األدوات الماليةاالست 

 .تطوير منتجاتنا وفقاً الحتياجات السوق 

 ادات وفعالية في الكفاءة.تحقيق نمو قوي في اإلير 

 

نثق بالتغيير الذي ستحدثه خطة عملنا الجريئة والطموحة والتي تهدف إلى نقل العمل المصرفي 

إلى مستوى أعلى ومعايير جديدة، كما نثق بأن إيماننا بها هو أهم مفتاح لنجاحها، ونؤكد على 

وتبسيط منتجاتنا المالية لتناسب  التزامنا باالستثمارات المستمرة لعمالئنا، بهدف ابتكار المزيد

قيمة المساهمين واألصول من  منتحقيق أقصى قدرنركز على واحتياجات السوق العراقية كما 

 خالل بناء عالقة طويلة األمد مع عمالئنا وموظفينا والمجتمع األوسع.
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 تحليل المركز المالي 

مليار دينار عن  60يخ االستحقاق مبلغ ارتفعت الموجودات المالية المحتفظ بها لتار -

 2021مليار دينار كما في نهاية العام  78% لتصل الى 320بداية العام بنسبة 

% عن بداية العام ، كما 19ارتفع صافي محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة  -

 122ويعتبر هذا الصافي مرتفعاً أيضاً عن السنوات األربعة الماضية ، حيث بلغت 

 .2021مليار دينار كما في نهاية عام 

مليار دينار بانخفاض يبلغ  377مبلغ  2021بلغت أرصدة ودائع العمالء في نهاية عام  -

نتيجة سياسة المصرف بتخفيض التركزات  2020مليار دينار عن نهاية العام  575

دوا واضحة الكبيرة في الودائع ، علماً بأن هناك زيادة جيدة في الودائع األخرى لم تب

نتيجة تخفيض تلك التركزات ، كما أدى ذلك الى انخفاض موجودات المصرف بنسبة 

، وهذا المؤشر على الرغم من تخفيضه حجم 2020% عما كانت عليه عام 45

الميزانية  اال أنه قد ساعد أيضا وبشكل ايجابي على انخفاض التركزات وانخفاض 

حجم السيولة الكبيرة الموجودة لدى  المخاطر قصيرة األجل ، وهذا يدل على مدى

المصرف، حيث مازالت نسبة السيولة لدى المصرف على الرغم من ذلك االعلى بين 

%، وهذا يدل على متانة وقوة ورصانة المصرف وقدرته 105المصارف لتبقى على 

 على التكيف مع جميع الحاالت.

المال المدفوع للمساهمين % من رأس 6نظراً لقيام المصرف بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  -

مليار دينار وبنسبة  6.5مليار دينار( فقد انخفضت حقوق الملكية بمقدار  15)أي بمبلغ 

 .2021مليار دينار كما في نهاية عام  280% لتصل إلى 2

متجاوزة الحد األدنى الذي  2021% في نهاية عام 111بلغت نسبة كفاية رأسمال  -

 %.12بنك المركزي العراقي والبالغة وال 3تتطلبه معايير لجنة بازل 
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استمر مصرف المنصور لإلستثمار بتكثيف الجهود لتحصيل أكبر قدر ممكن من أموال  -

% نهاية العام 44المصرف المتعثرة، حيث انخفضت نسبة إجمالي الديون المتعثرة من 

% 25صافي الديون المتعثرة من  ، كما وانخفض2021% نهاية العام 32إلى  2020

 .  2021% نهاية العام 16إلى  2020ة العام نهاي

ديناراً في نهاية   0.570مقابل  2021ديناراً كما في نهاية عام  0.510بلغ سعر السهم  -

 .2020عام 

 

 تحليل نتائج األعمال

 2021صافي أرباح مصرف المنصور لإلستثمار بعد الضريبة والمخصصات لعام   بلغ -

 .2020% عن العام 15.9ع قدره مليار دينار وبارتفا 8.1ما مجموعه 

 :2021وفيما يلي تفاصيل النتائج التشغيلية التي حققها المصرف خالل عام 

مرتفعاً بنسبة  2021مليار دينار خالل عام  17.3بلغ إجمالي الدخل التشغيلي المحقق  -

 والتي تعكس تحسن ملحوظ في أنشطة المصرف األساسية.   2020% عن عام 9

% 98مرتفعاً بنسبة  2021مليار دينار خالل العام  5.1العموالت  بلغ صافي الدخل من -

 ، وفيما يلي تفاصيل الدخل من العموالت:2020عن عام 

% عن العام 323بنسبة  2021ارتفعت العموالت من التسهيالت المباشرة في العام  -

مليون دينار، وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في محفظة  241، لتصل إلى 2020

 سهيالت المباشرة وفتح ملفات جديدة للزبائن.الت

% عن العام 44بنسبة  2021غير المباشرة في العام ارتفعت العموالت من التسهيالت  -

مليار دينار، وجاء هذا االرتفاع نتيجة ارتفاع محفظة التسهيالت  1.9، لتصل إلى 2020

  غير المباشرة.
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% عن العام 130بنسبة  2021 ارتفعت العموالت من الخدمات المصرفية في العام -

مليار دينار، وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في الخدمات  3.2، لتصل إلى 2020

 المقدمة من المصرف.

 %60بلغ مؤشر الكفاءة )إجمالي المصاريف / إجمالي الدخل التشغيلي(  -

% عن العام 130بنسبة  2021ارتفعت العموالت من الخدمات المصرفية في العام  -

مليار دينار، وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في الخدمات  3.2، لتصل إلى 2020

 المقدمة من المصرف.

 %60بلغ مؤشر الكفاءة )إجمالي المصاريف / إجمالي الدخل التشغيلي(  -

 

 أداء سهم المصرف في سوق العراق لألوراق المالية

 

أغلق سهم مصرف  دينار عراقي 0.510يوم تداول وبسعر إغالق يبلغ  197بحوالي  -

 .المنصور تداوالته في سوق العراق لألوراق المالية

، وبقيمة 2021سهم خالل العام  6,575,076,870حيث بلغ عدد األسهم المتداولة  -

 .صفقة 2,903دينار عراقي موزعة على  3,916,379,940تداوالت جيدة حيث بلغت 
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 :2021فصاحات أخرى عن عام إ

ً يشكلون  ال يوجد اعتماد على - ً أو خارجيا موردين محليين أو عمالء رئيسيين محليا

 % فأكثر من إجمالي المشتريات أو اإليرادات.10

ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها المصرف أو أي من منتجاته بموجب  -

القانون واألنظمة أو غيرها كما ال توجد اختراعات أو حقوق امتياز حصل عليها 

 .المصرف

ثر مادي المنظمات الدولية أو غيرها لها أ ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو -

 على عمل المصرف أو منتجاته أو قدرته التنافسية.

 :أدناه هي موضحةمليون دينار كما  222مبلغ  2120بلغت التبرعات خالل عام  -

 

 

 

 

 ال توجد أية شركات تابعة للمصرف. -

أي عمليات ذات طبيعة غير متكررة لها تأثير ملموس على  2021لم يشهد العام  -

 بيانات المصرف.

يير الدولية التي لها عالقة يلتزم المصرف بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات والمعا -

 بأعماله، خصوصاً تُطبق معايير الجودة على المصرف.

 72,000,000ديناراً   البنك المركزي العراقي –مبادرة النشاطات المجتمعية 

 150,000,000ديناراً   تبرع ضمن مبادرة البنك المركزي لبناء دار للعجزة 
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 العقود الهامة التي أبرمها المصرف خالل السنة:

 

 مالحظات قيمة العقد اسم الشركة عنوان العقد

عقد نقل األموال بين فروع المصرف واالدارة 

 والبنك المركزي

شركة جنة العراق للخدمات 

 الحراسات الخاصةاألمنية و

نسبة من المبالغ 

 المنقولة
-  

عقد تقديم خدمة االنترنيت لفرع اربيل من اقليم 

 المزود الثاني -كردستان 
 المبلغ بالدوالر األمريكي 3,120 شركة دلتا لالتصاالت

عقد تقديم خدمة االنترنيت لفرع السليمانية من 

 المزود الثاني -اقليم كردستان 

 لخدمات e-Techشركة 

 االتصاالت واالنترنيت
 المبلغ بالدينار العراقي 1,200,000

عقد تقديم خدمة االنترنيت العالمية والمحلية 

 المزود األول -لالدارة والفروع 

شركة األول تيليكوم لخدمات 

 االنترنيت واالتصاالت
 المبلغ بالدوالر األمريكي 42,960

تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع 

 ليمانيةالس

شركة كينك فورس للخدمات 

 األمنية
 المبلغ بالدينار العراقي 28,800,000

تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع 

 أربيل

شركة ستيير للخدمات األمنية 

 والحراسات الخاصة
 المبلغ بالدينار العراقي 31,680,000

تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع 

 البصرة

األعضاد للخدمات  شركة

 األمنية والحراسات الخاصة
 المبلغ بالدينار العراقي 61,200,000

 IP Call Center Ciscoشراء منظومة 

 لالدارة والفروع
 المبلغ بالدوالر األمريكي Sea Note 49,485شركة 

شراء تجهيزات جدران حماية للمستوى الثاني 

Palo Alto 

 Cyber Codeشركة 

Technolagies 
 المبلغ بالدوالر األمريكي 59,000

 Microsoft 365رخصة  150شراء 

Business Premium @Azure P2 
 المبلغ بالدوالر األمريكي CITS 44,550شركة القارة الرقمية 
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 مالحظات قيمة العقد اسم الشركة عنوان العقد

للحماية  Kasperskyتجديد تراخيص برمجيات 

 سنوات 3من الفيروسات لمدة 
 المبلغ بالدوالر األمريكي Sea Note 6,950شركة 

لمدة  Linux Serverديد رخصتي برمجيات تج

 سنوات 3

شركة االلهام للنظم وتقنية 

 المعلومات
 المبلغ بالدوالر األمريكي 3,478

لدعم البنية  HPEمخدمات  /5عقد شراء /

 التحتية

شركة أونكسيز لتكنولوجيا 

 المعلومات والخدمات العامة
 المبلغ بالدوالر األمريكي 50,860

لدعم البنية  HPمبيوتر جهاز ك /150شراء /

 التحتية
 المبلغ بالدوالر األمريكي Sea Note 111,750شركة 

 BACKUPشراء نظام لخزن وحفظ البيانات 

EXEC 

شركة الشرق األوسط التقنية 

لالتصاالت المحدودة 

Mettco 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 22,800

عقد مع الشركة المخدمة للنظام المصرفي ، 

 ديدةإضافة أنظمة ج
ICS 338,000 المبلغ بالدوالر األمريكي 

وفق  RBAعقد شراء نظام لتصنيف الزبائن 

 متطلبات البنك المركزي
 المبلغ بالدوالر األمريكي PIO-Tech 20,000شركة 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 62,600 شركة تكنولوجيا العرب عقد نظام االرشفة االلكترونية

 المبلغ بالدوالر األمريكي AEG 15,000شركة  AEGسنوي لنظام الـعقد تقديم خدمات الدعم ال

 - شركة ويستيرن يونين عقد نظام الويستيرن يونين
تم توقيع العقد في شهر تشرين الثاني من سنة  

2020 
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 غالف
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 سياسة التعيين:

 حرص المصرف خالل العام على االستمرار في استقطاب الكفاءات البشرية المميزة

من حيث مستوى الكفاءة العلمية والخبرات المتميزة إضافة إلى استقطاب الخريجين 

 المتميزين من مختلف الجامعات. 

 :2021نهاية عام  كما فيتوزع الموظفين حسب مؤهالتهم العلمية 
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 برامج التدريب والتأهيل:

ل إدارة الموارد تتطلب األهداف طويلة األجل وجود موظفين من ذوي الخبرة التي تعم

البشرية على تطويرها على رغم  حداثتها ، بدأت إدارة الموارد البشرية إعداد مبادرات و 

برامج عديدة تتمحور حول الموظفين و ذلك إلعداد قوة عاملة طموحة مزودة بالدوافع و 

المهارات و األدوات الالزمة لتعزيز نجاح المصرف والعمل على رفع أداء الموظفين و 

عملية تطورهم المهني و انتهاج سياسة التعاقب الوظيفي التي تركز على تقييم مستوى  دعم

الكفاءة المتعلقة بالقدرات الفنية و القيادية للموظفين و تحديد أسماء المحتملين للتعاقب في 

تولي األدوار القيادية الرئيسية . لذا بدأنا بوضع استراتيجية لتحديد متطلبات التطوير الفردية 

للبدالء المحتملين من خالل خطة للتطوير بشكل فردي تخضع للمراجعة بشكل نصف 

 سنوي.  

 

 :الهدف من برنامج التدريب والتأهيل 

تعمل إدارة مصرف المنصور لالستثمار، بأكاديمية التدريب باالعتماد على خبرات 

 إدارة المصرف، والهدف منها ما يلي:

 معات في جمهورية العراق بهدف العمل على استقطاب عدد من خريجي الجا

 توظيفهم في المصرف وملء الشواغر المتاحة فيه.

  خلق قاعدة مؤلفة من مناهج تدريبية متنوعة يتم إعطاؤها للمتدربين على أعلى

 مستوى.

  تطوير الكوادر وتأهيلهم ليصبحوا من الموظفين المحترفين في مجال

 المصارف.
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 2021شارك فيها خالل عام كشف تفصيلي بالدورات المقامة والم: 

 

 

 عدد المشاركين عدد الدورات مكان الدورة

 36 19 البنك المركزي العراقي 

 24 11 رابطة المصارف الخاصة العراقية 

 159 14 داخل المصرف 

 42 13 أخرى داخل العراق 

 261 57 المجموع
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 إدارة المخاطر غالف 
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 إدارة المخاطر: 

المخاطر هو جزء ال يتجزأ من أعمالنا ومن عمليات صنع القرار، إن نشاط إدارة 

ويعتمد على قدرتنا على إدارة جميع المستويات وال سيما في ظل تزايد األنشطة المالية 

والتطور المتسارع للتكنولوجيا المصرفية وللتغيرات، حيث يقوم المصرف وبشكل 

خاطر المحتملة وبالتالي لدينا مستمر بإجراء عمليات رصد وتقييم وإدارة عوامل الم

 هيكل تنظيمي يضمن التوازن الدقيق بين المخاطر والعوائد. 

 

يتم اعتماد إطار ووثيقة شهية المخاطرة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة 

لمجلس إدارة المصرف، ثم يتم تمريرها إلى كل قسم وإدارة وموظف، حيث أن وثيقة 

ثيقة محورية لنهج المصرف المتكامل في إدارة المخاطر كما شهية المخاطرة، هي و

أنها تعرف موضوع ثقافة وحوكمة وحدود المخاطر لمصرف المنصور لالستثمار، 

وتوفر هذه الوثيقة إطار عمل تجاه تحمل المخاطر، وإن شهية المخاطرة لدينا تتماشى 

 مع مبادئ إدارة المخاطر التي تحكم ثقافة المخاطر. 

 

إدارة المخاطر هي مسؤولية مشتركة لجميع الموظفين في المصرف، ولذلك  نؤمن أن

بدأنا جهوداً مكثفة للتوعية وتعزيز حس المسؤولية الفردية من خالل خطوط الدفاع 

الثالثة، حيث أنه وفقاً إلرشادات بازل تبنى المصرف بالتنسيق مع مجموعة بنك قطر 

لالستثمار( نموذج خطوط الدفاع  الوطني )الشريك االستراتيجي لمصرف المنصور

 الثالثة على الشكل التالي: 

 :األعمال والعمليات .1

 تتحمل مسؤولية تحديد ومراقبة مخاطر العمليات واألنشطة المصرفية. 

 

 المخاطر والرقابة:  .2

تقدم سياسات واجراءات وانظمة لضمان انه قد تم تحديد وادارة مخاطر العمل 

 والعمليات بشكل مالئم. 
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 التدقيق والرقابة الداخلية:  .3

إجراء تقييم مستقل لكفاءة اإلجراءات أعاله وتقدم ضمانات بشأن مالءمة وفعالية 

 اإلجراءات لتحسين العمل وتشجيع اتباع أفضل الممارسات. 

 

إن إدارة المخاطر تعتبر عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الربحية، وإن كل موظف 

اطر المحتملة عند أدائه لمهامه. ويحمل مجلس اإلدارة مسؤول عن التعامل مع المخ

المسؤولية المطلقة عن مراقبة المخاطر بالتنسيق مع المدير المفوض ولجنة المخاطر 

 . للمصرف طلوباتملجنة الموجودات والواالئتمانية لجنة الالتابعة لإلدارة التنفيذية و

 

مخاطر االستراتيجية وتطبيق مبادئ يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن تحديد ال

وأطر العمل والسياسات المتعلقة بها، ويشمل ذلك تطبيق القيود المناسبة فيما يتعلق 

لجنة الموجودات بالمنتجات والمواقع الجغرافية ومدد االستحقاقات. بناًء عليه تكون 

بالقيود التي وإدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن االلتزام  طلوباتموال

يفرضها مجلس اإلدارة، كما يشرف مجلس اإلدارة على عملية إدارة مخاطر االئتمان 

والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة التي تؤثر على المصرف وسوف يقوم 

مجلس اإلدارة بتحديد أهداف وأطر العمل الخاصة بسياسة إدارة المخاطر وعليه يقوم 

للمخاطر التي يتعرض إليها عدا اللجان المختلفة بناًء على المصرف بمراقبة يومية 

 األهداف واآلليات التي سوف يحددها المجلس. 

 

تتولى إدارة المخاطر للمصرف بالتنسيق مع الشريك االستراتيجي مسؤولية تطوير 

ومراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وتحديد سياساتها وتقييم نشاطها وآليات المراقبة، 

يّم وتحدد المخاطر التشغيلية ومخاطر االئتمان والسوق والسيولة، مخاطر كما تق

السمعة، وأية مخاطر أخرى، كما تضمن إدارة المخاطر مراجعة ومراقبة حاالت 

 االحتيال والخسائر التشغيلية وتشرف على النزاعات القانونية على كافة المستويات. 
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 : مخاطر االئتمان

جلى في إدارة المخاطر من خالل دائرة منفصلة، حيث تقوم هذه أهم فئات المخاطر، وتت

الدائرة وفق السياسات واإلجراءات بقياس وإدارة مخاطر االئتمان، كما يتضمن وجود 

فصل واضح بين واجبات الموظفين الذين ينفذون المعامالت في الخط األمامي وموظفي 

ى حدود التعرض االئتماني من مخاطر االئتمان كمراجعين ومدققين، وتتم الموافقة عل

 قبل لجنة مستقلة وضمن إطار محدد للموافقات.

 

كما يتم تطبيق السياسات و اإلجراءات و الموافقات و المراجعة للقروض و تحديثها 

بشكل منتظم، كما تشمل مراقبة تنفيذ االئتمان، التحقق من التقييم و التحليالت و 

لضمانات و مراقبة الحدود االئتمانية على مستويات الموافقات و إدارة التوثيق و إدارة ا

متعددة وتصنيف المحفظة االئتمانية ومتابعة الديون المتعثرة لخفض مجموع الديون 

المتعثرة، كما تلتزم بتكوين مخصصات مقابل القروض المتعثرة، علماً بأننا نعمل بكامل 

والجدارة االئتمانية  بما فيه احتساب المخصصات 9متطلبات المعيار المحاسبي رقم 

باإلضافة إلى إجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات الخاصة بها و رفع 

 التوصيات إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 

 إدارة مخاطر السوق والسيولة:   

وظيفة مخاطر السوق والسيولة تتم من خالل إجراء اختبارات الضغط وتحليل 

يعتبر مصرف المنصور اإلدارة الحصينة للسيولة أمر أساسي لضمان  السيناريوهات.

أعمال مستدامة و مربحة و الحفاظ على ثقة المساهمين و األسواق المالية، و تقع 

المسؤولية النهائية عن إدارة السيولة على عاتق مجلس اإلدارة مع تفويض اإلشراف 

رة التنفيذية و توفر عملية اإلشراف من اإلداالمنبثقة  طلوباتمواللجنة الموجودات إلى 

ً بأن الموارد المالية و السيولة كافية من حيث الحجم ، التنوع، و التركزات ، ضمانا

وتعتبر عملية اختبارات الضغط و تقييم كفاية رأس المال ، إضافة إلى مخاطر الفائدة 

و مخاطر سعر الصرف التي قد تنشأ بشكل عام، وتصنيف األدوات المالية )المحفظة 

البنكية والمتاجرة(، من أهم أعمال إدارة مخاطر السوق ضمن الحدود الممنوحة لها من 

، باإلضافة إلى مراجعة حدود شهية تقبل المخاطر  وباتطلمواللجنة الموجودات قبل 

 المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة.
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  إدارة المخاطر التشغيلية: 

تعتبر إدارة المخاطر التشغيلية بمثابة فئة منفصلة ومختلفة من المخاطر، حيث أنها  

األفراد أو  مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية و / أو فشل العمليات الداخلية أو

 األنظمة أو عن أحداث خارجية وبالتالي فإن األهداف التي تسعى إليها هذه الوحدة هي: 

  .تعزيز الوعي وثقافة وحدة المخاطر التشغيلية على مستوى كامل أقسام المصرف 

  .وضع معايير لتجنب الخسائر غير المتوقعة والكارثية وتقليل الخسائر المتوقعة 

 يق أهداف األعمال بشكل يراعي المخاطر. ضمان العمل على تحق 

  .ضمان المالءمة مع أفضل الممارسات وااللتزام بالمتطلبات الرقابية 

 ولقد قمنا بتصنيف مبادئ المخاطر التشغيلية السبعة كما يلي: 

 االحتيال الداخلي. -1

 القرصنة أو التزوير(. –االحتيال الخارجي )سرقة معلومات  -2

 ي موقع العمل. ممارسات العمل والسالمة ف -3

 العمالء والمنتجات )التالعب، السوق، االحتكار(. -4

 األضرار التي تلحق باألصول المادية )كوارث طبيعية، إرهاب، أعمال تخريب(. -5

 اضطراب العمل وتعطل األنظمة. -6

 تنفيذ إدارة العمليات المصرفية.  -7

 

رف وزيادة باإلضافة إلى تخطيط استمرارية األعمال لضمان استمرارية عمليات المص

المرونة التشغيلية ضد السيناريوهات المدمرة المحتملة وتنفيذ واختبار خطة استمرارية 

األعمال وتقييم النتائج والتدريب المستمر والمتواصل لتغطية كافة الجوانب المتعلقة 

بخطة استمرارية األعمال، كما يتم مراجعتها وصيانتها بشكل منتظم تجنباً لحدوث أية 

 ئة.أزمات طار
 

كما تقوم هذه اإلدارة بإصدار وتحديث ومراجعة ومتابعة كافة السياسات واإلجراءات 

على مستوى المصرف ومن الجدير بالذكر أنه منذ مباشرة القسم بمهامه تم استحداث 

 لتكون الموّجه الدائم لكافة العاملين في المصرف. 160سياسات وإجراءات بعدد تقريبي 
 

أنه تم مؤخراً إنشاء وحدة مكافحة االحتيال إلدارة مخاطر االحتيال البد من اإلشارة إلى 

في المصرف، والتي تدعم وتوسع أهداف المراقبة المبينة في برامج إدارة مخاطر 

  االحتيال.
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 إدارة مخاطر تقنيات المعلومات واألمن اإللكتروني: 

تزايد الجرائم هي إحدى المجاالت العامة التي بدأ المصرف بالتركيز عليها بسبب 

اإللكترونية، حيث أصبحت التهديدات واالختراقات اإللكترونية أكثر تكراراً وأكثر 

 تطوراً فيما ال يزال القطاع المصرفي هدفاً بارزاً لهذه التهديدات. 

 

لقد أصبحت هذه الهجمات واسعة النطاق وضارة من حيث المنظور المالي والسمعة 

ة لهذه اإلدارة بالتنسيق التام مع الشريك االستراتيجي لهذا السبب بدأنا بإعطاء أولوي

لحماية سياقات وأنظمة تكنلوجيا المعلومات وسوف يكون ذلك مبنياً على ثالث ركائز: 

التكنلوجيا واألفراد والسياسات، ويجب أن تكون هذه الركائز قوية ويجب االستمرار 

لب استثماراً دائماً وكبيراً. بتعزيزها من أجل دعم وحماية المصرف وإن هذا األمر يتط

حيث أن متابعة المشاريع المتعلقة بمهام قسم تقنية المعلومات والمرتبطة بأمن المصرف 

استراتيجية واالستقاللية، والتأكد من حسن تنفيذ توصيات إدارة أمن المعلومات و

لى تحليل الفجوات، هي من أهم مهام هذه اإلدارة باإلضافة إو مخاطر أمن المعلومات

 أنه تم استحداث عدد من السياسات بخصوص أمن المعلومات واإلجراءات المتعلقة بها.

 

من المنظور االستراتيجي قمنا بتنفيذ إعادة هيكلة لألقسام بما يتوافق مع نموذج التشغيل 

الجديد، األمر الذي أدى إلى مزيد من مالءمة المسميات ودرجات الوظائف مما سيوفر 

لتطوير والخبرة اإلدارية مع انتباه لعملية فصل المسؤوليات المزيد من الفرص ل

 والسلطات.

 

وإن كان بناء إدارة المخاطر للمصرف وهذه اإلدارات قد بدأنا حديثاً بها، وهي بحاجة إلى 

عمل دؤوب وجهد كبير إضافة إلى الموارد البشرية المتخصصة، إال أننا نؤمن بأننا على 

طوط الدفاع الثالثة تحت مراقبة دقيقة من قبل مجلس الطريق الصحيح بالتعاون مع خ

 اإلدارة.
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 الحوكمة: 

إن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من توجه مستمر نحو العولمة من شأنه أن ينتج 

نمط من العالقات القائمة على أساس المنفعة المتبادلة، األمر الذي يفرض على 

اعد السلوك المهني واألخالقي وإرساء مبادئ المؤسسات المالية التركيز على قو

الحوكمة التي تلزم المؤسسات بالتقيد بالنزاهة في األعمال، لذا نرى بأن الحوكمة شرط 

مسبق وضروري لتهيئة بيئة قوية للوقاية الداخلية التي من شأنها أن تدعم األعمال 

 بفعالية. 

جل بدأت تؤتي ثمارها من خالل كما نؤمن بأن األهداف والغايات االقتصادية طويلة األ

تطبيق الحوكمة مما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى أن إعداد التقارير 

على نحو يتسم بالشفافية أحد اهم ركائز الحوكمة. هذا ونواصل الوفاء بالتزامنا بإبالغ 

ذلك إلبقائهم المستثمرين وأصحاب المصلحة بالمعلومات المالية وغير المالية المالئمة و

 على علم تام بالخطوات المتبعة في عملية اتخاذ القرار وإشراكهم بها.

الحوكمة الفعالة ليست غاية بل وسيلة لضمان حسن سير العمل وتقتضي الحفاظ على 

العالقات والمصالح المتوازنة بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها 

 والمجتمع. 

افة الحوكمة السليمة من شأنه أن يساعد المديرين والموظفين إن التزام مصرفنا بنشر ثق

على تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة التشغيلية وااللتزام بالسلوك القويم لضمان 

 تأمين عوائد جيدة على االستثمار وتحقيق زيادة في اإلنتاجية على المدى الطويل. 
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سعي في تعزيز ممارسة وتدابير لل 2022أهم مهام مصرف المنصور لالستثمار لعام 

 الحوكمة تتحقق من خالل: 

 المراجعة الدورية لميثاق عمل وسياسات مجلس اإلدارة للحوكمة الفعالة.  -1

تعزيز النزاهة من خالل تحديد حاالت تضارب المصالح الفعلية والمحتملة والعمل  -2

 على إدارتها على نحو مالئم. 

هة األمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تحقيق إرساء مبادئ اإلفصاح والشفافية والنزا -3

 أكبر قدر من الثقة. 

حماية حقوق المساهمين، وهي األولوية القصوى، من أي انتهاك وحماية األصول  -4

 الخاصة بهم من أي حاالت إساءة االستخدام. 

سياسة اإلنذار المبكر والكشف عن المخالفات وتشجيع الموظفين على اإلبالغ عن  -5

انتهاكات للقوانين أو حاالت االحتيال والرشوة وحثهم دون تخوف  أي مخالفات أو

على اإلبالغ، حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات المالئمة على الفور وحلها بدل التغاضي 

 عنها. 

مكافحة الرشوة والفساد من خالل إقامة دورات توعوية وحث الموظفين على االلتزام  -6

 بمادة مكافحة الرشوة والفساد. 

 تقاللية مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة. تقييم اس -7

 تعزيز الكفاءة التشغيلية للعاملين.  -8

تطوير العالقات مع الجهات التنظيمية من خالل االستفسار والمتابعة والتعليقات  -9

والمتطلبات بشأن التعاميم الجديدة وإبالغ الشروط والمتطلبات، إضافة إلى إرسال 

 الدورية بالمواعيد المحددة بالدقة المطلوبة.  التقارير
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 مجلس اإلدارة:

 من إطار في للمصرف الرائدة القيادة بتوفير اإلدارة  لمجلس الرئيسي الدور يتمثل

 اإلدارة مجلس وإدارتها، كما يتمتع المخاطر تقييم له والتي تتيح والفعالة الحكيمة الضوابط

 القيمة بإيجاد المتمثل الهدف الرئيسي تحقيق إلى السعيومصرف ال إلدارة الكاملة بالسلطة

بالشركات،  الخاصة األهداف وتحقيق األعمال باالعتبار استمرارية األخذ للمساهمين، مع

 قطر بنك بمجموعة مرتبط مصرف هو مصرف المنصور لالستثمار أن اعتبار وعلى

 تنفيذ على شرافباإل األول يتعلق مزدوج دور إدارته لمجلس يكون الوطني لذلك

 مع المتبادلة بالمنافع الثاني ويتعلق في جمهورية العراق بالعمليات الخاصة االستراتيجية

 .المجموعة

 :  مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة

من أهم المهام التي يتولى مجلس اإلدارة القيام بها إضافة إلى ما تنص عليه القوانين 

 واألنظمة ذات الصلة، هي: 

 واالستراتيجية: آ. الرؤية

تحديد االستراتيجيات العامة للمصرف والموافقة على سياسات المصرف 

 وإجراءاته، أهدافها ومراجعتها بشكٍل دوري. 

 اإلشراف على اإلدارة )التخطيط، ميثاق األخالق، التنفيذ(: -ب

متابعة تنفيذ الخطط والمهام من خالل لجانه التخصصية التي تقوم بدورها  -

ارير التي تُرفع إليه من اإلدارات الرقابية الثالث )إدارة االمتثال   بدراسة التق

 إدارة المخاطر(. –إدارة التدقيق الداخلي  –

 توفير اإلدارة الفعالة لشؤون المصرف الرئيسية.  -

 تحديد المستحقات وتقييم األداء وضمان التخطيط لتعاقب الموظفين.  -

 ج. المالية واالستثمار: 

قة على البيانات المالية المرحلية والسنوية للمصرف التدقيق والمصاد -

 والتوجيه بشأنها. 

 دراسة السياسات التمويلية واالستثمارية للمصرف وتحديد أسسها. -

  دراسة السقوف االئتمانية لدى المصارف المراسلة والمصادقة عليها. -
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 د. الحوكمة ومراقبة االمتثال:    

ت في المصرف من خالل إصدار دليل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركا -

 الحوكمة المؤسسية للمصرف ومراجعته بشكل دوري.

مراجعة بيانات إدارة المخاطر السيما الخاصة بكفاية رأس المال ومخاطر  -

التمويل والتشغيل والتوجيه بشأنها، إضافةً إلى مراجعة االلتزام بالقوانين 

 والتشريعات الناظمة. 

قق الداخلي والخارجي واالجتماع مع األخير، االطالع على تقارير المد -

 والتوجيه بشأن المالحظات وصوالً للخطوات التصحيحية. 

االطالع على تقارير مراقب االمتثال بهدف الوقوف على نقاط الخلل  -

والتوجيه باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة مع األخذ بعين االعتبار منع 

 تكرارها.

 للوائح والنظام األساسي للمصرف. ضمان االمتثال للقوانين وا -

 اإلدارة:  مجلس أوالً: اجتماعات

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بانتظام بحد أدنى ستة اجتماعات سنوياً، وذلك انسجاماً 

مع قانون الشركات بهذا الشأن، ويمكن أن تتم الدعوة إلى هذه االجتماعات أو أي 

 2021اإلدارة. حيث أنه خالل عام اجتماعات إضافية بناًء على طلب رئيس مجلس 

 عقد المجلس ستة اجتماعات. 

 

 ثانياً: لجان مجلس االدارة:

يساعد مجلس اإلدارة خمس لجان متخصصة ومنبثقة عنه ترفع التقارير بشكل مباشر 

إليه وتقوم بالمسؤوليات والمهمات الموكلة إليها بموجب دليل الحوكمة، وكذلك 

د من تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية والفنية وأكثرها الصالحيات المفوضة لها للتأك

 كفاءة وفاعلية، وهي:
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  اللجنة التنفيذية وأهم مهامها: -1

مراجعة االستراتيجية وخطط العمل السنوية وموازنات المصرف بناًء على  -

 الظروف االقتصادية والسوقية وتوجيهات مجلس االدارة. 

 ليها وفقاً للصالحيات. مراجعة طلبات االئتمان والموافقة ع -

مراجعة تقديم التوصيات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال القروض  -

 المتعثرة وفقاً للحدود والصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة. 

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت وأهم مهامها:  -2

ض تحديد وتقييم المرشحين المؤهلين لشغل مناصب مجلس اإلدارة والمدير المفو -

 وفقاً لمعايير الكفاءة باإلضافة إلى متطلبات االستقاللية. 

 متابعة عملية التدريب والتطوير المهني.  -

 مراجعة المبادئ التوجيهية للمكافآت والحوافز.  -

 

 

 لجنة الحوكمة وأهم مهامها:  -3

إدارة عملية إعداد وتحديث دليل الحوكمة واإلشراف عليها بالتنسيق مع اإلدارة  -

 لجنة التدقيق. التنفيذية و

 

 

 لجنة المخاطر وأهم مهامها:  -4

مراجعة واعتماد موافقة مجلس اإلدارة على استراتيجية إدارة المخاطر وشهية  -

 المخاطر. 

الموافقة على أطر المخاطر والسياسات وهياكل الرقابة واإلشراف على تنفيذ  -

 السياسات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية. 

 بة التي تقوم بها لجنة المخاطر التابعة للجنة التنفيذية. تقييم أنشطة الرقا -

 تحديد المخاطر التشغيلية، االئتمانية ومخاطر السوق والسيولة.  -

التأكد من عدم وجود أي تأثير جوهري أو خطر فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال  -

 وتمويل اإلرهاب ومتطلبات اعرف عميلك.  
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    :لجنة التدقيق وأهم مهامها -5

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، والتوصية  -

 بشأنها لمجلس اإلدارة. 

التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها "المعايير الدولية لإلبالغ  -

( International Financial Reporting Standards IFRSالمالي" )

 ذات العالقة. والتشريعات والتعليمات األخرى

 مراجعة جميع األمور المطلوب اإلبالغ عنها وفقاً لمعايير التدقيق.  -

متابعة مع المدققين الداخليين والخارجيين في أي تزوير أو أعمال غير مشروعة  -

 و / أو قصور في الرقابة الداخلية. 

 مراجعة أي غرامات تفرضها الجهات التنظيمية.  -

 شطة وإعداد الموظفين إلدارة التدقيق. مراجعة واعتماد ميثاق وخطط وأن -

مراجعة فعالية التدقيق الداخلي، بما في ذلك االمتثال لمعايير معهد المدققين  -

 الداخليين لممارسة المهنة. 

 التأكد من كفاءة مدير االمتثال والموظفين.  -

التأكد من الكفاءة في الكشف عن الخروقات والمخالفات وضمان عدم وجود أي  -

 ر على االستقاللية والموضوعية. عوامل تؤث

التأكد من رفع التقارير وفقاً لمتطلبات لجنة بازل وتوصيات مجموعة العمل المالي  -

(FATF .بشأن غسيل األموال ) 

 . FATCAالتأكد من االلتزام بتطبيق قواعد االمتثال الضريبي األمريكي -

 المراجعة والتأكد من استقاللية المدققين الخارجيين. -
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 التوصيات وتقديم المشورة إسداء خالل شرافية مناال تنفيذ مسؤولياته في المجلس حيث تساعد هذه اللجان

 يحدد مكتوب ميثاق لكل لجنة ويكون الرئيسية اللجان المجلس بها، ويشكل التي فوضت السلطة وممارسة

 رفع وآلية أعمالها على المجلس ةرقاب وكيفية فيها وصالحياتها العضوية ومدة وسلطاتها ومهامها مسؤولياتها

  القائمة. اللجان إلغاء جديدة أو لجان إضافة للمجلس ويجوز مجتمعاً، للمجلس تقاريرها
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 ثالثاً: بيئة الضبط الداخلي:

 التدقيق الداخلي: -1

بناًء على دليل الحوكمة في مصرف المنصور لالستثمار فان مهام لجنة التدقيق تشمل الموافقة 

تدقيق الداخلي السنوية التي تتضمن األهداف العامة للتدقيق الداخلي والمهام على خطة ال

 التفصيلية المخطط لها، لبناء الخطة السنوية. 

يجب البدء بالكشف التحضيري لها وفقاً للمعايير الدولية وبناًء على نتائج تقييم أبرز المخاطر 

 audit) ليات التدقيق الداخليالمرتبطة بمراكز العمل واألنشطة واألنظمة الخاضعة لعم

universal )األثر  –التفسيرات في بيئة العمل  –تعقيد العمليات  –تشمل حجم العمليات  والتي

الكفاءة اإلدارية للموظفين  –التأثير على خدمة العمالء  –عمليات االحتيال السابقة  –القانوني 

 قيق الداخلي. رأي إدارة التد –الوقت المنقضي منذ آخر زيارة تدقيق  –

 :2021الخطة السنوية للعام  هدافأ   

 قيم وحماية تعزيز الى عام بشكل 2021الخطة السنوية لعام  في المبينة االنشطة تهدف

 المخاطر لجميع الى والموضوعية المستندة والمشورة التأكيد تقديم خالل من المصرف

 المصرف. في المصلحة اصحاب

 :الىالداخلية  الرقابة مبنظ يتعلق فيما الخطة تهدف -أ

 المعتمدة. الداخلية والسياسات لها، يخضع التي واالنظمة للقوانين المصرف امتثال مستوى تقييم -1

 وااللتزام اكتمالها، تقييم)تشمل  والخارجية الداخلية المالية، وغير المالية التقارير موثوقية تقييم -2

 العراق(. في التنظيمية الجهات هاتضع اخرى شروط او اي والشفافية المقررة، بالمواعيد

 العمليات، واداء المالي، االداء اهداف ذلك في بما المصرف، عمليات وكفاءة فاعلية تقييم -3

 وحمايتها.المصرف  اصول على والحفاظ

 :الى المخاطر ادارة بنظم يتعلق فيما الخطة تهدف -ب

 الرئيسية. المخاطر ادارة طريقة مراجعة -1

 واالمتثال. والتشغيلية والمالية االستراتيجية المخاطر أبرز حول ريرالتقا رفع عملية تقييم -2

 مالءمة ضوء في المصرف في بها المعمول المخاطر ادارة عمليات وفاعلية كفاية مدى تقييم -3

 وجمع ضمنها، تعمل التي والبيئة عملياتها تعقيد ودرجة عمل المصرف لطبيعة العمليات هذه

 العمليات. تلك نجاعة حول تتأكيدا لتقديم الكافية االدلة

 صحيح. بشكل وادارتها تقييمها يتم المصرف يواجهها التي المخاطر أبرز بأن تأكيد تقديم -4

 الداخلي . التدقيق استقاللية وموضوعية المحافظة على -5
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 إضافة إلى الخطة السنوية إلدارة التدقيق تتضمن مهام أخرى أهمها:    

 تدقيق الداخلي والعمل على أن يكون مؤتمناً. تطوير نظام خاص بأعمال إدارة ال -1

تطوير أدوات العمل من خالل مراجعة وتحديث البرامج بشكل دوري بحيث تعكس آخر  -2

 القرارات واألنظمة. 

مراجعة دائمة ودورية ألنظمة الضبط الداخلي المتمثلة بإجراءات العمل وفق الخطة المعتمدة  -3

 واإلجراءات.من المخاطر التشغيلية لتحديث السياسات 

عضوية مدير إدارة التدقيق في اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية بصفة عضو مراقب  -4

لجنة االستثمار الموجودات والمطلوبات  ALCO –أمن المعلومات  –)لجنة المشتريات 

 لجنة فض العروض(.  –األرشفة  –الحفظ واإلتالف  –)الخصوم واألصول( 

 المخاطر( والمراقب الخارجي.  –ة الداخلية )االمتثال التعاون مع الجهات الرقابي -5

 تدريب وتطوير موظفي القسم.  -6

 السلف النثرية والسندات(.  –عمليات الجرد المفاجئ )النقدية  -7

 أي مهمات خاصة أو طارئة توكلها إليه لجنة التدقيق.  -8

 

 مراقبة االلتزام:  -2

ية في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة إدارة االلتزام إدارة مستقلة تتمثل مسؤولياتها الرئيس

التنفيذية على االمتثال للقوانين ومتطلبات الرقابة وبالتالي الحد من مخاطر عدم االلتزام، حيث 

تقوم اإلدارة بالرقابة على كافة إدارات المصرف وفروعه للوقوف على مدى االلتزام بالقوانين 

سيما قرارات البنك المركزي العراقي، والتشريعات والمعايير الناظمة للعمل المصرفي ال

متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، تنفيذ متطلبات قانون الضرائب األمريكي 

FATCA ويتم رفع نتائج هذه التقارير إلى لجنة التدقيق التي تقوم بدورها باتخاذ القرارات  ،

 الالزمة. 

 

 مديرية إدارة المخاطر:  -3

إصدار العديد من التقارير المتنوعة التي تعالج تسليط الضوء على كل تقوم إدارة المخاطر ب

ً لسياسة المصرف  -تشغيلية -أنواع وأصناف المخاطر بالمصرف )ائتمانية سوقية( وفقا

وقواعد البنك المركزي بهذا  3والمعايير الدولية الناظمة لهذا الشأن السيما معايير لجنة بازل 

دارة التنفيذية العليا وإلى لجنة إدارة المخاطر متضمنةً التوصيات الصدد، ورفع تقاريرها إلى اإل

  وآليات التحوط والنتائج النهائية للمتابعات بكافة المجاالت.
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 التدقيق الخارجي:  -4

يقوم المدقق الخارجي بمراجعة وتدقيق البيانات المالية بشكل ربع سنوي وفقاً للمعايير الدولية 

ة، ويقدم المدقق الخارجي تقاريره إلى مجلس اإلدارة والهيئة لمراجعة الحسابات ذات الصل

العامة، كما يقوم المدقق الخارجي بإبالغ مجلس اإلدارة خطياً عن أي مخاطر قد يتعرض لها 

المصرف أو يتوقع أن يتعرض لها وعن جميع المخالفات فور تحديدها حيث يقوم مجلس اإلدارة 

 بدوره باتخاذ القرارات الالزمة.

 

 

 ابعاً: اإلفصاح والشفافية: ر

يضمن دليل الحوكمة المؤسسية في مصرف المنصور لالستثمار اإلفصاح الدقيق عن جميع 

المسائل الجوهرية ونشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصلحة وفي الوقت 

 المناسب من خالل تبني مجلس اإلدارة لسياسة اإلفصاح والشفافية.

ً أو ال تتوا ً أو سلبيا نى اإلدارة في اإلفصاح عن أي حدٍث يحل بالمصرف سواء أكان إيجابيا

 اعتيادياً. 

 

 خامساً: العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح: 

ينتهج المصرف سياسة العميل المساهم أوالً من خالل إيالء مراكز خدمة العمالء وأصحاب 

الخدمة االعتيادية بالفروع بتقديم الخدمات  المصالح العناية الالزمة، حيث تستمر مراكز

الالزمة المتوجبة للعمالء وفق أعلى المعايير الدولية، لالرتقاء بالخدمة والتميز بعالقة 

المصرف مع شركائه وعمالئه وأصحاب المصالح فيه، ناهيك عن الخدمات االجتماعية التي 

 ا مجلس اإلدارة والقوانين المرعية. يقدمها المصرف عند اللزوم ووفقاً للقواعد التي يسمح به
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 )التدقيق( تقرير لجنة مراجعة الحسابات

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقرير لجنة مراجعة الحسابات

 السادة أعضاء الهيئة العامة لمصرف المنصور لإلستثمار المحترمين

 تحية طيبة وبعد ..

وموافقة الهيئة العامة  2004لسنة  94ارف رقم ( من قانون المص24استناداً ألحكام المادة )

على انتخاب وتشكيل لجنة  28/10/2020للمصرف في إجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 

 مراجعة الحسابات من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :

 أحمد نزهت الطيب / رئيساً . .1

 د. زيد عبد الستار البغدادي / عضواً . .2

 عضواً .خالد أحد خليفة السادة /  .3

( من القانون المشار اليه آنفاً ومراجعة 24باشرت اللجنة األعمال المكلفة بها بموجب المادة )

وتدقيق وفحص كافة أعمال المصرف وبياناته وحساباته الختامية وتقاريره المختلفة للفترة من 

قاً ، وتقرير مجلس اإلدارة السنوي السادس عشر المعد وف 31/12/2021ولغاية  1/1/2021

المعدل ، واألنظمة والتعليمات الصادرة  1997لسنة  21لمتطلبات وأحكام قانون الشركات رقم 

وتعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير  2004لسنة  94بموجبه وقانون المصارف رقم 

المحاسبة الدولية ، واستناداً لتعليمات البنك المركزي العراقي بتكليف مراقبي حسابات عدد 

تدقيق ومراقبة حسابات المصرف فإن هذه المهمة أسندت الى مراقبي الحسابات كٌل من ( ل2)

مكتب السيد الدكتور حسيب كاظم الجويد والسيد إياد رشيد القريشي حسب قرار الهيئة العامة 

 المذكور آنفاً .

ماية خالل الفترة المذكورة قمنا بمراجعة البيانات والمعلومات التي كانت برأينا ضرورية لح

حقوق المساهمين ، طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً إلجراءات التدقيق والمراجعة المعترف بها 

  محلياً ودولياً .
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9نم1ةحفصلا

يشیرقلا يدھم دیشر دایا.دحایملا دیوج مظاك بیسح .د
تاباسحلا بقارم ـ ينوناق بساحمتاباسحلا بقارم ـ ينوناق بساحم
نیینوناقلا نیبساحملل ةیقارعلا ةیعمجلا وضعنیینوناقلا نیبساحملل ةیقارعلا ةیعمجلا وضع

46ـــ م/2:ددعلا

2022/طابش/20:يف دادغب

نیمرتحملا ) ةصاخ ةمھاسم ةكرش( رامثتسألل روصنملا فرصم يمھاسم ةداسلا/ ىلا
تاباسحلا بقارم ریرقت/ م

........  ةبیط ةیحت
 ةمھاسم ةكرش( رامثتسألل روصنملا فرصمل يلاملا زكرملا ةمئاق قیقدتب انمق اننأب مكملعن نا انرسی

قوقح يف تاریغتلا نایبو رخالا لماشلا لخدلاو لخدلا يتمئاقو2021/ لوالا نوناك/31 يف امك )ةصاخ
)41ىلا1 نم(لسلستلا لمحت يتلا تاحاضیالاو ، خیراتلا تاذب ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلا فشكو نیكلاملا
ةمظنالاولدعملا1997ةنسل )21( مقر تاكرشلا نوناق ماكحا ىضتقمب دعملا فرصملا ةرادأل يونسلا ریرقتلاو
ةیلودلاو ةیلحملا قیقدتلا رییاعمل ًاقفوو2004 ةنسل94 مقر فراصملا نوناقو ھبجومب ةرداصلا تامیلعتلاو
. اھب فرتعملا

 ًاقبط اھب انمق  يتلا انتمھم ءادال ةیرورض انیأرب تناك يتلا تاحاضیالاو تامولعملا ىلع انلصح دقو
 طاشن ھجوأل ةمزاللا تارابتخالا تلمش يتلاو اھیلع فراعتملا قیقدتلا تاءارج أل ًاقفوو ةذفانلا تاعیرشتلل
. انصاصتخا نمض ةعقاولا فرصملا

ةرادالا ةیلوؤسم
رییاعمو ةیلودلا ةیبساحملا رییاعملل ًاقبطلداعلا اھضرعو تانایبلا هذھ دادعا نع ةلوؤسملا يھ ةرادالا نا

 دادعالاب قلعتی امیف ةصاخو ةیلخادلا ةباقرلا ماظن ذیفنتو دادعا يف اھتیلوؤسمنع ًالضفةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا
 وا شغ نعةجتان نوكت دق يتلاو ، ةیرھوجلا ءاطخالا نم ةیلاخو ةلداع ةروصب ةیلاملا تانایبلا نع حاصفالاو
ةیبساحملاتاریدقتلا مادختساو ةمئالملا ةیبساحملا تاسایسلا قیبطتو رایتخا ةیلوؤسملا هذھ لمشت امك ،أطخ
. ةلوقعملا

:تاباسحلا بقارم ةیلوؤسم
قیقدتلا رییاعمو ةلدأل ًاقفوكلذو انل ةمدقملا ةیلاملا تانایبلا نع دیاحملاينھملايأرلا ءادبا يھ انتیلوؤسم نا

امیف اھنع لوقعمدیكأت ىلع لوصحلل قیقدتلا زاجناو طیطختب موقن نا رییاعملا هذھ بلطتتو , ةیلودلاو ةیلحملا
تانایبلليرابتخا ساسا ىلع ًاصحف قیقدتلا لمشیو يرھوج أطخ يا نم ةیلاخةیلاملاتانایبلا تناك اذا
2021/لوالا نوناك/31يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنسللةیلاملا مئاوقلايف ةرھاظلا غلابملل هدیؤملا تادنتسملاو

ًاساسا رفوی انقیقدت ناانداقتعا يفو ةرادالا اھتدمتعا يتلا ةیبساحملا ءىدابملل ًامییقت لمشی امك .اھنع حاصفالاو
:ةیلاتلا تاظحالملاو تاحاضیالا انیدلو , ھیدبن يذلا يأرلل ًالوقعم

: ةیلودلا ةیبساحملا رییاعملا قیبطت ـ1
اذھبو يلاوتلا ىلعةسداسلا ةنسلل ةیلودلا ةیبساحملا رییاعملا قیبطتب ماق رامثتسألل روصنملا فرصم نا

:ددصلا

يرادالامسقلا ریدمو رطاخملا ریدمو يلاملا ریدملا نم ةفلؤم2021ماع ةیاھن ةیلخاد ةنجل لیكشت مت-أ
نأب رارق ىلا ةنجللا تلصوت دقو ةیقوسلا تاراقعلا ةمیقل مییقتلا ءارجالةیلخادلا ةباقرلا مسق ریدمو
تاراقعلل ةیرتفدلا ةمیقلل ةبراقم ةدئاسلا راعسالا قفو فرصملا اھكلتمی يتلا تاراقعلل ةیقوسلا ةمیقلا
 ًاقفو تادوجوملا ةمیق يف لصاحلا يندتلا باستحا ددصب يبساحم ءارجإ يأ ذاختا بجوتسیال يلاتلابو
.36مقر يبساحملا رایعملل
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 باستحأ متو يلاوتلا ىلعةثلاثلا ةنسلل )9( مقرIFRS يلاملا غالبألا رایعم قیبطتب فرصملا ماق-ب
ًاداشرتسا ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يف ةلصاحلا تارییغتلا ةھجاومل ةبولطملا تاصیصختلا
تامیلعتلا"26/12/2018 يف3/6/466 مقرملا ھباتكب ةدراولا يقارعلا يزكرملا كنبلا تاھیجوتب
ریراقتلارایعمتابلطتم عم ةقفاوتم قیبطتلا جئاتن تناكو ، "فراصملل ةیلاملا مئاوقلا دادعال ةیداشرالا
. تاصیصختلا باسح نمض اھصیصخت بولطملا غلابملا سكع متو )9( مقريلودلا ةیلاملا

 راجیالا دوقع فینصت مت ثیح "راجیالا دوقع" )16( مقر يلاملاغالبألا رایعم قیبطتب فرصملا ماق-ج
 فارتعالاو يلاملا زكرملا ةمئاق يف لوصاك تاراجیالاب فارتعألاو ةیلیومت راجیا دوقع ىلا
 هدئافلا فورصمو كالھتسالا فورصم دامتعا متو تابولطملا بناج يف دوقعلا كلت ىلع تامازتلالاب
.لخدلا نایب يف

: دوقنلا ـ2

:ةیتالا فرصلاراعسا ساسا ىلع1202/لوالا نوناك/31يف امك ةیبنجالا ةلمعلل يدقنلا دوجوملا مییقت مت-أ

فرصلا رعسةیبنجألا ةلمعلات
رالود لكل رانید1460يكیرمألا رالودلا1
وروی لكل رانید1654.034ورویلا2
نواب لكل رانید1941.8نوابلا3
لایر لكل رانید394.2يرطقلا لایرلا4
مھرد لكل رانید394.2يترامالا مھردلا5

لوالا نوناك/31يف ةقباطملا ضارغأل ةیجراخلا فراصملا نم رداصلا تفیوسلا ىلع فرصملا دمتعا-ب
/1202

فراصملا نم كلذب فرصملا ةبلاطم نم مغرلاب فراصملا ضعب تاباسح ةدصرا دییأت بتك دورو مدعل كلذو
. ةیجراخلا

 غلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع ) %1325 ( ةبسنب)ةیجراخلاو ةیلحملا(فراصملاصصخمدیصرعفترا-ج
 نوناك/31يفرانید فلأ )4,967( ـب ةنراقم ,2021/ لوالا نوناك/31 يف رانید فلا )70,775(
 ىدلدقنلا دیصر عافترا ةجیتن كلذو)9( مقر يلودلا رایعملا قیبطت تابلطتمل اداشرتسا2020/لوالا
.ةیلحملا فراصملا

غلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع ) %59 ( ةبسنبيقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل دقنلا صصخم  دیصر عفترا-د
نوناك/31 يفرانید فلأ )181,195( ـب ةنراقم ,2021/ لوالا نوناك/31 يف رانید فلا )288,665(
.)9( مقر يلودلا رایعملا قیبطت تابلطتملاداشرتسا2020/لوالا

.ةمیلسلا تایطایتحالاو لاملا سار ىلا )%8( ةیجراخلا فراصملا ىدل دقنلا ةبسنتغلب-ـھ

:يدقنلا نامتئالا-3

 يدقنلا نامتئالا دیصر غلب ثیح ، ةقباسلا ةنسلا نع )%8,7( ةبسنب يدقنلا نامتئالاعفترا-أ
 امك رانید فلأ )137,915,781( ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31يف امك رانید فلأ )149,940,566(
.ةنیدم ةیراج تاباسح وھ يدقنلا نامتئالا نم )%24( ناو ،2020/لوالا نوناك/31يف
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.) ةلایبمكو كصوةیصخش ةلافك،مھسا،يراقع نامض(نع ةرابع نئابزلا لبق نم ةمدقملا تانامضلا-ب
 نم%31 ھتبسنام جتنم ریغ نامتئا لثمی رانید فلا )47,215,048( غلبم يدقنلا نامتئالا دیصر نمض-ت

،رانید فلا )9,195,529( غلبم ھل ةعقوتملا ةینامتالا رئاسخ صصخم باستحا متو يدقنلا نامتئالا يلامجا
 فلا )19,504,747( يقبتملا غلبملا غلبیو  , رانید فلا )18,514,772( غلبم ةقلعم دئاوف  باستحا  متو
.  ) مھسا , ةیراقع( تانامضب  ىطغم رانید

،)9( مقريلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم قیبطت تابلطتملًاداشرتسايدقنلا نامتئالاصصخم باستحأ مت-ث
.هالعاتابلطتملاعم بسانتی بستحملا صصخملا نأب ًاملع

%75 ةغلابلا هددحملا ةبسنلا نمض يھو %39 عئادولا مجح ىلالغتسملا يدقنلا نامتئالا ةبسن تغلب-ج

. يقارعلايزكرملا كنبلا نع ةرداصلا
 فلأ )149,940,566( ةردقو ًاغلبم2021/لوالا نوناك/31 يف امك لغتسملا يدقنلا نامتئالا مجح غلب-ح

:ىلع ةعزوم رانید

ددعلیصافتلا
میقم رالود( غلبملا)رانید( غلبملاتاباسحلا

)1460ـب
ةیمھالارانید( عومجملا

ةیبسنلا
%5019,680,437,794395,331,50810,075,769,3027رانید نویلم100نم لقأ

%13226,876,765,4441,243,905,73628,120,671,18019رانید نویلم500ىلا100نم

%149,763,917,526658,119,36710,422,036,8937رانید رایلم1ىلا نویلم500نم

%3752,781,010,81923,681,514,10376,462,524,92251رانید رایلم5ىلا رایلم1نم

%106,269,564,3686,269,564,3684رانید رایلم10ىلا رایلم5نم

%118,589,999,998018,589,999,99812رثكأف رایلم10نم

%686117,692,131,58132,248,435,082149,940,566,663100عومجملا

لثمیو رانیدفلأ )94,452,536( هردقو ًاغلبم نوبز)20( رـبكال لغتسملا يدقنلا نامتئالا عومجم غلب-خ
تانایبلا خیراتب رانید فلأ )149,940,566( غلابلاو لغتسملا يدقنلا نامتئالا مجح نم )%63( ةـبسن
ةلافك ,ةلایبمك,راقع (نع ةرابع يھ نوبز )20( ربكال يدقنلا نامتئالل  ةمدقملا تانامضلا بلغا، ةیلاملا

.) ھینماضتو ةیصخش
. كلذب ةرادالا ةداھش دییأت بسحو2021ةنسل ةلصلا يوذل حونمم نامتئا دجویال-د
هرادقمغلبمبو)9( مقر يلودلا رایعملاتابلطتم عم بسانتی امبيدقنلا نامتئالاصصخم باستحا مت-ذ

يف امك رانید فلا )14,479,787( ـب ةنراقم ،2021/لوالا نوناك/31يف رانید فلا )9,195,529(
.تاصیصختلا باسحلقرفلا لیمحت متو2020/لوالا نوناك/31
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:يدھعتلا نامتئالا-4
يف رانیدفلا)95,175,343( غلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع )%81( ةبسنب يدھعتلا نامتئالا دیصر عفترا-أ

.2020/لوالا نوناك/31يف رانیدفلا)52,632,499( ـب ةنراقم ،2021/لوالا نوناك/31

)9(مقر يلودلا ةیلاملاریراقتلا رایعملاتابلطتم عم بسانتی امبيدھعتلا نامتئالاصصخم باستحا مت-ب
امك رانید فلا )284,323( ـب ةنراقم ،2021/لوالا نوناك/31يف رانید فلا )386,446( هرادقم غلبمبو
ىلع قرفلا لیمحت متو)%81ةبسنب يدھعتلا نامتئالا ةدصرا عافترا ببسب(2020/لوالا نوناك/31يف

.تاصیصختلا باسح
)18,149,525( هردقو ًاغلبم نوبز )20( رـبكال حونمملا)نامض تاباطخ( يدھعتلا نامتئالا عومجم غلب-ت

رانید فلأ )21,385,954( غلابلاو حونمملايدھعتلانامتئالا مجح نم )%85( ةـبسن لثمیو رانید فلأ
.ةیلاملا تانایبلا خیراتب

ةلافك، يراقع نامض(نع ةرابع يھ نوبز )20( ربكال يدھعتلا نامتئالل  ةمدقملا تانامضلا بلغا-ث
)%15ةیدقن تانیمأت، ةلسارملا كونبلا عم ھلباقتم تالافك ، ةینماضت

.%35ھمیلسلا تایطایتحالاو لاملا سأر ىلا ردصملا يدھعتلا نامتئالا ةبسن تغلب-ج

:ىلع ردصملا يدھعتلا نامتئالا دیصرلمشی-ح

31/12/2021يف  دیصرلانامتئالا عون

)رانید فلا(
73,789,389ةیدنتسم تادامتعا

21,385,954نامض تاباطخ

95,175,343عومجملا

:ةیلاملا تارامثتسالا-5

لخدلا لالخنم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم باسح نمض ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تارامثتسالا مییقت مت-أ
يف ھحضوم امكو2021/لوالا نوناك/31يف امك رانید فلا )1,512,979( تغلب دقو ، رخالا لماشلا
لاملاسار ىلا روكذملا تارامثتسالا ةبسن تغلب دقوةیلاملا تانایبلا تاحاضیا نم )7( ةرقفلا
.%0.5ةمیلسلا تایطایتحالاو

:ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم-ب
فلا)78,072,240( غلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع )%320( ةبسنب ةأفطملا ةفلكتلابتادنسلادیصر عفترا
.2020/لوالا نوناك/31يف رانیدفلا)18,585,011( ـب ةنراقم ،2021/لوالا نوناك/31يف رانید

فلا )60,000,000( ةمیقب )ءانب تادنس( ةیقارعلا ةیلاملا هرازو نم تادنس ءارش ةدایزلا هذھ لثمت ثیح
.ةیلاملا تانایبلا خیراتب ةأفطملا ةفلكلاب هروكذملا تادوجوملا مییقت مت دقو ، رانید

:ىرخالا تادوجوملا-6

. %1.1ھلوادتملا تادوجوملا يلامجا ىلا ىرخالا تادوجوملا ةبسن تغلب

:تاصیصختلا-7

)ةعونتم تاصصخم ،ةعوفدم تامارغ صصخم، ةیعونب نامتئالا صصخم( تاصیصختلا باستحا مت *
.باستحالا اذھل ًادانتسا ةجتانلا تاقورفلا ةجلاعم تمتو ،9مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملل ًاقفو

ةقفاوم لاصحتسا متو تاصیصختلا باسح نم رانید فلا)969,476(غلبمب ةبوطشم نوید ءافطا مت *
.نیدلا ءافطأب ةرادالا سلجم
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:ةیدقنلا تانیمأتلاو عئادولا-8

نع )%64( ةبسنب ةیفرصملا تاسسؤملاو كونبلا عئادو تضفخنا :ھیفرصم تاسسؤمو كونبلا عئادو-أ
ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31يف رانید فلأ )4,857,367( تغلب ثیح ةقباسلا ةنسلا
.2020/لوالا نوناك/31يف رانید فلأ )13,316,512(

ةبسنب )لجال عئادو ،ریفوتلاعئادو ،بلطلا تحت ةیراج تاباسح( ءالمعلا عئادو تضفخنا :ءالمعلا عئادو-ب
ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31يف رانید فلأ )377,336,615( تغلب ثیح )60%(
.2020/لوالا نوناك/31يف رانید فلأ )952,385,779(

تغلبثیح ةقباسلا ةنسلا نع %58ةبسنب ةملتسملا ةیدقنلا تانیمأتلا تعفترا :ةیدقن تانیمأت-ج
يف رانید فلأ )12,772,045( ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31يفرانید فلأ )20,124,602(

ةیلاحلا ةنسلا لالخ ردصملايدھعتلا نامتئالا يف لصاحلا عافترالا ةجیتن كلذو2020/لوالا نوناك/31
.قیقدتلاعوضوم

:رئاسخلاو حابرالا باسح-9

حبرـب ةنراقم قیقدتلاعوضومةنسللةبیرضلا لبق رانید فلأ )9,175,825( هرادقم ًاحبر فرصملا ققح
:ةیلاتلا بابسالل )%13(عافترالاةبسن تغلب ثیح ةقباسلا ةنسلل رانید فلأ )8,125,733( هرادقم

رانید فلأ )10,843,679( تغلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع )%14( ةبسنب دئاوفلا تاداریا يفاص ضافخنا-أ
.ةقباسلا ةنسلل رانید فلأ )12,558,842( ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31يف

رانید فلأ )5,082,357( تغلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع)%98( ةبسنب تالومعلا تاداریا يفاص عافترا-ب
.ةقباسلا ةنسلل رانید فلأ )2,572,883( ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31يف

يفرانید فلأ )8,079,358( تغلب ثیح ةقباسلا ةنسلا نع)%6( ةبسنب فیراصملا يلامجاعافترا-ج
.ةقباسلا ةنسلل رانید فلأ )7,638,487( ـب ةنراقم2021/لوالا نوناك/31

ةعوفدملا ةبیرضلا غلبم قرف لثمی رانید فلا )192,833( غلبمب ىرخالا فیراصملا باسح لیمحت مت-د
.مكارتملا ضئافلا باسح ىلع روكذملا غلبملا لیمحت ضرتفملا نم ناكو2020ةنس حابرا نع

:ةلمعلا دازم ةذفان داریا-10

31/12/2021ةیاغلو2/1/2021نم ةرتفلل ةیبنجالا ةلمعلا عیب ةذفان نم فرصملا تایرتشم دیصر غلب-أ

:يلیامك ةعزوم رالود )7,775,130(

)رالود( غلبملالیصافتلا
2020ةنس صخت تالاوح تایرتشم

2021ةنس يف تققحت

2,445,205

5,221,925تالاوح تایرتشم

فرصملل يدقنلا دازملا تایرتشم
ةنس يف تققحت2020ةنس صخت

2021

108,000

7,775,130عومجملا
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31/12/2021ةیاغل ةیبنجالا تالمعلا ءارشو عیب ةذفان نم فرصملل ةققحتملا حابرالا دیصر غلب-ب

:هاندا لصفم امكو رانید )68,091,285(

)رانید( غلبملالیصافتلا
67,011,285تالاوحلا داریا

1,080,000فرصملل يدقنلا دازملا ىلا رالودلا عیب داریا

68,091,285عومجملا

.ةرداصلا تالاوحلل ریخالا دیفتسملا دییأت میدقت بولسا دامتعا مت-ج

:ةماقملا ىواعدلا-11

:يلی امكو ىوعد )4( فرصملا ىلع ریغلا لبق نم ةماقملا ىواعدلا ددع غلب-أ

.ةمئاق تاءارجإلا تلازالو ضیوعتلاب بلاطمقباسبستنملبق نم فرصملا ىلعتمیقإ ىوعد كانھـ
. ةیداحتالا زیمتلا ةمكحم يف قیقدتلا دیق نالاو فرصملا حلاصل تمسح ىوعد كانھ-
. فجنلا ةءادب ةمكحم ىدل رظنلا دیق ناتوعد كانھ-

)5,518,530( اھتمیق غلبت ىوعد )7( ریغلا ىلع فرصملا لبق نم ةماقملا ةینوناقلا ىواعدلا ددع غلب-ب
.رانید فلأ

:لاملا سأر ةیافك ةبسن-12

ىندالادحلا نم ىلعا اھنا ثیح2021/لوالا نوناك/31يف امك )%111( لاملا سأر ةیافك ةبسن تغلب
.)%12( ةغلابلا يقارعلا يزكرملا كنبلا نم بولطملا

:ةلویسلا ةبسن-13

.2021/لوالا نوناك/31خیراتب )%105( ةلویسلا ةبسن تغلب

:لاثتمالا بقارم-14

يزكرملا كنبلاتامیلعتل ًاقفو ةدعم تناكو قیقدتلاعوضوم ةنسلل لاثتمالا بقارم ریراقت ىلع عالطالا مت
: ىلع تلمتشا دقو يقارعلا

فرصملل يلاملا عضولا نع تارشؤملا مھأ.
يدقنلا نامتئالاةبسنو ةلویسلا ةبسنو لاملا سأر ةیافك ةبسن لثم ةبستحملا ةیوئملا بسنلا نع تارشؤملا

.ىرخالا ةیلاملا بسنلا ىلا ةفاضالاب عئادولا ىلا
فرصملل ةكولمملا تاراقعلا لوادج.
فرصملا ةرادا سلجم لمعب ةقلعتملا بناوجلا.
ةینوناقلا تابلطتملا.
قیقدتلا جئاتنو لامعالا ةبقارمب ةقلعتملا يقارعلا يزكرملا كنبلا تاظحالم ةعباتمب روكذملا مسقلا موقی

.اھتیفصت ىلع لمعلاو فرصملل يبتكملا
ةرامتسا قیرط نع نئابزلا تانایب ثیدحتب موقی فرصملا ناKYCلسغ نع غالبالا مسق عم نواعتلاب

2015ةنسل39مقر لاومالا لسغ نوناقل فرصملا لاثتما ىدم ةفرعمل كلذو فرصملاب لاومالا

حتف ةرامتسا ىلع لاثتمالا مسق ةقداصمل فرصملا ةسایس تدمتعا ثیح ةبجاولا ةیانعلا قیبطتكلذكو
.KYCيراجلا باسحلا
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:ةیسسؤملا ةمكوحلا-15

لصفوةمكوحلا ئدابمب مازتلالا متو يقارعلا يزكرملا كنبلا تامیلعت بسحو ةمكوحلا لیلد فرصملا دعا-أ
. ةیذیفنتلاةرادالا ماھم نع ةرادالا سلجم ماھم

حاصفالا لالخ نم ھیتاسسؤملا ةمكوحلا تامیلعت قیبطتب مزتلم ةرادالا سلجمو ةیذیفنتلا ةرادالا نا-ب
. ةمكوحلا ریراقتو ةیونسلا ریراقتلاب

كنبلانعرداصلا ةمكوحلا لیلد نم23ةداملا نمض ةدراولا ةیعونلا تابلطتملاب مزتلم فرصملا نا-ت
.فرصملل يلاملا عضولاو تایلمعلا جئاتن نع حاصفالا ةیونسلا ریراقتلا تنمضت ثیح يقارعلا يزكرملا

:ةیلخادلا ةباقرلا ةیافك-16

 طاشن ةعیبطو مجح عم بسانتت يتلا ةیرورضلا تاءارجالا ىلع لمتشا دق ةیلخادلا ةباقرلا ماظن نا-أ
.فرصملا

 نم ةدراولا تاظحالملل ةددحمو ةلصفمو ةلماش تناك ثیح ةیلخادلا ةباقرلا مسق ریراقت ىلع عالطالا مت-ب
.قیقدتلا ریس لالخ

:ةیلاتلا ماسقالا لامعا قیقدت ىلع ةیلخادلا ةباقرلا مسق طاشن لمتشا دقو-ج
رطاخملا مسق.
ةیلاملا تایلمعلا.
نامتئالا مسق.
ةیفرصملا ةیعوتلا مسق.
تاعوفدملا مسق.
تامولعملا ةینقت مسق.
فرصملا عورف لامعا.
لالخ انیلا مدقملا مسقلا لبق نم ةدعملا ریراقتلاو يلخادلا قیقدتلا مسقل ةیونسلا ةطخلا ىلع انعلطا

-: يلیام كلذ ىلع ایندلو قیقدتلا عوضوم ةنسلا
 نأب انداقتعأبو ةرادالا سلجم لبق نم اھیلع قداصملا ةطخلا نم %85ةیونسلا ةطخلا زاجنا ةبسن تغلب *
. فرصملا تایلمع ةفاك يطغتو ةبسانم تناك ذیفنتلا جئاتنو ةطخلا

.2021ةنس يف نیفظوم )4( غلب يلخادلا قیقدتلا مسق يف نیلماعلا ددع نا *

. ةرود )11(2021ةنسل يلخادلا قیقدتلا مسق رداكل ةیبیردتلا تارودلا ددع غلب *

:باھرالا لیومتو لاومالا لسغ نع غالبالا مسق-17

يرجیتاءارجالا هذھ ناوباھرالا لیومتو لاومالا لسغعنمل ةیفاكلا تاءارجالا فرصملا ذختا-أ
تامیلعتلاو ةمظنالاو2015ةنسل39مقر باھرالا لیومتو لاومالا لسغ نوناق ماكحال اقفو اھذیفنت
لیومتو لاومالا لسغ نع غالبالا مسق ریراقت ىلع انعلطا دقو يقارعلا يزكرملا كنبلا نع ةرداصلا
كنبلانع ةرداصلا تامیلعتلاو نوناقلل ًاقفو ةدعملاو يقارعلا يزكرملا كنبلا ىلا ةلسرملا باھرالا
.يقارعلا يزكرملا
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يھو باھرالا لیومتو لاومالا لسغ يف ھصصختم ھینورتكلا ةمظنا فرصملا كلتمیو *
pio techةكرش نمBANK BL AML solution systemصاخلا ينورتكلالا ماظنلا-

. يفرصملاماظنلاب هالعا ھمظنالا عیمج طبر مت*
يقارعلا يزكرملا كنبلا نم ةبولطملا تاھویرانیسلا نم ىندالا دحلا نمضتی ينورتكلالا ماظنلا نا *
. ویرانیس25ھغلابلا

. ةددحملا ءادوسلا حئاولل يئاقلتو يرود ثیدحت ءارجا متی  *
.رطاخملل ًاقفو ءالمعلا فیصت متی *
مسقلا لبق نم اھتجلاعم متی يتلاوAMLماظن لبق نماھیلع ھیبنتلا متی يتلا تایلمعلا ضعب كانھ *
. ةنسلا لالخ روكذملا

:ىلعتلمتشا باھرالا لیومتو لاومالا لسغ مسقب ةصاخلا تاءارجالاو تاسایسلل لیلد دادعا مت-ب
لاومالا لسغ ةیلمع لحارم.
باھرالا لیومتو لاومالا لسغ ةحفاكم ةیمھأ.
باھرالا لیومتو لاومالا لسغ نع غالبالا مسق ریدم قتاع ىلع يتلا ةیلؤوسملا.
فرصملا يف باھرالا لیومتو لاومالا لسغ نع غالبالا مسق قتاع عقت يتلا ةیلؤوسملا.
فرصملا اھلمحتی يتلا تابوقعلا.
كنوبز فرعأ أدبمKYC.

ةبجاولا ةیانعلاب ةصاخلا لمعلا تاءارجا.

:رطاخملا ةرادا مسق-18

فیرحتلا رطاخم دیدحت يف دعاست نا حجرملا نم تامولعم دوجومدع نع رطاخملا مسق انل دیأ-أ
متی امناو فرصملا عورفو ماسقا يف شغ تالاح ریشأت متی ملو أطخلاو شغلا ببسی يذلا يرھوجلا
ةذختملا تاءارجالامییقت متیو ًاینا اھتجلاعم متتو تایلمعلا زاجنا يف ةدمعتم ریغ ءاطخا تالاح لیجست
لالخنم ةفولأم ریغ ثادحا وا تالماعم لصحت ملو ءاطخالا كلت نم دحلل ةیرذجلا بابسالا دیدحتو
.روكذملا مسقلا لبق نم اھدادعا متی يتلا ةیلیغشتلا ثادحالا نع غیلبتلا تارامتسا ةعباتم

شغتالاحدوجو مدعب تامولعملا مظن مسقو ينوناقلا مسقلاو يلخادلا قیقدتلا مسق نم لك انملعأ-ب
. فرصملا عورفو ماسقا ةفاك يف ةیرھوج ءاطخاو

:نیعدوملا هاجت ءافولا ىلع فرصملا ةردق-19

.لاجملا اذھ يفؤكلت يا دجویالو نییعدوملا تابوحس ةفاك ةیبلتب فرصملا مایق ظحول*

:ةیرارمتسالا أدبم-20

.قیقدتلاعوضومةنسللةیلاملا تانایبلا دادعا دنع فرصملا ةرادا لبق نم ةیرارمتسالا أدبم دامتعا مت *
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خ.م.ش–رامثتسإلل روصنملا فرصم
لماشلالخدلانایب
2021لوألا نوناك31يف ةیھتنملاةنسلل

.اھعم أرقتوةیلاملا تانایبلاهذھنم ًاءزج لكشت41ىلا1نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ
73

20212020

يقارع رانیديقارع رانیدحاضیإ

8,117,891,6627,005,133,190ةنسلا حبر

نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا
)111,594,822(20408,597,224رخآلا لماشلا لخدلا لالخ
8,526,488,8866,893,538,368ةنسلل لماشلا لخدلا



خ.م.ش–رامثتسإلل روصنملا فرصم
ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا نایب
2021لوألا نوناك31يف ةیھتنملاةنسلل

.اھعم أرقتوةیلاملا تانایبلاهذھنم ًاءزج لكشت41ىلا1نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ
74

ھب بتتكملا لاملا سأر
يمازلا يطایتحاعوفدملاو

ةمیقلا يطایتحا
ةیكلملا قوقح عومجمةرودم حابرأةنسلا حبرىرخأ تایطایتحاةلداعلا

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیدحاضیا
2021

20,034,561,113286,554,793,106-7,766,138,730)89,028,558(250,000,000,0008,843,121,821يناثلا نوناك1يف دیصرلا

)15,000,000,000()15,000,000,000(-----37ةیدقن حابرأ تاعیزوت
8,526,488,886-8,117,891,662-408,597,224--ةنسلل لماشلا لخدلا

-7,306,102,496)8,117,891,662(405,894,583-405,894,583-20ةنسلا حبر صیصخت

12,340,663,609280,081,281,992-250,000,000,0009,249,016,404319,568,6668,172,033,313لوألا نوناك31يف دیصرلا

2020

13,729,941,243279,661,254,738-250,000,000,0008,492,865,16122,566,2647,415,882,070يناثلا نوناك1يف دیصرلا

6,893,538,368-7,005,133,190-)111,594,822(--ةنسلل لماشلا لخدلا

-6,304,619,870)7,005,133,190(350,256,660-350,256,660-20ةنسلا حبر صیصخت

20,034,561,113286,554,793,106-7,766,138,730)89,028,558(250,000,000,0008,843,121,821لوألا نوناك31يف دیصرلا



خ.م.ش–رامثتسإلل روصنملا فرصم
ةیدقنلا تاقفدتلا نایب
2021لوألا نوناك31يف ةیھتنملاةنسلل

.اھعم أرقتوةیلاملا تانایبلاهذھنم ًاءزج لكشت41ىلا1نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ
75

20212020

يقارع رانیديقارع رانیدحاضیإ
ةیلیغشتلا ةطشنألا
9,175,824,6058,125,732,967ةبیرضلا لبق ةنسلاحبر
:ةیدقنلاریغ دونبلل تالیدعت
1,003,972,2361,309,593,583تاءافطإو تاكالھتسا
-(226,498,357)ةیلام تارامثتسا مصخ / تاوالع ءافطا

1117,706,3299,463,906راجیإلا دوقع تامازتلا ىلع ةنیدم دئاوف

9,971,004,8139,444,790,456ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا لبقحبرلا

)3,041,758,880(25,492,866,420)يمازلا يطایتحا(يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرألا يف ریغتلا
)5,000,000,000(5,000,000,000فراصملا ىدلتاعادیإلايف ریغتلا
6,455,365,997(19,558,607,490)ةرشابملا ةینامتئالا تالیھستلا يف ریغتلا
)3,991,049,389(-ةیلاملا تادوجوملا يفریغتلا
)606,424,408((1,518,846,971)ىرخالا تادوجوملا يف ریغتلا
)9,284,000,000((6,716,000,000)فراصملا عئادو يف ریغتلا
)178,556,511,587((575,049,164,444)ءالمعلا عئادو يف ریغتلا
7,352,557,0306,620,250,822ةیدقنلا تانیمأتلا يف ریغتلا
2,277,609,3873,052,801,717ةعونتملاتاصصخملا يف ریغتلا

203,023,5951,073,356,759ىرخالا تابولطملا يف ریغتلا

)173,833,178,513((552,545,557,660)ةبیرضلالبقةیلیغشتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص
)1,464,676,764()1,120,599,777(16ةعوفدملا بئارضلا
)175,297,855,277()553,666,157,437(ةیلیغشتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص

ةیرامثتسإلا ةطشنألا
)492,316,090(1,047,899,359ةتباثلا تادوجوملايف ریغتلا
110,000,000,000-ةیلام تادوجوم دادرتسا

)31,912,100,000()60,000,000,000(ةیلام تادوجوم ءارش
77,595,583,910)58,952,100,641(ةیرامثتسإلا ةطشنألانم )يف ةمدختسملا(ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص

ةیلیومتلا ةطشنألا
-)15,000,000,000(37ةیدقن حابرأ تاعیزوت
)257,040,000()43,800,000(11راجیالا دوقعب ةقلعتم تاعفد
)257,040,000()15,043,800,000(ةیلیومتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص

(97,959,311,367))627,662,058,078(ھمكح يف امو دقنلا يف ریغتلا يفاص

1,029,727,022,7341,127,686,334,101ةنسلالوا ھمكح يف امودقنلا

33402,064,964,6561,029,727,022,734ةنسلارخا ھمكح يف امو دقنلا

دئاوفلا نم ةیلیغشتلا ةیدقنلا تاقفدتلا
11,491,152,14413,003,269,851ةضوبقم دئاوف
1,452,766,4671,230,169,838ةعوفدم دئاوف
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فرصملا نع تامولعم1

/ ش.م ةمقرملا سیسأتلا ةداھش بجومبيقارعرانیدرایلم )55( هردق لماكلاب عوفدم لامسأرب ةصاخ ةمھاسم ةكرشك فرصملا سسأت
1997ةنسل )21( مقر تاكرشلا نوناق بجومب ، تاكرشلا لیجست ةرئاد / ةراجتلا ةرازو نع ةرداصلا2005لولیأ13يف27520

ةیریدملا / يقارعلا يزكرملافرصملاةقفاوم تلصحو )ةصاخ ةمھاسم ةكرش-رامثتسالل روصنملا فرصم ةكرش(مسا تحت ، لدعملا
ًادانتسا ةفریصلا ةسرامم ةزاجإ فرصملا حنم ىلع2006طابش20يف9/3/368ددعلا يذ ھباتكب ، نامتئالاو ةفریصلا ةبقارمل ةماعلا
.ذفانلا فراصملا نوناقل

ةمظنألاونیناوقلاقفوةیفرصملاو ةیلاملاتایلمعلاعیمجبمایقلاواھفیظوتوعئادولالوبقوةیفرصملاتایلمعلاةفاكبمایقلافرصملاةیاغ
فجنلاو ةرصبلاو ءالبركودادغبيفعورفةینامثاھددعوقارعلا ةیروھمجيفھعورفلالخ نمودادغبيفيسیئرلاهزكرملالخنمةذفانلا
.ةینامیلسلاو لیبرأو ةلحلاو

.فرصملالامسأر نم %54.19ةسنب رطق–ينطولا رطق كنبمھاسی

نیب ةینفلاو ةیرادإلا تامدخلا ةیقافتا ماربإمت،فرصمللةماعلا ةئیھلالبق نمروصنملا فرصمةرادإ سلجمل حونمملا ضیوفتلا بجومب
تاراشتسالاو تامدخلا"راشتسملامدقیاھبجومب يتلاو )"راشتسملا"(ق.م.شرطق ـ ينطولا رطق كنب نیبورامثتسإلل روصنملا فرصم
:ةیقافتالاىضتقمب نمضتتيتلا"ةینفلاو ةیرادالا

.اھقیبطتو تایجیتارتسالا ةعباتمو ةعجارميف ةدعاسملا)1
يتلا تامولعملاو تانایبلا لالخ نم كلذو ، ًایجراخو ًایلخاد ةیرادالاو ةیلاملا ریراقتلا دادعإ نمفرصملانیكمتل ةمزاللا ةدعاسملا میدقت)2
.راشتسملل اھدیوزتبفرصملاموقی

.فرصملاةیلالقتساب لالخإلا نودلقألا ىلعًایونسفرصمللماعلا ھجوتلا بسحتانزاوملاو لمعلا ططخعضو يف ةكراشملا)3
.تارارقلاو ةیلخادلا ةمظنالاو تاسایسلا مسر دنع ةروشملا میدقت )4
تایحالصلا عمرطاخملاجماربو نامتئالاب ةقلعتملا تارارقلا قفاوت ىدمو ةیفرصملا رطاخملا ةرادإبةقلعتملا رومألا يف ةروشملا میدقت)5
نیناوقلاماكحأو،فرصمللدمتعملا يساسألا ماظنلا عمضراعتی ال امبو راشتسملل ماعلا ھجوتلا بسحفرصملاةرادا سلجم لبق نم ةددحملا
.قارعلا ةیروھمجيف ةذفانلاةمظنألاو
تاجتنملاو قیوستلاوتایلمعلاو تامولعملا ةینقتب ةقلعتملا تامدخلايف ةروشملامیدقتو ،قیقدتلاو لاثتمالاو ةباقرلاب ةقلعتملاتاراشتسالا)6

.بیردتلاو ریوطتلاو ةیرشبلا دراوملا تامدخوةیفرصملا
ءانب كلذ،ةدیجلا ةرادإلا ةسراممبفرصملامایق لیبس يف هالعأ ةروكذملا تاراشتسالا ىلإ ةفاضإ ىرخأتاراشتسا بلطفرصمللقحی )7

.قارعلا ةیروھمجيف ةیفارشإلا ةھجلا وأ ةرادإلا سلجم بلط ىلع

ةیفرصملا ھلامعاعونتو عسوتل ةجیتنو ھسیسأتل ةقحاللا لحارملا لالخو،رانید رایلم )55( هردق لماكلاب عوفدم لامسأرب فرصملا سسأت
رانید رایلم )250( غلبم ًایلاح حبصیل لاملا سأر يف تادایزلا نم دیدعلا ثدح دقف يقارعلا يزكرملاكنبلاتاھیجوتو تامیلعتل ًةباجتساو
.رانید1دحاولا مھسللةیمسالاةمیقلامھسرایلم)250(ىلامسقملماكلاب عوفدم

ةیلاملا تانایبلا ىلع ةقفاوملا
ةدقعنملا ةسلجلاب ،فرصملاةرادإ سلجم لبق نم2021لوألا نوناك31يف ةیھتنملاةنسللةیلاملا تانایبلا رادصإ ىلع ةقفاوملا تمت
.2022طابش17خیراتب



خ.م.ش–رامثتسإلل روصنملا فرصم
ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ

2021لوألا نوناك31

77

ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

ةیلاملا تانایبلا دادعإ سسأ2.1

خیراتب ةلداعلا ةمیقلابرھظتيتلاو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ادع امیف ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبمل ًاقفو ةیلاملا تانایبلا دادعإ مت-
.ةیلاملا تانایبلا

يزكرملا كنبلاتارارقواھتاریسفتو ةیلودلا ةبساحملا رییاعمو ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل ًاقفو ةیلاملا تانایبلا دادعإ مت-
.يقارعلا

.فرصملللیغشتلا ةلمع يھويقارعلا رانیدلابةیلاملا تانایبلا ضرع مت-
يلامجإلاب  ًةداع ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا جاردا متی .ةلویسلا بیترت بسح يلاملا زكرملا نایب ضرعبفرصملاموقی-

يف ةیبساحملاتاسایسلا مھأ صخلم يف ھیلع صوصنم وھ امك طقف يفاصلاب اھنع حاصفإلاو اھصاقت متی ،يلاملا زكرملا نایب يف
.2.4حاضیالا

تاحاصفإلاو ةیبساحملاتاسایسلا يف تاریغتلا2.2

ةلدعملاو ةدیدجلا تاریسفتلاورییاعملا

.2021يناثلا نوناك1نم ًءادتبا ةذفان تحبصأ يتلاو ةرم لوأل تاریسفتلاو تالیدعتلا ضعب قیبطتبفرصملاماق-
.قیبطتلا ذفان ریغو رداص رخآ لیدعت وأ ریسفتوأ رایعم يأل ركبملا قیبطتلابفرصملامقیمل-

لیكشت ةداعإ"16يلودلا ةبساحملا رایعمو4يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو7يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلعتالیدعت2.2.1
2ةلحرملا"يعجرملا ةدئافلا رعس رشؤم
ىلع تالیدعتلا رفوت .لیدب رخآب تارشؤملا دحأ لادبتسا كلذ يف امب ،لیكشتلا ةداعإ ذیفنت نع أشنت يتلا رومألا2ةلحرملا تالیدعت جلاعت
9يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو39يلودلا ةبساحملا رایعمل ةددحم ةیطوحت ةبساحم تابلطتم قیبطت نم ةیفاضإ ةتقؤم تاءافعإ2ةلحرملا

.2021لوألانوناكيف ةنسلا ةیاھنل ًایمازلإ سیل قیبطتلا نأ نیح يف روبیآلا لدعم لیكشت ةداعإب ةرشابم ةرثأتملا طوحتلا تاقالع ىلع
.ركبملا قیبطتلاب حمسی

-19"دیفوك-"راجیإلا دوقع" ،16يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا2.2.2
تازاجإلاكلذ يف امب ،ةعونتمو ةفلتخم ًالاكشأ تازایتمالا هذھ ذختت دقو .نیرجؤملل راجیإلا تازایتما حنم مت ،19-دیفوك ةحئاجل ةجیتنو
ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع ًالیدعت ةیلودلا ةبساحملارییاعم سلجم رشن ،2020لولیأ28يف .راجیإلا تاعوفدمدادس لیجأتو ةعوفدملا
نكمیو .راجیإلللیدعت وھ19-دیفوكب قلعتملا راجیإلا زایتما ناك اذإ ام مییقتل نیرجؤملل ًایرایتخا ًایلمع ًارایخ مدقی يذلاو16يلاملا
ىلإ كلذ يدؤیس ،تالاحلا نم ریثك يفو .راجیإ تالیدعت نكت مل لاح يف ةقیرطلا سفنب هذھ راجیإلا تازایتما باسح اوراتخی نأ نیرجؤملل
.عفدلا يف ضافخنادوجو ىلإ يدؤی يذلا طرشلا وأ ثدحلا اھیف عقی يتلا )تارتفلا( ةرتفلا يف ةریغتم راجیإ تاعوفدمك زایتمالا باستحا

قیبطتلا ةذفان ریغو ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا تاریسفتلاو رییاعملا2.3

فرصملامزتعی ،فرصمللةیلاملا تانایبلا رادصا خیرات ىتح قیبطتلل ةذفان ریغو ةرداصلا ةلدعملا وأ ةدیدجلا تاریسفتلاو رییاعملا يلی امیف
.لوعفملا ةیراس حبصت امدنع ،رمالا مزل نإ ،رییاعملا هذھ قیبطت

ةیلمعلا لئاسولا دیدمت "19-دیفوك-راجیإلا دوقع ،16يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلعتالیدعتلا2.3.1
رایعملا ىلع ًالیدعت ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم رشن ،م2020ویام يف .نیرجؤملل راجیإلا تازایتما حنم مت ،19-دیفوك ةحئاجل ةجیتنو
.راجیإلللیدعت وھ19-دیفوكب قلعتملا راجیإلا زایتما ناك اذإ ام مییقتل نیرجؤملل ًایرایتخا ًایلمع ًارایخ مدقی يذلاو16يلاملا ریرقتلل يلودلا
30ىلإ2021ناریزح30نم يلمعلا رایخلا خیرات دیدمتل ًایفاضإ ًالیدعت ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم ردصأ ،2021راذآ31يف
نم ریثكيفو .راجیإ تالیدعت نكت مل لاح يف ةقیرطلا سفنب هذھ راجیإلا تازایتما باستحا اوراتخی نأ نیرجؤملل نكمیو .2022ناریزح
ىلإ يدؤی يذلا طرشلا وأ ثدحلا اھیف عقی يتلا )تارتفلا( ةرتفلا يف ةریغتم راجیإ تاعوفدمك زایتمالا باستحا ىلإ كلذ يدؤیس ،تالاحلا
.عفدلا يف ضافخنا دوجو
خیراتلا كلذ دعب وأ2021ناسین1يف أدبت يتلاةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات
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)ةمتت(ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت(قیبطتلا ةذفان ریغو ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا تاریسفتلاو رییاعملا2.3

رایعمو16مقر يلودلاةبساحملا رایعمو3مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع قیض قاطن ىلع تالیدعتلا نم ددع2.3.2
يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو1مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع ةیونسلا تانیسحتلا ضعبو37مقر يلودلا ةبساحملا
.16مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو41يلودلا ةبساحملا رایعمو9مقر
يأنود ةیلاملا ریراقتلل ماعلا راطإلا موھفم ىلإ ةراشإلا ثیدحتو "لامعألا عیمجت"3يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
.لامعألا عیمجتل ةیبساحملا تابلطتملا يف رییغت
نم دنب يأ ةفلكت نممصخلا تآشنملا عنمت يتلاو "تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا"16يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
.ھلجأ نم دعملا ضرغلل لصألا كلذ راضحإ ءانثأ اھجاتنإ متی يتلا علسلا عیب نم تالصحتم يأو ،تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب
.لخدلا ةمئاق يف ةلصلا تاذ فیلاكتلاو دونبلا كلت عیب نم تالصحتملابكنبلافرتعا ،كلذ نم ًالدب
فیلاكتلا يأ دیدحتل "ةلمتحملا تادوجوملاو ةلمتحملا تامازتلالاوتاصصخملا"37يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
.رئاسخ ىلإ يدؤی ھنأ وأ ةضواعم دقعلا ناك اذإ ام ریدقتل اھنیمضتكنبلاجاتحیيتلا
ةیلودلا رییاعملل يلوألا قیبطتلا"1يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع ةطیسب تالیدعت لمعب مایقلا ىلإ ةیونسلا تانیسحتلا تدأ
ةیحیضوتلا ةلثمألاو "ةعارزلا"41يلودلا ةبساحملا رایعمو "ةیلاملا تاودألا"9يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو" يلاملا ریرقتلل
."راجیإلا دوقع" :16يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بحاصت يتلا
خیراتلاكلذ دعب وأ2021ناسین1يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات

"تابولطملا فینصت"ةیلاملا مئاوقلا ضرع-1مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت2.3.3
ةلوادتم امإ فنصتتابولطملا نأ حضوت "ةیلاملا مئاوقلا ضرع"1:يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع قیض قاطن ىلع تالیدعتلا
دعب عقت يتلا ثادحألا وأ ةأشنملا تاعقوتب فینصتلا رثأتی الو.ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف ةدوجوملا قوقحلا ىلع ًادامتعا ةلوادتم ریغ وأ
ریشی امدنع1يلودلا ةبساحملا رایعم ھینعی ام لیدعتلا حضوی امك .)دھعتلا قرخ وأ لزانتلا مالتسا ،لاثملا لیبس ىلع( ریرقتلا خیرات
.مازتلالا "ةیوست" ىلإ
خیراتلا كلذ دعب وأ2023يناثلا نوناك1يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات

8مقر يلودلا ةبساحملارایعمو2مقر ةسرامملا نایبو ،1مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع قیض قاطن ىلع تالیدعتلا2.3.4
يف تارییغتلا نیب قیرفتلل ةیلاملاتانایبلايمدختسم ةدعاسمو ةیبساحملا تاسایسلا تاحاصفإ نیسحت ىلإ تالیدعتلا فدھتو
.ةیبساحملا تاسایسلا يف تاریغتلاو ةیبساحملا تاریدقتلا
يف ةدوسم رشنل سلجملا ططخی ،كلذ عمو.يراتلا كلذ دعب وأ2023يناثلا نوناك1يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات
.يناثلا نوناك1زواجتی ال دعوم ىلإ نایرسلا خیرات لیجأت اھیف حرتقی2021نم ریخألا عبرلا

نع ةجتانلا تابولطملاو تادوجوملاب ةقلعتملا ةلجؤملا بئارضلا :12يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت2.3.5
ةیدرف ةیلمع
ءوشن ىلإ ،يلوألا فارتعالا دنع ،يدؤت يتلا تالماعملا لوح ةلجؤملا ةبیرضلاب فارتعالا تاكرشلا نم تالیدعتلا هذھ بلطتت
.مصخلل ةلباقلاو ةبیرضلل ةعضاخلا ةتقؤملا تاقورفلا نم ةیواستم غلابم
.خیراتلا كلذ دعب وأ2023يناثلا نوناك1يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات

2020ناریزحيف لدعم وھ امك "نیماتلا دوقع"17مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا2.3.6
دوقع ىلع ةبساحملا يف تاسرامملا نم ةعساو ةعومجمب ایلاح حمسی يذلا4يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا لحم رایعملا اذھ لحی
دوقعو نیمأتلا دوقع ردصت يتلا تآشنملا عیمج لبق نم ًایرذج ةبساحملا رییغتب17يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا موقیس .نیمأتلا
.ةیریدقتلا ةكراشملا ایازم عم رامثتسالا
.خیراتلا كلذ دعب وأ2023يناثلا نوناك1يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات

"يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع قیض قاطن ىلع لیدعت2.3.7 "نیمأتلا دوقع17
.17يلاملا ریرقتلليلودلا رایعملا يف ىرخأ تابلطتم يأ ىلع رثؤی الو-طقف دیدجلا رایعملا ىلإ نیمأتلا تاكرش لاقتناب لیدعتلا قلعتی
نكمی ،نیمأتلا تاكرش ضعبل ةبسنلابو .ةفلتخم لاقتنا تابلطتم9يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو17يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل
ةنراقملا تامولعملا يف نیمأتلا دوقع تامازتلاو ةیلاملا تادوجوملا نیب تقؤم يبساحم قباطت مدع يف تافالتخالا هذھ ببستت نأ
.ىلوألا ةرملل9يلاملاریرقتلل يلودلا رایعملاو17يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت دنع ةیلاملااھتانایبيف اھمدقت يتلا
ةنراقملاتامولعمةدئاف نم نسحیس يلاتلابو ،ةتقؤملا يبساحملا قباطتلا مدع تالاح بنجت ىلع نیمأتلا تاكرش لیدعتلا دعاسیسو
.ةیلاملا تادوجوملا لوح ةنراقم تامولعم میدقت رایخب نیمأتلا تاكرش دیوزت قیرط نعكلذب موقت يھو .نیرمثتسملل
.خیراتلا كلذ دعب وأ2023يناثلا نوناك1يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا:نایرسلا خیرات
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)ةمتت(ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

ةیبنجألاتالمعلاب تالماعتلا2.4.1
لیوحت متیو ،تالماعتلا هذھ ثودح خیرات يف ةدئاسلا فرصلا راعسأب ةنسلا لالخ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعتلا لیجست متی
لبق نم ةنلعملاويلاملا زكرملا نایب خیرات يف ةدئاسلا ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةدصرأ
.لماشلالخدلا نایب يف كنبلل ةیسیئرلا ةلمعلا ىلإ لیوحتلا نع ةجتانلا رئاسخلاو حابرألا لیجست متی .يزكرملاقارعلافرصم
.كنبلل لیغشتلا ةلمع لثمت يتلاو ةیلاملا تانایبلا راھظإ ةلمع يھيقارعلا رانیدلانإ

عاطقلا تامولعم2.4.2
دئاوعورطاخملل ةعضاخ تامدخ وأ تاجتنم میدقت يف اعم كرتشت يتلا تایلمعلاو تادوجوملا نم ةعومجم لثمی لامعألا عاطق-

.ىرخأ لامعأ تاعاطقب ةقلعتملا كلت نع فلتخت
ةقلعتملا كلت نعفلتخت دئاوعو رطاخمل ةعضاخ ةددحم ةیداصتقا ةئیب يف تامدخ وأ تاجتنم میدقت يف طبتری يفارغجلا عاطقلا-

.ىرخأ ةیداصتقا تائیب يف لمعت تاعاطقب
.ةنیزخلا ،تاكرش ،ةئزجت :يلی امك كنبلل ةیعاطقلا ریراقتلا عیزوت متی-

تاداریإلا ققحت2.4.3
ةیلاملاتاودألا ةفاكل ةیلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب دئاوفلا تاداریإ ققحت متی )9( مقر يلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملل ًاقفو
ىلع دئاوفلا تاداریإ تابثا متی.ةأفطملا ةفلكتلاب اھلیجست مت يتلا ةراسخلا وأحبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةددحملا ةیلاملا تاودألاو
ةیلاملا ریراقتلليلودلا رایعملل ًاقفو رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلاو ةدئاف لمحت يتلا ةیلاملا تادوجوملا
ةادألل عقوتملا رمعلالالخ ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تالصحتملا مصخی يذلا رعسلا وھ )EIR( يلعفلا ةدئافلا لدعم نإ .)9( مقر
.يلاملا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص ىلإ ،رصقألا ةرتفلا ،وأ ةیلاملا

.ءانتقالا دنع ةوالع وأ مصخ يأ رابتعالا نیعب ذخألا لالخ نم )لصألل ةأفطملا ةفلكتلا ،يلاتلابو( ةیلعفلا ةدئافلا لدعم باستحا متی
.ضرقلل عقوتملا رمعلاىدم ىلع تباثلا دئاعلا لدعمل ریدقت لضفأ لثمی يذلا دئاعلا لدعم مادختساب دئاوفلا تاداریإب كنبلا فرتعی
ةایحةرودل ىرخألا صئاصخلاو ،ةفلتخم لحارم ىلع اھضرف متی يتلا ةلمتحملا ةفلتخملا ةدئافلا راعسأ ریثأتب فارتعالا متی ،مث نمو
.)موسرلاو تامارغلا ضرفو ،ةقبسملا تاعفدلا كلذ يف امب( لصألا

ةفاضإك تالیدعتلا تابثإ متی .نامتئالا رطاخم ریغ بابسأل ةیلاملا تادوجوملا ىلع ةیدقنلا تاقفدتلاب ةقلعتملا تاعقوتلا لیدعت مت اذإ
نم دعبامیف ةیوستلا ءافطإ متی .دئاوفلا تاداریإ يف قرفلا حرط وأ ةدایز عم يلاملا زكرملا نایب يف لصألل ةیرتفدلا ةمیقلل حرط وأ

.لماشلا لخدلا نایب يف ةلثامملا تاداریإلاو دئاوفلا لالخ

ةلثامملا تافورصملاو تاداریإلاو ةدئافلا2.4.3.1
نإف لماشلا لخدلانایب لالخ نم ةلداعلا ةمیقلابو لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا ةیلاملا تاودألا عیمجل
.يلعفلا ةدئافلا رعسب دیقت ةیلاملا تاودالا هذھ ىلع ةنیدملاو ةنئادلا ةدئافلا
نمضتتو)قبسملا عفدلا تارایخ ،لاثملا لیبس ىلع( ةیلاملا تاودألل ةیدقاعتلا طورشلا رابتعالا نیعب ذخأت ةدئافلا باستحا ةیلمع نا
لثمت ال اھنكلو يلعفلا ةدئافلا رعس نم أزجتی ال ءزج يھو رشابم لكشب ةیلاملا تاودألا هذھب قلعتت ةیفاضإ فیلاكت وا موسر يأ

.ةیلبقتسم ةینامتئا رئاسخ
رمتسیھناف ،ةمیقلا يندت رئاسخ لالخ نم ةلثامملا ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وا ةیلاملا تادوجوملا هذھ ةمیق ضیفخت متی امدنع
.يندتلا ةمیق ةراسخ باستحا ضارغأل ةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخل ھب لومعملا ةدئافلا رعسمادختساب دئاوفلا داریا ةمیق باستحا

ةنئادلا تالومعلا2.4.3.2
:يلی امك تالومعلا داریإ فینصت نكمیو ءالمعلل ةمدقملا ةعونتملا تامدخلا نم ةنئاد تالومع كنبلا ققحی

ةنیعم ةینمز ةرتف لالخ ةمدقملا تامدخلا نم ةققحملا ةنئادلا تالومعلا-
لمشتو .ةینمزلا ةرتفلا ساسأ ىلع داریإك اھیف فارتعالا متیو ةددحم ةینمز ةرتف لالخ تامدخلا میدقت نم ةققحملا تالومعلا لجؤت
.ةیراشتسالاو ةیرادإلا ىرخألا موسرلاو رامثتسالا قیدانصو لوصألا ةرادإ موسرو تالومعلا تاداریإ

ماھ لمع ذیفنت دنع ةققحملاو ةیلام تامدخ میدقت نمةنئادلا تالومعلا-
تالومعلاب فارتعالا متی .لیمعل مھسأ صیصخت ةلومع كلذ لاثم ،ماھلا لمعلا زاجنإ دنع تاداریإك موسرلاو تالومعلاب فرتعی
.صوصخلا اذھ يف اھیلع قفتملا طورشلا ذیفنت دعب ددحم لمع زاجنإب ةطبترملا
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)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( تاداریإلا ققحت2.4.3

)ةمتت(ةنئادلا تالومعلا2.4.3.2

ةیلام ةادأ نم أزجتی ال ًاءزج لكشت يتلا ةنئادلا تالومعلا-
ضورقللمازتلالاتالومعو ضورقلارادصإ تالومع :يلی ام ةیلام ةادأ نم أزجتی ال ًاءزج كنبلا اھربتعی يتلا تالومعلا نمضتت
لكشی)ةیفاضإ فیلاكت يأ عم( تالومعلا هذھب فارتعالا نإ .نامتئالاب ةقلعتملا تالومعلا نم اھریغو اھبحس متی نأ لمتحملا نم يتلا

.يلعفلا ةدئافلالدعمىلع لیدعت ءارجإ لالخ نم دئاوف تاداریإك اھب فارتعالا متیو ةلباقملا ةیلاملا ةادألا نم أزجتی ال ًاءزج

حابرألا تاعیزوت2.4.3.3
.تاعیزوتلاىلع نیمھاسملا ةقفاوم دنع ةداع لصحی يذلاو ،تاعفدلا مالتساب كنبلل قح أشنی امدنع حابرألاب فارتعالا متی

يلوألا فارتعالا–ةـیـلاـمـلا تاودألا2.4.4
فارـتـعالا خـیراـت2.4.4.1

ةرجاتملا خیرات يفایئدبم،ءالمعلا عئادوو ءالمعلل ةمدقملا فلسلاو ضورقلا ءانثتساب ،ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملاب فارتعالا متی
تاعیبموأ تایرتشم :ةیدایتعالا تاقفصلا كلذ لمشیو .ةیلاملا ةادألل ةیدقاعتلا ماكحألا يف ًافرط كنبلا ھیف حبصی يذلا خیراتلا يأ
تابثإ متی .قوسلا يف تایقافتا وأ نیناوق بجومب ةماع ددحملا ينمزلا راطإلا لالخ تادوجوملامیلست بلطتت يتلا ةیلاملا تادوجوملا
لاومألا لیوحت دنعءالمعلل ةقحتسملا ةدصرألاب كنبلا فرتعیو .ءالمعلا تاباسح ىلإ لاومألا لیوحت دنع ءالمعلل فلسلاو ضورقلا
.كنبلا ىلإ

ةیلاملا تاودألل يلوألا سایقلا2.4.4.2
سایقمتی.تاودألاةرادإبصاخلالامعألاجذومنوةیدقاعتلااھطورشىلعيلوألافارتعالادنعةیلاملاتاودألافینصتدمتعی
وأحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلابةلجسملاةیلاملاتابولطملاوةیلاملاتادوجوملاءانثتساب،ةلداعلااھتمیقب ًایئدبمةیلاملاتاودألا
ةمیقلافلتختامدنع.ةقفصلارعسبةیراجتلاةنیدملاممذلاسایقمتی.غلبملانمتالماعملافیلاكتمصخوأةفاضإمتیثیحب،ةراسخلا
.هاندأحضوموھامك لوألامویلاةراسخوأحبرباستحابكنبلاموقی ،يئدبملاتابثالادنعةلماعملارعس نعةیلاملاتاودأللةلداعلا

لوألا مویلا ةراسخ وأ حبر2.4.4.3
نكمیطقفتالخدممادختسابمییقتبولسأىلعةلداعلاةمیقلادمتعتو،اھتأشندنعةلداعلاةمیقلانعةادأللةلماعملارعسفلتخیامدنع
يتلاتالاحلايف.لماشلا لخدلا نایبيفةلداعلاةمیقلاوةلماعملارعسنیبقرفلابكنبلا فرتعی،قوسلاتالماعميفاھتظحالم
متیوةلداعلاةمیقلاوةلماعملارعسنیبقرفلاتابثالیجأتمتی،اھتالخدمضعبةظحالمنكمیالجذامنىلإةلداعلاةمیقلااھیفدنتست

.ةیلاملاةادألابفارتعالاءاغلادنعوأ،ةظوحلمةلباقتالخدملاحبصتامدنعطقفلخدلانایبيفاھب فارتعالا ًاقحال

ةیلاملاتابولطملاوتادوجومللسایقلاتائف2.4.4.4
متیو ،ةیدقاعتلاطورشلاوتادوجوملاةرادإل لامعألاجذومنساسأىلع)نیدلاتاودأ(ةیلاملاتادوجوملافینصتب كنبلا موقی
:اھسایق

ةأفطملاةفلكتلاب-
رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلاب-
ةراسخلاوحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلاب-

فینصتكنبللحاتیو.ةراسخلاوأحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاھتاقتشموةیراجتلاھتظفحمسایقوفینصتب كنبلا موقی
تابثلامدعتالاحنميرھوجلكشبصیلقتلاوأءاغلاىلإكلذىدأاذإ ،ةراسخلاوأحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتاودألا
.فارتعالاوأسایقلايف

وأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابوأةأفطملاةفلكتلاب ،ةیلاملاتانامضلاوضورقلاتامازتلانعادع ،ةیلاملاتابولطملاسایقمتی
.ةیلاملاتاقتشملاوةرجاتملاتایاغلاھب ظافتحالامتیامدنعةراسخلا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملا2.4.5

ةأفطملاةفلكتلابةیلاملا تارامثتسالاو ءالمعللفلسلاوضورقلاوكونبلانمةقحتسملاغلابملا2.4.5.1
لاحنمةأفطملاةفلكتلاب ىرخألاةیلاملا تارامثتسالاو ءالمعللفلسلاوضورقلاوكونبلانمةقحتسملاغلابملاسایقبطقف كنبلا موقی
:اعمنییلاتلانیطرشلاققحت

ةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلالیصحتفدھب لامعألاجذومننمضةیلاملاتادوجوملاب ظافتحالا-
ةیدقنلاتاقفدتلاونیدلالصأتاعوفدمربتعتيتلاةیدقنلاتاقفدتلاخیراوتددحتةیلاملاتادوجومللةیدقاعتلاطورشلا-

.مئاقلاغلبمللةدئافلل
.هاندأةنیبمطورشلاهذھلیصافت

لامعألاجذومنمییقت2.4.5.1.1
.ةیراجتلاھفادھأقیقحتلةیلاملاتادوجوملاةرادإةیفیكھجولضفأىلعسكعیيذلاىوتسملاىلإ لامعألاجذومندیدحتب كنبلا موقی

ىلإدنتسیوةعمجملاةظفحملاىوتسمىلعھمییقتمتینكلو،ةدحىلعةادألكساسأىلعكنبلابصاخلالمعلاجذومنمییقتمتی ال
:لثمةظوحلملماوع

يفایلعلاةیذیفنتلاةرادإللاھغالباولامعألاجذومننمضاھبظفتحملاةیلاملاتادوجوملاولامعألاجذومنءادأمییقتةیفیك-
.كنبلا

اھبمتیيتلاةقیرطلاو ،)لامعألاجذومنيفاھبظفتحملاةیلاملاتادوجوملاو(لامعألاجذومنءادأىلعرثؤتيتلارطاخملا-
رطاخملاهذھةرادإ

تادوجومللةلداعلاةمیقلاىلع ًءانبضیوعتلاناكاذإ ،لاثملالیبسىلع(لامعألايریدمضیوعتاھبمتیيتلاةقیرطلا-
)ةلصحملاةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلاىلعوأةرادملا

.عیبلاتیقوتوةمیق رابتعالانیعب ذخألاةرورضعم ،كنبلامییقتلعقوتملاراركتلا-

تحتةلاحلا"وأ"أوسألاةلاحلا"تاھویرانیسعضونودلوقعملكشبةعقوتمتاھویرانیسىلع لامعألاجذومنمییقتدمتعی
.رابتعالانیعب"طغضلا

فینصترییغتب كنبلا موقی ال ،كنبللةیساسألاتاعقوتلانعفلتختةقیرطبيئدبملا فارتعالادعبةیدقنلاتاقفدتلاقیقحتمتلاحيف
متيتلاةیلاملاتادوجوملامییقتدنعتامولعملاهذھذخأبموقتاھنكلو ،لامعألاجذومنيفاھبظفتحملاةیقبتملاةیلاملاتادوجوملا

.ةقحاللاتارتفلل ًاثیدحاھئارش
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملا2.4.5

)ةمتت( ةأفطملاةفلكتلابةیلاملا تارامثتسالاو ءالمعللفلسلاوضورقلاوكونبلانمةقحتسملاغلابملا2.4.5.1

ةدئافللةیدقنلاتاقفدتلاونیدلالصأتاعوفدمرابتخا2.4.5.1.2
زاتجتتناكاذإامدیدحتلةیلاملاتادوجومللةیدقاعتلاطورشلامییقتب كنبلا موقی ،ةیلاملا تاودأللفینصتلاةیلمعدعبةقحالةوطخك
.ةدئافللةیدقنلاتاقفدتلاونیدلالصأتاعوفدمرابتخا

لصألارمعىدمىلعریغتیدقو يلوألافارتعالادنعيلاملا لصأللةلداعلاةمیقلابرابتخالااذھضرغل"نیدلالصأ"فّرعی
.)مصخ/ةوالعءافطإوأنیدلالصأتاعفددیدست ،لاثملالیبسىلع( يلاملا

لصأتاعوفدمرابتخامییقتتایاغل.نامتئالارطاخمودوقنللةینمزلاةمیقلايفلثمتتضورقلاتایقافتايفدئاوفلارصانعمھأنإ
ةرتفلاو ،ةددحملاةیلاملاتادوجومللتالمعلالثمةلصوذلماوعدامتعاوماكحأقیبطتب كنبلا موقی ،ةدئافللةیدقنلاتاقفدتلاونیدلا
.ةدئافلارعسدیدحتاھیفمتیيتلا

ریغةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلايفتابلقتلاوأرطاخمللضرعتلانمدحلانمدیزتيتلاةیدقاعتلاطورشلايدؤت ال ،رخأبناجنم
ىلعةدئافللةیدقنلاتاقفدتلاونیدلالصأتاعوفدمنمضةیدقاعتةیدقنتاقفدتدوجوىلإةیساسألاضارقإلاتایقافتابةطبترملا
.ةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملاسایقمتی ،تالاحلاهذھلثميف .قحتسملاغلبملا

ةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتاقتشم2.4.5.2
:ةیلاتلاثلاثلاصئاصخلاھیفرفوتی ،ىرخادوقعوأ ،ةیلامتاودأيھةیلاملاتاقتشملا
وأ ،راعسألارشؤم،يبنجألافرصلارعس ،ةعلسلارعس ،ةیلاملاةادألارعس ،ددحملاةدئافلارعسيفریغتلاةجیتنھتمیقریغتت-

ددحمریغيلامریغریغتمدوجوةلاحيف ،كلذنوكینأةطیرش ،ىرخاتاریغتمياوأ ،نامتئالارشؤموينامتئالافینصتلا
.دقعلايففرطل

.قوسلارصانعلرثألاسفناھلنوكینأعقوتیدوقعةیأعقوتملانملقأغلبمبيئدبمرامثتساوا ،يئدبمرامثتسابلطتت ال-
.قحلايلبقتسمخیراتيفاھتیوستمتی-

رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابنیدلاتاودأ2.4.5.3
لالخنمةلداعلاةمیقلاباھسایقمتیيتلانیدلا تاودألل(9)مقرةیلودلايلاملاریراقتلارایعمبجومب تاودألاهذھقیبطتب كنبلا موقی
:ةیلاتلاطورشلاققحتدنع رخآلا لماشلالخدلا

ضرغبتادوجوملاب ظافتحالاىلإفدھیلامعأجذومنل ًاقفواھبظفتحم)نیدلاتاودأ(ةیلاملاتادوجوملاكلتتناكاذإ-
.ةیلاملاتادوجوملاعیبواھیلعدقاعتملاةیدقنلاتاقفدتلالیصحت

ریغنیدلاغلبملصأب ًایرصحةلثمتمةیدقنتاقفدتلةددحمدیعاومةیلاملاتادوجومللةیدقاعتلاطورشلانعأشنیناكاذإ-
.ھیلعةبترتملادئاوفلاوددسملا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملا2.4.5

)ةمتت( رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابنیدلاتاودأ2.4.5.3

يفریغتلانمرئاسخلاوحابرألالیجستمتیوةلداعلاةمیقلابرخآلا لماشلالخدلالالخنمةلداعلاةمیقلابنیدلاتاودأسایقمتی
حابرألايفةیبنجألاتالمعلارعسيفریغتلاودئاوفلاتاداریإتابثإمتی .لماشلالخدلانایبيفاھب فارتعالامتيتلاةلداعلاةمیقلا
.ةأفطملاةفلكتلاباھسایقمتیيتلاةیلاملاتادوجوملايفةعبتملاةقیرطلاسفنبرئاسخلاوأ

ءاغلإةلاحيف . ًالوأرداص-ًالوأدراولاساسأىلعاھداعبتسامتی ،نامضلاسفنيفرامثتسانمرثكأبكنبلاظفتحیامدنع
.لماشلالخدلا نایبيف ًاقباساھبفرتعملاةمكارتملارئاسخلاوأحابرألافینصتةداعإمتی ،فارتعالا

رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیكلملاقوقحتاودأ2.4.5.4
ةیكلملاقوقحنمضءاغلإلل لباق ریغ لكشب ھتارامثتساضعبفینصترایخنایحألاضعبيفكنبللحاتی ،يلوألا فارتعالادنع
)32(مقريلودلاةبساحملارایعمبجومبةیكلملاقوقحتابلطتميفوتسی امدنعرخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلاب
.ةدحىلعةادألكساسأىلعفینصتلااذھدیدحتمتی.ةرجاتملاضرغباھب ظافتحالامتی اليتلاوضرعلا:ةیلاملا تاودألا

ةراسخلاوأحبرلايفحابرألاتاعیزوتتابثإمتی.حبرلاىلإهذھةیكلملاقوقحتاودأنمرئاسخلاوبساكملاریودتمتی ال
،ةلاحلاهذھيف ،تاودالاةفلكنمءزجدادرتسالتاعیزوتلانملصحتملانكیملام ،عفدلاقحتابثإدنعىرخأةیلیغشتتاداریإك
.ةمیقلاضافخنامییقتلعضخت الو ،رخآلا لماشلالخدلانمضحابرالاب فارتعالامتی

ةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتابولطموتادوجوم2.4.5.5
متی.ةلداعلاةمیقلابيلاملازكرملانایبيفةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتابولطملاوتادوجوملالیجستمتی
ةمیقلاباھفینصتمتةیلاملاتابولطمللةلداعلاةمیقلابریغتلاناكاذإءانثتسابةراسخلاوحبرلايفةلداعلاةمیقلابریغتلاب فارتعالا
يطایتحالايفةلداعلاةمیقلايفتاریغتلاهذھلیجستمتی.كنبلل نامتئالارطاخمبریغتلاةجیتنةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلا
ةدبكتملاوأةققحتملادئاوفلاتاداریإ.ةراسخلاوأحبرلاىلإاھریودتةداعإمتی الورخآلالماشلالخدلا لالخنمصاخلاينامتئالا
ةدئافلارعسمادختساب ،دئاوفلاتافورصموأتاداریإيفةراسخلاوحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةفنصملاةیلاملا تاودألانم
سایقبجی .ةیلاملاتاودألانمأزجتی ال ًاءزجلكشتيتلاوةلماعملافیلاكتومصخ/ةوالعيأ رابتعالانیعب ذخألاعم ،يلعفلا
فارتعالامتی.ةیدقاعتلاةدئافلاراعسأمادختسابةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملانمةققحتملادئاوفلا
تابثإدنعىرخأةیلیغشتتاداریإكةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیكلملاقوقحتاودأنمحابرألاتاعیزوتداریإب
.دادسلايفقحلا

ةلغتسملاریغضورقلافوقسودامتعالاتاباطخوةیلاملاتانامضلا2.4.5.6
.ضورقللفوقسونامتئاتاباطخوةیلامتانامضرادصإب كنبلا موقی

،يلوألافارتعالل ًاقحال .ةملتسملا تاوالعلا يھ يتلاو ةلداعلاةمیقلابةیلاملاتانایبلايفةیلاملاتانامضلاب يلوألا فارتعالا متی
ةمیقب وأھبفرتعملامكارتملاءافطإلاصقانيلوألا فارتعالا دنع ھبفرتعملاغلبملابتانامضلاتامازتلاتابثأب كنبلا موقی
.ىلعأ امھیأ ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا
.نامضلاةدمىلعتباثلاطسقلاساسأىلعتالومعلاوموسرلاتاداریإيفاصبلماشلالخدلانایبيفةملتسملاتاوالعلاتابثإمتی
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملا2.4.5

)ةمتت( ةلغتسملاریغضورقلافوقسودامتعالاتاباطخوةیلاملاتانامضلا2.4.5.6
مازتلالا ةرتفلالخلیمعلا ىلإ ةددحم طورشب ضرق میدقتل كنبلا ىلع تامازتلا ةیدنتسملا تادامتعالاو ةلغتسملا ریغ فوقسلا لثمت
.ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاقاطننمضدوقعلاهذھجاردامتیو
ةینامتئالاةراسخلاغلبملدعمباھسایق ًاقحالمتیو ،قوسللةدئافلاراعسأنملقاتابوحسمبضورقتامازتلارادصإب كنبلا موقی
.ةلجسملاةمكارتملاتاداریإلايلامجااھنماحورطمةعقوتملا

ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملافینصتةداعإ2.4.6
ءاغلاوأذاوحتسابكنبلااھیفموقی يتلاتالاحلاءانثتساب ،يلوألا فارتعالاخیراتدعبةیلاملاھتادوجومفینصتةداعإب كنبلا موقی ال
.ًادبأةیلاملاتابولطملافینصتةداعإمتی الو.نیعم لامعأ عاطق

ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملاب فارتعالاءاغلإ2.4.7

ماكحألاو طورشلايفيرھوجلالیدعتللةجیتن فارتعالاءاغلا2.4.7.1
دحبضورقللدونبلاوطورشلاىلعضوافتلاةداعإلاحيفءالمعلاضورقلثم ،ةیلاملاتادوجوملاب فارتعالاءاغلإب كنبلا موقی
لیجستھیف متی ال يذلا دحلا ىلإ فارتعإلا ءاغلا رئاسخوحابرأكقرفلاب فارتعالاعم ،ةدیدجضورقاھرابتعاباھتلودجوریبك
.ةعقوتملاةینامتئالارئاسخلاسایقضارغألىلوألاةلحرملايف،ةدیدجلاضورقلافینصتمتیو.ةمیقلايفضافخنارئاسخ

:لیمعللةحونمملاضورقلاءاغلإمتیسناكاذإاممییقتدنعةیلاتلالماوعلاكنبلاذخأی
ضرقلاةلمعيفریغت-
ةیكلملايفایازممیدقت-
لباقملافرطلايفریغت-
طقفةدئافللةیدقنلاتاقفدتلاونیدلالصأتاعوفدمرابتخالةیلاملاةادألاءافیتسامدعىلإىدأدقلیدعتلاناكاذإ-

.ضرقلاب فارتعالاءاغلاھنعجتنیال ،ةیدقنلاتاقفدتلاىلعيرھوجلكشبرثؤیاللیدعتلاناكلاحيف
ضافخنارئاسخلیجستمتیملام ،يلعفلاةدئافلارعسبةموصخملاةیدقنلاتاقفدتلابریغتلاةجیتنرئاسخوحابرألیجستب كنبلا موقی
.ةمیقلايف
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملاب فارتعالاءاغلإ2.4.7

ةیرھوجریغ تالیدعتنع ةجتانبابسأل فارتعالاءاغلإ2.4.7.2

ةیلاملاتادوجوملا2.4.7.2.1
مالتسابكنبلاقحءاغلادنع ،)كنبللةیلاملاتادوجوملانمءزجوأةیلاملاتادوجوملانمءزجوأ(ةیلاملاتادوجوملاءاغلامتی
ةیلاملاتادوجوملالیوحت نملك متاذإةیلاملاتادوجوملاب فارتعالاءاغلإب ًاضیأ كنبلا موقی.ةیلاملاتادوجوملانمةیدقنلاتاقفدتلا
.فارتعالا ءاغلإل عضخیلیوحتلا ناكو

:اذإ طقفةیلاملاتادوجوملالیوحتب كنبلا موقی

ةیلاملاتادوجوملانمةیدقنلاتاقفدتلالیصحتلةیدقاعتلاھقوقحلیوحتبكنبلا ماق-
وأ

رییغتيأنودلماكلابةملتسملاةیدقنلاتاقفدتلاعفدبتامازتلادوجوضارتفاعم ،ةیدقنلاتاقفدتلايف ھقوقحبكنبلاظفتحااذإ-
.رشابملاریرمتلاةیقافتابجومبثلاثفرطىلإيرھوج

تادوجوملانمةیدقنلاتاقفدتلامالتسالةیدقاعتلاقوقحلاباھبجومبكنبلاظفتحیيتلاتالماعملالثمترشابملاریرمتلاةیقافتانإ
:ةیلاتلاةثالثلاطورشلاعیمجققحتدنع ،ثلاثفرطىلإةیدقنلاتاقفدتلاهذھعفدباھمازتلاضرتفتاھنكلو ،ةیلاملا

فلسلاءانثتساب،ةیلاملاتادوجوملانمغلبملاسفنتلصحدقنكتملام ،دیفتسملافرطللغلابمعفدبمزلمریغكنبلا◄
.قوسلاراعسأبةقحتسملاةدئافلاىلإةفاضإلابضرقملاغلبملللماكدادرتسايفقحلاعملجألاةریصق

.ملتسملافرطللةحونمملامھسألا فالخب لصألانھروأعیبكنبللنكمی ال◄

تارامثتسالاءانثتساب ،يرھوجریخأتيأنوددیفتسملافرطلانعةباینلابةملتسملاةیدقنلاتاقفدتلالیوحتبكنبلامزتلی◄
فرطلللیوحتلاخیراتولیصحتلاخیراتنیبةرتفللةملتسملادئاوفلاتاداریإكلذيفامبلداعملادقنلاوأدقنلايف
.دیفتسملا

:اذإ فارتعالاءاغلإ لجأ نمطقف ًالھؤملیوحتلاربتعی

ةیلاملاتادوجوملانمرطاخملاوایازملاعیمجلیوحتبكنبلاماق-
وأ

ةیلاملاتادوجوملانمرطاخملاوایازملاةفاكلقنوأ ظافتحالانود ،لصألاىلعةرطیسلالقنبكنبلاماق-

ةسرامميفقحلاھلنوكیولقتسمثلاثفرطللماكلاب لصألاعیببيفقحلادیفتسملافرطللناكاذإطقفةیكلملالقنكنبلاربتعی
.لقنلاىلعةیفاضإدویقضرفنود ھفرطنمءارجإلااذھ

طقف لصألاتابثإمتی ،يرھوجلكشبرطاخملاوایازملاةفاكب ظافتحالانود لصألاىلعةرطیسلاب ھظافتحابكنبلارمتسالاحيف
مازتلالاولوحملا لصألاسایقمتی .اھبةطبترملاتامازتلالاب ًاضیأكنبلافرتعی ،ةلاحلاهذھيفو ،رامثتسالابكنبلاةرتف لالخ
غلبملاو لصأللةیرتفدلاةمیقلابتانامضلاسایقب كنبلا موقی.كنبلا اھبظفتحی يتلاتامازتلالاوقوقحلاسكعیساسأىلعھبقلعتملا
.كنبلالبقنمھعفدنكمملا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتابولطملاوتادوجوملاب فارتعالاءاغلإ2.4.7

)ةمتت( ةیرھوجریغ تالیدعتنع ةجتانبابسأل فارتعالاءاغلإ2.4.7.2

)ةمتت( ةیلاملاتادوجوملا2.4.7.2.1

ھعفدبولطملاغلبملابرامثتسالاسایقبكنبلا موقی ،)امھیلكوأ( ءارشلارایخوأىرتشملالوحملا لصألارامثتسابكنبلا رمتسااذإ
ةلداعلاةمیقلابرامثتسالافارتعابكنبلارمتسی ،ةلداعلاةمیقلابساقی لصأللءارشلارایخناكاذإ.ءارشلاةداعإدنعكنبلالبقنم
.)لقأامھیا(ءارشلارایخوألوحملا لصألل

ةیلاملاتابولطملا2.4.7.2.2
وأةفلتخمطورشبضرقملاسفنلبقنمةیلاملاتابولطملالادبتسادنع .مازتلالانمكنبلاءافعادنعةیلاملاتابولطملاءاغلامتی
متی.دیدجمازتلاب فارتعالاويلصألا مازتلالل ءاغلإكلیدعتلااذھلثمعملماعتلامتی ،يرھوجلكشبيلاحلا مازتلالاطورشلیدعت
.ةراسخلاوأحبرلايفعوفدملاغلبملاويلصألايلاملامازتلالةیرتفدلاةمیقلانیبقرفلاتابثإ

ةیلاملاتادوجوملاةمیقضافخنا2.4.8
ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلائدابم لوحةماعةرظن2.4.8.1

نميرھوجلكشبكنبلا يفضورقلل يندتلاةراسخباستحاةقیرطرییغتىلإ(9)مقرةیلاملاریراقتلليلودلارایعملاقیبطتىدأ
رایعمبسحةراسخلادبكتدنعةراسخلاب فارتعالانم ًالدبةیلبقتسمةرظنتاذةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاةقیرطجھن لالخ
عیمجلةعقوتملا ةینامتئالارئاسخللتاصصخملالیجستب كنبلا موقی ،2019يناثلانوناك1نم ًارابتعا )39(مقريلودلاةبساحملا
دوقعوضورقلاتامازتلاعم ًاعم ،رئاسخلاوحابرألا لالخنمةلداعلاةمیقلاباھبظفتحملاریغةیلاملانیدلاتادوجوموضورقلا
ریراقتلليلودلارایعملابجومبيندتلارابتخالعضخت الةیكلملاقوقح تاودأ."ةیلاملا تاودألا"اھیلاراشملاو ،ةیلاملانامضلا
.)9( مقرةیلاملا

كانھنكیمللاحيفو ،لصألارمعىدمىلعاھثودحعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاىلعةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاصصخمدنتسی
12ةدملةعقوتملاةینامتئالاةراسخلاىلعصصخملادنتسی ،ةلاحلاهذھيفو ،ءاشنإلاخیراتنم نامتئالارطاخمىلعسوملمریغت

. ًارھش

ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلانمءزجيھرھش12لالخينامتئالاضرعتللرثعتلاةیلامتحابةحجرملاةعقوتملا ةینامتئالاةراسخلانإ
.ریرقتلاخیراتنمرھش12لالخاھثودحنكمیيتلاةیلاملا تاودألابلشفثادحانعةجتانلا لصألاةایحةدمىلع

ةینامتئالارئاسخلاوينامتئالاضرعتلارمعلماكلةعقوتملا ةینامتئالاةراسخلانملكلةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحامتی
تاودألاةعیبطىلعءانبيعیمجتساسأىلعوأيدرفساسأىلعامإ ًارھش12لالخينامتئالاضرعتللرثعتلاةیلامتحابةعقوتملا
.ةظفحمللةیلاملا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتادوجوملاةمیقضافخنا2.4.8

)ةمتت( ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلائدابم لوحةماعةرظن2.4.8.1
خیراتنمسوململكشبتدازدقةیلاملاةادألل نامتئالارطاخمتناكذإامیف ،يرودلكشب ،مییقتءارجإلةسایسعضوبكنبلا ماق
.ةیلاملا تاودألليقبتملارمعلاىدمىلعرثعتلارطاخميفریغتلا رابتعالانیعب ذخألا لالخنم ،يلوألا فارتعالا

وھامك،ةثلاثلاةلحرملاوةیناثلاةلحرملاوىلوألاةلحرملاىلإةیلاملاتادوجوملافینصتب كنبلا موقی ،هالعأركذامىلع ًءانب
:هاندأحضوم

ةینامتئالارئاسخلاىلع ًءانبصصخملیجستب كنبلا موقی ،ىلوألاةرمللةیلاملاتادوجوملل يلوألا فارتعالادنع:ىلوألاةلحرملا
اھفینصتةداعإمتيتلاةیلاملاتادوجوملا ًاضیأىلوألاةلحرملالمشت .رھش12لالخينامتئالاضرعتللرثعتلاةیلامتحابةعقوتملا
.ةیناثلاةلحرملانم

ةراسخلاصصخملیجستب كنبلا موقی ،يلوألا فارتعالاخیراتنم نامتئالارطاخميفةرثؤمةدایزثودحدنع:ةیناثلاةلحرملا
رطاخمبنسحتتدھشيتلاةیلاملاتادوجوملا ًاضیأةیناثلاةلحرملانمضتت.ينامتئالاضرعتلارمعلماكلةعقوتملا ةینامتئالا
.ةثلاثلاةلحرملانماھفینصتةداعإمتيتلاو نامتئالا

رمعلماكلةعقوتملا ةینامتئالاةراسخلاباستحاب كنبلا موقی ،)رثعتلا( يندتلاموھفماھیلعقبطنیيتلاضورقلا:ةثلاثلاةلحرملا
.ينامتئالاضرعتلا

ةمیقلاضیفختمتی ،ھنمءزجوأ ،مئاقلاغلبملالماكامادادرتسالةلوقعمتاعقوتكنبللرفوتی اليتلاةیلاملاتادوجومللةبسنلاب
.ةیلاملاتادوجوملل)يئزج(ءاغلاةباثمبربتعیو .ةیلاملاتادوجومللةیرتفدلا

ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحا2.4.8.2
ةموصخم ،عقوتملايدقنلازجعلاسایقلتاھویرانیسةدعلحجرملاطسوتملاىلع ًءانبةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحاب كنبلا موقی
ةیدقنلاتاقفدتلاودقعلل ًاقفوكنبللةقحتسملاةیدقنلاتاقفدتلانیبقرفلاوھيدقنلازجعلانإ.ةلاعفلاةدئافلاراعسأيبیرقترعسب
.اھلیصحتعقوتملا

باستحا يفةمدختسملا ةیداصتقالا لماوعلا ثیدحتب كنبلا ةرادإ تماق ،19–دیفوك ةحئاج نع ةمجانلاو ةریخألا تاروطتلا ةجیتن
ومنلا ثیح نمأوسأ تاھویرانیس مادختساب كنبلا ماق ثیح .2021لوألا نوناك31يف امك ةعقوتملاةینامتئالا رئاسخلا صصخم
.ةمدختسملا تاھویرانیسلا ىلع ةصصخملا ةحجرملا نازوألا ىلع ءاقبإلا عم عقوتملا يداصتقالا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتادوجوملاةمیقضافخنا2.4.8

)ةمتت( ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحا2.4.8.2
:يلاتلاوحنلاىلعةیسیئرلارصانعلاوةعقوتملا ةینامتئالاةراسخلاباستحاةیلآحیضوتمتی

◄- ثدحینانكمملانمرثعتلا .نیعمينمزقفأ لالخدادسلانعفلختلالامتحالریدقتيھرثعتلاةیلامتحارثعتلاةیلامتحا
.مییقتلاةرتف لالخةددحمةرتفيف

◄- ذخألاعم ،يلبقتسمخیراتيفرثعتللعضاخلامئاقلاغلبملاریدقتوھرثعتلادنعينامتئالاضرعتلانإرثعتلادنعينامتئالاضرعتلا
لصأدادستاعفدكلذيفامب ،ریرقتلاخیراتدعبمئاقلاغلبملاىلعةعقوتملاتاریغتلا رابتعالانیعب
ةدئافلاو ،اھبمزتلملاتالیھستلانمةعقوتملاتابوحسلا ،دقعنمضلودجمناكءاوس ،ةدئافلاونیدلا
.ةقحتسملاتاعفدلاریخأتةقحتسملا

◄- تقويفرثعتلااھیفثدحیيتلاةلاحلايفةئشانلاةراسخللریدقتيھرثعتلاضارتفابةراسخلاةبسنرثعتلاضارتفابةراسخلاةبسن
نمھلیصحتضرقملاعقوتیيذلاغلبملاوةقحتسملاةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلانیبقرفلالثمتيھو.نیعم
.رثعتلادنعينامتئالاضرعتلانمةیوئمةبسنكاھنعریبعتلامتیامةداع.ةیقیقحتانامضدوجو

،لضفألاویرانیسلا ،يداعلاویرانیسلا(تاھویرانیسةثالث رابتعالانیعبذخأیكنبلانإف ،ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاریدقتدنع
ضارتفابةراسخلاةبسنو ،رثعتلادنعينامتئالاضرعتلا ،رثعتلاةیلامتحانمةفلتخمنازواباھنملكطبتریو.)ءوسألاویرانیسلاو
.رثعتلا

ةرثعتملاضورقلاةجلاعمةیلامتحاكلذيفامب ،ةرثعتملاضورقلادادرتساةیفیكىلع ًاضیأةددعتملاتاھویرانیسلامییقتلمتشی
.تانامضلاعیبنماھلیصحتعقوتملاغلابملاوأتانامضلاةمیقو

رمعلايھ نامتئالارئاسخدیدحتاھیفمتیيتلاةرتفللىصقألادحلانإف ،ىرخآلاةددجتملاضورقلاو نامتئالاتاقاطبءانثتساب
. ًاقبسماھئارشيفينوناقلاقحلاكنبلاىدلنكیملامةیلاملا تاودألليدقاعتلا

ةیرتفدلاةمیقلايلامجالیدعتنمةجتانلارئاسخلاوحابرألانعلصفنملكشباھنعحاصفإلاوةمیقلايفيندتلارئاسخباستحامتی
.ةیلاملاتادوجوملل
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتادوجوملاةمیقضافخنا2.4.8

)ةمتت( ةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحا2.4.8.2

:يلیامكصخلتتةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحاتایلآ

◄- نمءزجكرھش12لالخينامتئالاضرعتللرثعتلاةیلامتحابةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحامتی:ىلوألاةلحرملا
ةیلامتحانمصصخملاباستحاب كنبلا موقیيلاتلابو ،لصألاةایحةدمىلعةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلا

ةیضارتفالاتالامتحالاهذھقیبطتمتی.ریرقتلاخیراتدعب ًارھش12لالخ ةیلاملا تاودأللرثعتثودح
ضارتفابةراسخلاةبسنبةبورضمرثعتلادنعينامتئالا ضرعتلاغلبمىلع ًارھش12ةدملةعقوتملا
وھامك ،ةثالثلاتاھویرانیسلانملكل باستحالااذھءارجإمتیو.يلعفلاةدئافلارعسبةموصخمرثعتلا
.هالعأحضوم

◄- باستحاب كنبلا موقی ،يلوألا فارتعالا خیرات نم ةینامتئالا رطاخملاب ةرثؤم ةدایز ثودح دنع:ةیناثلاةلحرملا
صصخملاباستحا ةیلآ لثامتتو ،ينامتئالا ضرعتلا رمع لماكل ةعقوتملا ةینامتئالا ةراسخلل صصخم
ةیلامتحا مادختسا متی نكلو ،ةفلتخملا تاھویرانیسلا مادختسا كلذ يف امب ،هالعأ ةحضوملا ةقیرطلا سفنب
عقوتملا يدقنلا زجعلا غلبم مصخمتیو ،ةیلاملا ةادألا رمع لماكل رثعتلا دنع ينامتئالا ضرعتلاو رثعتلا
.يلعفلا ةدئافلا لدعمب

◄- ةراسخلاباستحاب كنبلا موقی ،)رثعتلا( يندتلاموھفماھیلعقبطنیيتلاةیلاملاتادوجومللةبسنلاب:ةثلاثلاةلحرملا
ةعبتملاةقیرطلابصصخملاباستحاةیلآلثامتتو.ينامتئالاضرعتلارمعلماكل ةعقوتملا ةینامتئالا
كلت نم ربكأ رثعتلا ضارتفاب ةراسخ ةبسنو100%ةبسنرثعتلاةیلامتحادیدحتمتیو ،ةیناثلاةلحرملاب
.نایحألا مظعم يف ةیناثلاو ىلوألا نیتلحرملا يف ةقبطملا

◄ ضورقلاتامازتلا
تادامتعالاو

تامازتلانمةلغتسمریغلاغلابمللينامتئالاضرعتلارمعلماكلةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاریدقتدنع
رمعلاىدمىلعھلالغتساعقوتملانميذلاويقبتملاءزجلاریدقتب كنبلا موقی ،ضورقلا تادامتعاو
متولامكيدقنلازجعللةیلاحلاةمیقلاىلع ًءانبكلذدعبةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلابستحتو .عقوتملا
،باستحالايفةمدختسملاتاھویرانیسةثالثللحجرملا طسوتملابسح ًالماكضرقلاغلبملالغتسا
ضورقلالمشتيتلاوةددجتملاتالیھستلاو نامتئالاتاقاطبلةبسنلاب.يلعفلاةدئافلارعسبةموصخم
ةبسنلاب.ضورقلاعم مھضرعوةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحامتی ،ةلغتسملاریغغلابملاو
.تاصصخملانمضةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلالیجستمتی ،تادامتعالاوضورقلاتامازتلال

رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةساقملانیدلاتاودأ2.4.8.3
ةیرتفدلاةمیقلاضفختالرخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةساقملانیدلاتاودألةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلانإ
يذلاصصخملليواسمغلبمب فارتعالامتی ،كلذنم ًالدب .ةلداعلاةمیقلابرھظتيذلاو ،يلاملازكرملانایبيفةیلاملاتادوجوملل
ةفلكتعممكارتميندتغلبمكرھظیو ،رخآلالماشلالخدلايفةأفطملاةفلكتلابةیلاملاتادوجوملاسایقمتلاحيفأشنینانكمی
داعبتسادنعةراسخلاوحبرلاىلإرخآلالماشلالخدلايفاھبفرتعملاةمكارتملارئاسخلاریودتةداعإمتی.ةراسخلاوأحبرللةلباقم
.تادوجوملا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( ةیلاملاتادوجوملاةمیقضافخنا2.4.8

ةددجتملا ةینامتئالاتالیھستلاو نامتئالاتاقاطب2.4.8.4
وأ/وءاغلإاھیفكنبللقحیيتلاو ،تاكرشلاودارفأللةحونمملا ةینامتئالاتالیھستلاوتاقاطبلانمددعكنبلاتاجتنمنمضتت
 ًالدببسحتاھنكلو ،يدقاعتلاراعشألاةرتفلاھلضرعتملا ةینامتئالارئاسخلانمكنبلادحی ال.دحاومویراعشإبتالیھستلاضیفخت
فیفختتاءارجإودادسلانعھفلختلامتحاو ،لیمعلاكولسبكنبلاتاعقوتسكعتةرتفىدمىلعةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاكلتنم
.تالیھستلاءاغلإوأنمدحلالمشتنكمیيتلاو ،كنبللةیلبقتسملارطاخملا

ىلعةقبطملاتامییقتلاھبشتةددجتملا ةینامتئالاتالیھستلل ةینامتئالارطاخملايفةرثؤمةدایزدوجولوحرمتسملامییقتلانإ
.لیمعللةیلخادلا نامتئالاةجرديفتالوحتلاىلعاذھدمتعی.ىرخآلاضورقلا

.لاعفلاةدئافلارعسوھ نامتئالاتاقاطبلةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلامصخلمدختسملاةدئافلارعسنا

تامولعمللةیلبقتسمةرظن2.4.8.5
ىلعو ،تالخدمكةمدختسملاةیلبقتسملاتامولعملانمةعومجمىلعكنبلادمتعی ،ةعقوتملا ةینامتئالاةراسخلاباستحاجذومنيف
:رصحلا ال لاثملالیبس

يلحملايلامجإلاجتانلايفةدایزلا-
ةلاطبلاتالدعم-
يزكرملاكنبللةدئافلاتالدعم-

خیراتيفامكقوسلاصئاصخةفاكىلعلمتشت الدقةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلاباستحايفةمدختسملاجذامنلاوتالخدملانا
.ةریبكتافالتخادوجولاحيفةتقؤمتالیدعتكنایحألاضعبيفةیعونتالیدعتءارجامتی ،كلذلةجیتن.ةیلاملاتانایبلا

تانامضلامییقت2.4.9
تانامضلالثم،تانامضلللاكشأةدعكانھونكمأامثیح ،تانامضلامادختساب نامتئالارطاخمنمضیفختلاتایاغل كنبلا موقی
ةیلاملاریغتادوجوملانماھریغونوزخملاوضبقلاةقحتسملاغلابملاوتاراقعلاودامتعالاتاباطخوةیلاملاقاروألاوةیدقنلا
رایعمبسحضارقإلاتایقافتايفةمدختسملاتانامضللكنبلالبقنمةعبتملاةیبساحملاةسایسلاو.ةینامتئالاتانیسحتلاتایقافتاو
.)39( مقريلودلايبساحملارایعمبجومبيھامكاھسفنيھ(9)مقرةیلاملاریراقتلليلودلا

باستحاىلعتانامضللةلداعلاةمیقلارثؤتنكلو.كنبلليلاملازكرملانایبيف ،اھدادرتسامتیملام ،تانامضلالیجستمتی ال
عمو.يرودلكشباھمییقتةداعإمتیويلوألا فارتعالادنع ،ىندأدحك ،ماعلكشباھمییقتمتی.كنبللةعقوتملا ةینامتئالارئاسخلا
.يمویلكشباھمییقتمتیةیلاملاقاروألاوأدقنلاكلاثملالیبسىلع ،تانامضلاضعب ،كلذ

تادوجوملاةمیقریدقتمتیو.نامضكاھبظفتحملاةیلاملاتادوجوملامییقتلطشنلاقوسلاتانایبكنبلامدختسی ،نكمم دحىصقاىلإ
ىلع ًءانب ،يراقعلانامضلالثم ،ةیلاملاریغتانامضلامییقتمتی.لامعألاجذامنمادختسابطشنقوساھیدلسیليتلا ىرخألاةیلاملا
.ةلقتسم ىرخأ رداصمو ةققدملا ةیلاملا تانایبلاو يراقعلامییقتلاءاربخلثمةیجراخفارطأنمةمدقملاتانایبلا
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

فرصملل اھتیكلم تلآ يتلا تانامضلا2.4.10
ال(9)مقرةیلاملاریراقتلليلودلارایعملابسحةدرتسملاتانامضلاصخیامیفكنبلالبقنمةمدختسملاةیبساحملاتاسایسلانا
درتسملا لصألامادختسالضفألانمناكاذإامدیدحتيفكنبلاةسایسلثمتت.)39(مقريلودلاةبساحملارایعمعمةنراقمفلتخت
اھب فارتعالامتیوةتباثلاتادوجوملاةئفىلاكنبلاطاشنيفاھمادختساررقملاتادوجوملالیوحتمتی.ھعیبوأكنبلاطاشنيف
تادوجوملاةئفىلااھلیوحتمتیلضفأرایخكاھعیبررقملاتانامضللةبسنلاب.لقأامھیا ،ةیرتفدلاةمیقلايفاصوأةدرتسملاةمیقلاب
خیراتيفةیلاملاریغتادوجومللعیبلاةفلكت ًاصقانةلداعلاةمیقلابو ،ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب ةلداعلااھتمیقبعیبللاھبظفتحملا
.كنبلاةسایسبسحقاقحتسالا
تانامضللةینكسلاتاراقعلالیجستمتی ال ،كلذلةجیتن.نیضرتقملا/ءالمعلاىلإتانامضلاعیبنمةضئافلاومأيأعاجرإمتی
.يلاملازكرملانایبيفةدرتسملا

نیدلامادعإ2.4.11
فلتخت ال(9)مقرةیلاملاریراقتلليلودلارایعملابسحنیدلامادعاصخیامیفكنبلالبقنمةمدختسملاةیبساحملاتاسایسلانا
نعكنبلافقوتدنعطقفيلكوأيئزجلكشبامإةیلاملاتادوجوملامادعامتی .)39(مقريلودلاةبساحملارایعمعمةنراقم
.دادرتسالا
لباقماھقیبطتمتیيتلاصصخملاىلإةفاضإكقرفلاةجلاعممتی ،ةمكارتملارئاسخلاصصخمنمربكأمودعملاغلبملاناكلاحيف
.ةعقوتملاةینامتئالارئاسخلافورصمىلا ةقحاللاةدرتسملاغلابملالیجستمتی.ةیرتفدلاةمیقلايلامجإ

ةلدعملاضورقلا2.4.12
تابوعصلاةجیتنضرتقملابلطلةباجتساك ضورقلل ةیلصألا طورشلاىلع تالیدعتلا وأ تالزانتلا ضعبءارجإب ًانایحأ كنبلا موقی
.ضرتقمللةیلامتابوعصدوجووأروھظلةجیتنضرقلاطورشلیدعتب كنبلا موقی ،تانامضلالیصحتوادادرتسانم ًالدبةیلاملا
ةبقارميفكنبلاةسایس نمضتت.)ةلكیھ ةداعإ وأ ةلودج( ةدیدجضورقطورشىلعقافتالاوأدادسلاتاعفددیدمتطورشلالمشتدق
لیدعتبكنبلارارقنإ .ةیلبقتسملاتاعفدلالیصحترارمتسانامضىلعةدعاسملالجأنم اھطورش ىلع ضوافتلا داعملاضورقلا
قلعتیامیفةراسختاءارجإلاهذھتددحاذإ ،ةدحىلعةلاحلكساسأىلعمتیةثلاثلاةلحرملاوةیناثلاةلحرملانیبفینصتلا
.اھئاغلإوأاھلیصحتمتیىتحةثلاثلاةلحرملانمضةلودجمضورقكاھترادإواھنعحاصفإلامتی ،ضرقلاب

.نامتئالارطاخميفةرثؤمةدایزكانھناكاذإاممییقتكنبلادیعی ،اھئاغلامتینانوداھدونبلیدعتوأضورقلاةلكیھةداعإدنع
.اھفینصتيفرظنلاةداعإب كنبلا موقیو
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملاتاسایسلا مھأ2.4

ةلداعلا ةمیقلا دیدحت2.4.13
:هاندأ حضوملاةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا ساسأ ىلع ةیلاملا تاودألا فنصت ،ةلداعلا میقلا ىلع لوصحلا ةیفیك راھظإ لجأ نم

ةطشن ةیلام قاوسأ يف )ةلدعملا ریغ( ةجردملا قوسلا راعسأ يھ مییقتلا يف ةمدختسملا تایطعملا :)1( ىوتسملا-
.ةلثامم تابولطمو تادوجومل

هذھ نمضتت .ظوحلم قوس نم رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةدمتسم يھ مییقتلا يف ةمدختسملا تایطعملا :)2( ىوتسملا-
.ةھباشم ةیلام تابولطمو تادوجومل ةطشن ةیلام قاوسأ يف ةجردملا قوسلا راعسأ ةداع تایطعملا

.ةظوحلم ریغ اھنكلو ةلداعلا ةمیقلا سایق ىلع يرھوج ریثأت اھل تایطعم نمضتی :)3( ىوتسملا-

.ةیجذومنلا ةریاعملاو ةدمتعملا تایجھنملا كلذ يف امب مییقتلا بیلاسأ ةعجارمب يرود لكشب كنبلا موقی
نیبتالیوحت ةیا كانھناك اذإ امیف ددحتو ،ةدح ىلع ةادأ لك ساسأ ىلع ةیلام ةرتف لك يف ةدمتعملا تایوتسملا مییقتب كنبلا موقی
.ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف فینصتلا مییقت ةداعإ لالخ نم يمرھلا لسلستلا تایوتسم

ھمكح يف امو دقنلا2.4.14
كنبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا نمضتیو ،رھشأ ةثالث ةدم لالخ قحتست يتلا ةیدقنلا ةدصرألاو دقنلا ىلع ھمكح يف امو دقنلا لمشی
.يلصألا كلمتلا خیرات نم رھشأ ةثالث ةرتف لالخ قحتست يتلافراصملاعئادو حرطتو ،فراصملا ىدل ةدصرألاو يزكرملا

ةتباثلا تادوجوملا2.4.15
تادوجوملا كالھتسا ةقیرط رییغت متی .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتسالا مصخ دعب ةفلكلاب ةتباثلا تادوجوملا تابثإ متی
تارییغت اھنأ ىلع تارییغتلا هذھ جلاعتو اھیف ةنمضتملا ةیلبقتسملا ةیداصتقالا عفانملا كالھتسا طمن ریغت دنع ينمزلا اھرمعو ةتباثلا
.يبساحملا ریدقتلا يف
متیال ،يجاتنإلا اھرمع لوط ىلع ةیقبتملا اھتمیق ىلإ تادوجوملا ةمیق ضیفختل كلذو تباثلا طسقلا ةقیرطب كالھتسالا باستحا متی
:ةتباثلا تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا يلی امیف .يضارألا كالھتسا

ةنس34ينابم-
تاونس5ثاثأو ةزھجأ-
تاونس5لقن لئاسو-
تاونس5تادعمو تالا-
تاونس5تاروكید-

وأ حابرأ ةیأ .هداعبتسا وأ ھمادختسا نم ةعقوتم ةیداصتقا عفانم كانھ نوكی ال امدنع وأ هداعبتسا دنع لصألاب فارتعالا ءاغلإ متی
.دعبتسملا لصألا ةمیقو لصألا داعبتسا دئاوع نیب قرفلا اھنأ ىلع بستحت لصألا داعبتسا نع مجنت رئاسخ
.اھیف لصألا داعبتسا مت يتلا ةنسلا سفن يف ىرخأ فیراصم وأ تاداریإ دنب نمض لخدلا نایب يف رئاسخلا وأ حابرألا هذھ لجست

.لیغشتلا دیق عضوتومادختسالل ةزھاج حبصت ىتح ذیفنتلا دیق عیراشملا كالھتسا متی ال
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

ةسوململا ریغ تادوجوملا2.4.16
ةیداصتقالاعفانملا نأ حجرملا نم نوكیو قوثوم لكشب اھتفلكت سایق نكمی امدنع طقف ةسوململا ریغ تادوجوملا لیجست متی
.كنبلا ىلإ قفدتتفوس اھنم ةعقوتملا ةیلبقتسملا
لامعألا عیمجت يف ةانتقملا ةسوململا ریغ تادوجوملا ةفلكت نإ .ةفلكتلاب ةسوململا ریغ تادوجوملا لیجست متی ھنإف ،اھئارش لاح يف
ةیأ اھنم ًالزنم ةفلكتلا نعةرابع يھ يتلاو ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصب اھمییقت متی دعب امیفو .ةزایحلا خیرات يف امك ةلداعلا ةمیقلا يھ
.اھتمیق يندتب ةقلعتم تاصصخم ةیأو ءافطإلل تاصصخم
اھليتلا ةسوململا ریغ تادوجوملا ءافطإ متیو .ةددحم ریغ ةرتفل وأ ةددحم ةرتفل ينمزلا ةسوململا ریغ تادوجوملا رمع ریدقت متی

متیو ةنسلك ةیاھن يف تادوجوملا كلتل ءافطإلا قرطو ينمزلا رمعلا ریدقت ةعجارم متت كلذك .رمعلا اذھ لالخ ددحم ينمز رمع
عفانملا ءافطإطمن ریغت دنع ينمزلا هرمعو سوململا ریغ لصألا ءافطإ ةقیرط رییغت بجی .ةقحاللا تارتفلا ىلع تالیدعت ةیأ ءارجإ
جلاعت امك ،يبساحملاریدقتلا يف تارییغت اھنأ ىلع تارییغتلا هذھ جلاعتو ایرورض كلذ ناك املك ھیف ةنمضتملا ةیلبقتسملا ةیداصتقالا
.ةعیبطلا ثیح نم اھل ةھباشملا رصانعلا عم لخدلا نایب يف ددحملا رمعلا تاذ ةسوململا ریغ تادوجوملا ءافطإ فیراصم
يلیامیف .يجاتنإلااھرمع لوط ىلع ةیقبتملا اھتمیق ىلإ تادوجوملا ةمیق ضیفختل كلذو تباثلا طسقلا ةقیرطب ءافطإلا باستحا متی
:ةسوململا ریغ تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا

تاونس5جماربلاو بوساحلا ةمظنأ-

راجیإلا دوقع2.4.17
يف مكحتلايف قحلا حنمی دقعلا ناك اذإ يأ .راجیإ ىلع يوتحی وأ راجیإ دقع نع ةرابع دقعلا اذھ ناك اذإ ام دقعلا ءدب دنع كنبلا مّیقی
.ضوع لباقم تقولا نم ةرتفل ددحملا لصألا مادختسا

رجأتسمك كنبلا-
لوصأب ةقلعتملا وأ لجألا ةریصق راجیإلا دوقع ءانثتساب ،راجیإلا دوقع عیمجل يدرفلا سایقلاو فارتعالا ةقیرط كنبلا قبطی
مادختساب قحلا لثمیيذلاو لوصألا مادختسا قحو ،راجیإلا تاعوفدم دیدستل راجیإلا دوقع تامازتلاب كنبلا فرتعی .ةمیقلا ةضفخنم
.دقعلا عوضوم لوصألا

لوصألا مادختسا قح)أ
ًارفوتمدقعلا عوضوم لصألا ھیف نوكی يذلا خیراتلا يأ( راجیإلا دقع ءدب خیرات يف لوصألا مادختسا قحب كنبلا فرتعی
ةلدعمو ،ةمكارتملا ةمیقلا ضافخنا رئاسخ وأ كالتھالل عمجم يأ اھنم ًاحورطم ،ةفلكتلاب لوصألا مادختسا قح سایق متی .)مادختسالل
فیلاكتلاو،اھبفرتعملا راجیإلا تامازتلا رادقم ىلع لوصألا مادختسا قح ةفلكت لمتشت .راجیإلا تامازتلال مییقت ةداعإ يأب
متی .ةملتسمراجیإزفاوح يأ اھنم ًاحورطم ،ءدبلا خیرات لبق وأ دنع تعفد يتلا راجیإلا تاعوفدمو ،ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا
امھیأ،لوصألل ردقملا يجاتنإلا رمعلا وأ راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع لوصألا مادختسا قح كالھتسا
.رصقأ
.ةمیقلا ضافخنا رئاسخل اضیأ لوصألا مادختسا قح عضخیو

راجیإلا دوقع تامازتلا)ب
كنبلا ىلع بجیيتلاراجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلاب ةساقم راجیإلا دوقع تامازتلاب كنبلا فرتعی ،راجیإلا دقع ءدب خیرات يف
)ةنومضم ریغةتباث تاعوفدم كلذ يف امب( ةتباث تاعوفدم راجیإلا دوقع تاعوفدم نمضتت .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع اھعفد
اھعفد عقوتملاغلابملاو ،لدعم وأ رشؤم ىلع دمتعت يتلاو ةریغتملا راجیإلا تاعوفدمو ضبقلا ةقحتسم راجیإ زفاوح يأ اھنم ًاحورطم
لوقعم دحىلإ دكؤملا نم يذلا ءارشلا رایخ ةسرامم رعس ًاضیأ راجیإلا دوقع تاعوفدم نمضتت .ةیقبتملا ةمیقلا تانامض بجومب
.دقعلاءاھنإب رایخلا كنبلل نأ نیبت راجیإلا دقع طورش تناك اذإ ،دقعلا ءاھنإ تامارغ تاعوفدمو كنبلا ھسرامی نأ
)نوزخملا جاتنإب قلعتت تناك متی لاح يف الإ( تافورصمك لدعم وأ رشؤم ىلع دمتعت ال يتلا ةریغتملا راجیإلا تاعوفدم جاردإ متی
.عفدلا ىلإ يدؤی يذلا فرظلا وأ ثدحلا اھیف ثدحی يتلا ةرتفلا يف
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلاو دادعإلا سسأ2

)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

)ةمتت( راجیإلا دوقع2.4.17

)ةمتت( رجأتسمك كنبلا-
)ةمتت( راجیإلا دوقع تامازتلا)ب
ينمضلا ةدئافلارعس نألراجیإلا ءدب خیرات يف دیازتملا ضارتقالا لدعم كنبلا مدختسی ،راجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلا باسح دنع
مایقلا دنع ضفخنیوةدئافلامكارت سكعیل راجیإلادوقع تامازتلا غلبم دیزی ،ءدبلا خیرات دعب .ةلوھسب هدیدحت نكمی ال راجیإلا دقع يف
ةدم يف رییغت وأ لیدعت كانھ ناك اذإ راجیإلا دوقع تامازتلال ةیرتفدلا ةمیقلا سایق ةداعإ متی ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .راجیإلا تاعوفدمب
وأ رشؤملا يفریغتلانع ةجتانلا ةیلبقتسملا تاعوفدملا يف تارییغتلا ،لاثملا لیبس ىلع( راجیإلا تاعوفدم يف رییغت وأ راجیإلا
.دقعلا عوضوم لصألا ءارش رایخ مییقت يف رییغت وأ )راجیإلا تاعوفدم دیدحت يف مدختسملا لدعملا

ةمیقلا ةضفخنم لوصأب ةقلعتملا راجیإلا دوقعو لجألا ةریصق راجیإلا دوقع )ج
اھتدم غلبت يتلا راجیإلا دوقع( ھیدل لجألا ةریصق راجیإلا دوقعلةبسنلاب لجألا ةریصق راجیإلا دوقعب فارتعالا ءافعإ كنبلا قبطی

لوصأب ةقلعتملا راجیإلا دوقعب فارتعالا ءافعإ ًاضیأ قبطت امك .)ءارش رایخ ىلع يوتحت الو ءدبلا خیرات نم لقأ وأ ًارھش12
ةمیقلا ةضفخنم لوصأب ةقلعتملا راجیإلا دوقعو لجألا ةریصق تاراجیإلل راجیإلا تاعوفدمب فارتعالا متی .ةمیقلا ةضفخنم
.راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع فورصمك

رجؤمك كنبلا-
ریجأت دوقعك لصألا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا عیمج يرھوج لكشب كنبلا اھیف لقنی ال يتلا راجیإلا دوقع فینصت متی
.يلیغشت

ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يندت2.4.18
اذھنم رشؤم يأدجو اذإو .لصألا ةمیق يندت ةیناكمإ ىلع رشؤم كانھ ناك اذإ ام مییقتب يلاملا زكرملا نایب خیرات يف كنبلا موقی
متی دادرتسالل ةلباقلاةمیقلا نم ربكأ ةلجسملا لصألا ةمیق نأ نیبت لاح يف .لصألل دادرتسالل لباقلا غلبملا ریدقتب كنبلا موقی ،عونلا
.دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لداعت ىتح لصألا ةمیقيندتب فارتعالا
ةقباسلا تاونسلا يفاھب فارتعالا مت يندت ةراسخ نأ ىلع ةلالد ةیأ دجوت تناك اذإ ام مییقت متی ،يلام زكرم نایب لك خیرات يف
كلذل دادرتسالل لباقلا غلبملامییقتب كنبلا موقی ،ةلاحلا هذھ تدجو اذإو ،تضفخنا دق اھنأ وأ ةدوجوم دعت مل ،ةرھشلا ادع ،لصأل
.لصألا
دادرتسالل لباقلا لصألا غلبم دیدحتل ةمدختسملا تاریدقتلا يف ریغت كانھ ناك اذإ طقف لصأل اھب فرتعملا يندتلا ةراسخ سكع بجی
ال.دادرتسالل لباقلاھغلبم ىلإ لصألل لحرملا غلبملا ةدایز متت ،كلذك ةلاحلا تناك اذإو ،ةمیقلا يندت يف ةراسخ رخآب فارتعالا ذنم
.ةیلبقتسم تارتف يف ةرھشلا ةمیق يندت رئاسخ سكع متی

ةیلاملا تالافكلا2.4.19
يلوألا فارتعالا متیو تالوبقو ،تالافك ،ةیدنتسم تادامتعا لكش ىلع ةیلام تالافك حنمب كنبلا موقی يدایتعالا اھطاشن لالخ نم
كنبلامازتلا سایق متی،يلوألا فارتعالا دعب .لصحملا طسقلا لداعی امب ىرخأتابولطم دنب نمض ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تالافكلاب
ریدقت لضفأو لماشلا لخدلا نایب يف ھب فرتعملا ءافطإلا ھنم ًاحورطم لصحملا طسقلاب ةنراقملا لالخ نم ةدح ىلع ةلافك لكب
.امھنیب ربكألا،ةمیقلا دامتعاو ةلافكلا هذھ نع جتانلا يلاملا مازتلالا ةیوستل تاعوفدملل
نایب يف "ةعقوتملاةینامتئالا رئاسخلا صصخم" دنب نمض اھب فارتعالا متی ةیلاملا تالافكلا ىلع ةجتانلا تابولطملا يف ةدایز ةیأ نإ
لصحملا طسقلا ءافطإ لالخ نم "ةنئادلا موسرلاو تالومعلا" دنب نمض لخدلا نایب يف لصحملا طسقلاب فارتعالا متی .لماشلا لخدلا
.ةلافكلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب
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تاصصخملا2.4.20
اذھ ةیوستل ةمزاللا ةفلكلاو ،قباس ثدح نع جتان كنبلا ىلع )عقوتم وأ ينوناق( يلاح مازتلا دوجو دنع تاصصخملا تابثإ متی
.اھسایق نكمیو ةلمتحممازتلالا

لخدلا ةبیرض2.4.21
ةیلاحلا ةبیرضلا•
تاطلسلا )نمهدادرتسا( ھعفد عقوتملا غلبملاب ةیضاملاو ةیراجلا تارتفلل ةیراجلا ةیبیرضلا )تادوجوملا( تامازتلالا سایق متی
.يلاملا زكرملا نایب خیراتب ًالعف ةیراسلا )ةبیرضلا نیناوقو( ةبیرضلا تالدعم مادختساب ةیبیرضلا

ةیداعلا مھسألا نع حابرألا تاعیزوت2.4.22
.كنبلا يمھاسم لبق نم اھیلع ةقفاوملا دنع ةیكلملا قوقح نم اھلیزنت متیو مازتلاك ةیداعلا مھسألا نع حابرألا تاعیزوتب فارتعالا متی
.قحال ثدحك يلاملا زكرملا نایب خیرات دعب اھیلع قفاوملا حابرألا تاعیزوت نع حاصفإلا متی امك

صاقتلا2.4.23
قحكانھ ناكاذإ يلاملا زكرملا نایب يف يفاصلا غلبملا راھظإو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نیب ةصاقملا ءارجإ متی
ةیوستو تادوجوملا قیقحتل غلبملا يفاص ساسأ ىلع اھتیوستل ةین كانھ نأو،ةلجسملا غلابملا نیب ةصاقملا ءارجإل مزلمو مئاق ينوناق
.تقولا تاذ يف تابولطملا

يلاملا زكرملا نایب جراخ تاباسح2.4.24
جراخ دونب تحت اھنعحاصفإلا متیو ةیماظن تاباسحك ةیدایتعالا كنبلا تاطاشنل ةجیتن أرطت نأ لمتحملا نم يتلا تامازتلالا لجست
دونبلا نممسحت ال.ةیدنتسم تادامتعاو تالوبقو تالافكلا بتكو فلس حنمل تامازتلا تاباسحلا هذھ نمضتتو ،يلاملا زكرملا نایب
.اھل ةدئاعلاو ةضوبقملا تانیمأتلا بابلا اذھ تحت ةجردملا

طوحتلا ةبساحم2.4.25
موقی ةنیعم رطاخم ةرادإ لجأ نم .نامتئالا رطاخمو ،ةیبنجألا تالمعلاو ،ةدئافلا راعسأ رطاخم ةرادإل ةیلاملا تاقتشملا كنبلا مدختسی
.ةددحم طورش يفوتست يتلا تالماعملل طوحتلا ةبساحم قیبطتب كنبلا

فدھو ،رطاخملا ةعیبط كلذ يف امب ،طوحتلا ةادأو ھل طوحتملا دنبلا نیب ةقالعلا قیثوتب كنبلا موقی ،طوحتلا ةیلمع ةیادب دنع
طوحتلا ةیلمع ةیادب دنع طوحتلا ةیلاعف ىدم دیدحت اھلالخ نم متیس يتلا ةقیرطلاو ،طوحتلا مادختسا نم رطاخملا ةرادإ ةیجیتارتساو
.اھنایرس ةرتف لالخو

مھسألا ىلع دئاعلا2.4.26
ةمئاقلامھسألل حجرملا طسوتملا ددع ىلع كنبلاب ةیداعلا مھسألا يلماحل دئاعلا ةراسخلا وأ حبرلا ةمسقب مھسلل يساسألا دئاعلا بستحی

حجرملا طسوتملا ددعوةیداعلا مھسألا يلماح ىلإ ةدئاعلا ةراسخلا وأ حبرلا ةیوستب مھسلل ففخملا دئاعلا دیدحت متی .ةنسلا لالخ
.ةلمتحملا ةففخملا ةیداعلا مھسألا عیمج رثأب ةمئاقلا ةیداعلا مھسألل
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)ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأ2.4

تاریدقتلا مادختسا.3

تانایبلا يفةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق يف رثؤت تاداھتجاو تاریدقتب مایقلا كنبلا ةرادإ نم بلطتی ةیلاملا تانایبلا دادعإ نإ
تالیدعت ھنع جتنیدق تاریدقتلاوتایضرفلا هذھب طبترملا دكأتلا مدع نإ.اھنع حصفملا أرطت نأ لمتحملا تامازتلالاو ةیلاملا

.ةیلبقتسملا تارتفلا يف تابولطملاو تادوجوملا ةدصرأ يف ةیرھوج

رطاخم اھنع جتنی دق يتلاو ةیلاملا تانایبلا خیرات يف ةدكؤملا ریغ ثادحألل ةیلبقتسملا تاریدقتلاب ةقلعتملا ةیسیئرلا تایضرفلا نإ
ةمداقلاةرتفلالالخةیلاملا تانایبلا يف ةرھاظلا تابولطملاو تادوجوملا ةدصرأ يف ةیرھوج تالیدعت ىلإ يدؤت نأ نكمملا نم ةماھ
:يلی امك يھ

ةیرارمتسالا أدبم3.1
نأ نم ةدكأتمفرصملاةرادإ نإو .ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع لمعلا يف رارمتسالا ىلع كنبلا ةردق ىدم ریدقتب كنبلا ةرادإ تماق
ىلعتسیلةرادإلا نإف،كلذ ىلع ةوالعو .روظنملا يلبقتسملا ىدملا يف لمعلاب رارمتسالا ىلع هدعاستل ةیفاكلا دراوملا ھیدل كنبلا
دادعإمت دقف ،ھیلع ًءانب .ةرمتسم ةأشنمك رارمتسالا ىلع كنبلا ةردق لوح ةماھ ًاكوكش ریثت نأ نكمملا نم ةیرھوج روما ةیأب ةیارد
.ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع ةیلاملا تانایبلا

رجأتسمك كنبلا-ءاھنإلاو دیدجتلا تارایخ ىلع ةنمضتملا راجیإلا دوقع ةدم دیدحت3.2
راجیإلا دقعدیدمت رایخاھیطغیتارتف ةیأ ىلإ ةفاضإلاب ،راجیإلا دقعل ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةدملا اھنأ ىلع راجیإلا دقع ةدم كنبلا ددحی
دكؤملانم ناك اذإ ،راجیإلا دقع ءاھنإ رایخ اھیطغی تارتف ةیأ وأ ،رایخلا اذھ ةسرامم متتس ھنأ لوقعم وحن ىلع دكؤملا نم ناك اذإ
.رایخلا اذھ ةسرامم متت نل ھنأ لوقعم لكشب

مدع وأةسرامم لوقعم وحن ىلع دكؤملا نم ناك اذإ ام ریدقتب كنبلا موقی .ءاھنإلاو دیدمتلا تارایخ لمشت راجیإ دوقع ةدع كنبلا ىدل
 ًازفاح لكشت يتلاةلصلا تاذ لماوعلا عیمج رابتعالا نیع يف ذخأی كنبلا نإف كلذبو .راجیإلا دقع ءاھنإ وأ دیدجترایخ ةسرامم
يف رییغت وأ ریبكثدح كانھ ناك اذإ راجیإلا دقع ةدم مییقت كنبلا دیعی ،ءدبلا خیرات دعب .ءاھنإلا وأ دیدجتلا ةسراممل ًایداصتقا
لیبس ىلع(ءاھنإلا وأ دیدجتلا رایخ ةسرامم مدع وأ ةسرامم ىلع اھتردق ىلع رثؤی نأ نكمملا نم اھترطیس تحت عقت يتلا فورظلا
.)رجؤملا لصألل ةریبك تاصیصخت وأ ةیرھوج تانیسحت ءانب ،لاثملا

ةتباثلا تادوجوملل ةیجاتنإلا رامعألا3.3
ةدملا رابتعالا يفذخألادعب ریدقتلا اذھ دیدحت متی .كالھتسالا باسحل ةتباثلا تادوجوملل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ةرادإلا ددحت
.يراجتلاو ينفلا مداقتلاو لكآتلا ةعیبطو لصألا مادختسااھیف عقوتملا
امدنع يلبقتسملاكالھتسالا صصخم لیدعت متی .ةتباثلا تادوجوملل ةیجاتنإلا رامعألا ةعجارمب ،يونس ساسأ ىلع ،ةرادإلا موقت
.ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنإلا رامعألا نأب ةرادإلادقتعت

ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا3.4
خیراتب قوسلا يف نیكراشم نیب ةمظتنم ةیلمع يف مازتلا لقنل ھعفد وأ لصأ عیب نم ھمالتسا نكمی يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا نإ
.ةیلاملا تاودألا سایق
لوادتلا وأ ةنلعملا راعسألا قیرط نعيلاملا زكرملا نایبخیراتب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا رفوت مدع لاح يف
ثیح ریعستلا جذامن مادختسا نمضتت يتلاو ةفلتخم مییقت قرط ربع ةلداعلا ةمیقلا ریدقت متی ،ةیلاملا تاقتشملاو تاودألا ضعبل طشنلا
.داھتجالاو ریدقتلا بلطتی ةلداعلا ةمیقلا دیدحت نإف ،كلذ رذعتلاح يف .قوسلا ةظحالم نم تامولعملا ىلع لوصحلا متی
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ةینامتئالا تالیھستلا ةمیق يندت صصخم3.5
ةیدقنلا تاقفدتلا غلابم ریدقتل ةماھ تاداھتجاو ماكحأ رادصا كنبلا ةرادإ نم ةرشابملا ةینامتئالا تالیھستلا يندت صصخم دیدحت بلطتی
ىلا ةفاضإلاب ،اھب يئدبملافارتعالا دعب ةیلاملا لوصألل ةینامتئالا رطاخملا يف ةیرھوج ةدایز يأ ریدقت ىلا ةفاضإلاب ،اھتاقوأو ةیلبقتسملا
.ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلل ةیلبقتسملا سایقلا تامولعم رابتعالا نیعب ذخألا
.يزكرملاقارعلافرصم تامیلعتب اھتنراقمو ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل  ًاقفو ةیلاملا تادوجوملا يندت صصخم ةمیق باسحب كنبلا ماق

رئاسخلا باسح يف ةمدختسملا تایضرفلاو تایلآلا ،تالخدملا:)ةیلاملا تاودألا( )9( مقر يلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم قیبطت ةیجھنم
ةعقوتملا ةینامتئالا
دنعكنبلا لبقنم رابتعالا نیعب اھذخأ مت يتلاو ةرادإلا تاداھتجا نم يلاع ردق بلطتت يتلاو يرھوجلا رثألا تاذ ةیسیئرلا میھافملا نا
:يلی ام نمضتت رایعملا قیبطت

ةینامتئالا رطاخملا يف ةیرھوجلا ةدایزلا مییقت:
خیرات ذنم ةینامتئالا رطاخمللةیرھوج ةدایز كلانھ ناك اذإ امیف مییقت متی .يبسن ساسأ ىلع ةینامتئالا رطاخملا يف ةیرھوجلا ةدایزلا مییقت متی
ةیلاملا ةادألا ءوشن دنعرثعتلارطاخم عم ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف ةیلاملا ةادألل عقوتملا رمعلل رثعتلا رطاخم ةنراقمب كنبلا موقی ثیح ،اھتأشن
.كنبلا ىدل ةرفوتملا رطاخملا ةرادإ تایلمعل ةیسیئرلا میھافملا مادختساب

ىلع ًءانبو نامتئالارطاخمل تاضرعتلا نم لكل لصفنم لكشبو رھشأ ةثالث لك ةدحاو ةرم ةینامتئالا رطاخملل ةیرھوجلا ةدایزلا مییقت متی
ىلا1ةلحرملا نم ةیلاملا ةادألا فینصت ةداعإ متی ھنإف ةینامتئالا رطاخملل ةیرھوج ةدایز دوجو ىلا لماوعلا هذھ دحأ راشأ اذإ .لماوع ةثالث
:2ةلحرملا

خیرات عم ةنراقم ةیلاملا ةادألل رثعتلا ثودح رطاخم يف ریغتلا ىلع ًءانب ةینامتئالا رطاخملا يف ةیرھوجلا سایقل دودح دیدحت مت-1
.اھتأشن

ةیرھوجلا ةدایزلا عضو سكعی امب تالیدعتلا ءارجا وأ فینصتلا لحارم يف رییغتلا جئاتن مییقتل ةیعون لماوع مادختسا ىلا ةفاضإ-2
.لضفأ لكشب ةینامتئالا رطاخملايف

تاودألل ةینامتئالا رطاخملا يف ةیرھوج ةدایز دوجوب ًاضارتفا )ةیلاملا تاودألا( )9( مقر يلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم نمضتی-3
.موی30نم رثكأل تقحتساو ترثعت يتلا ةیلاملا

تاودألا رثعت دیدحت ةقیرط نا .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف امك ةرثعتم ةیلاملا تاودألا تناك اذإ ام ىلع3ةلحرملاو2ةلحرملا نیب رییغتلا دمتعی
مقر يلودلا ةبساحملا رایعمل ًاقفو ةیلاملا تادوجوملل رثعتلا ثودح دیدحت ةقیرطل ةھباشم يھ9مقر يلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعمل ًاقفو ةیلاملا

.)سایقلاو فارتعالا :ةیلاملا تاودألا(39

ویرانیس نم رثكأ مادختساو ةعقوتملا ةیلبقتسملا ثادحألا ،يلكلا داصتقالا لماوع:
سایق دنع ةقوثوم تامولعمل ًاقفو ةعقوتملا ةیلبقتسملا ثادحألل ةفاضإلاب ةیلاحلا عاضوألاو ةیخیراتلا تامولعملا رابتعالا نیعب ذخألا بجی
.ةیرھوج تاداھتجاب مایقلاكنبلا ةرادإ نم بلطتی ةعقوتملا ةیلبقتسملا تامولعملاقیبطتو سایق نإ .ةلحرم لكل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا
يندت صصخمل2ةلحرملاو1ةلحرملا يف ةمدختسملا تالخدملاو رثعتلا دنع رثألاو ةضرتفملا رثعتلا ةراسخو رثعتلا ثودح ةیلامتحا
رطاخملاب رشابم لكشب ةطبترملاو )يلكلا داصتقالا لماوع يف ریغتلا وأ( ةریغتم ةیداصتقا لماوع ىلع ءانب ةممصم ةینامتئالا تالیھستلا
.ةظفحملاب ةقلعتملا ةینامتئالا
.ةریغتملا يلكلاداصتقالا لماوعب ةعقوتملا ةینامتئالا ةراسخلا باسح يف ةمدختسملا يلكلا داصتقالا تالاح نم ویرانیس لك طبر متی

يتلاو ةموصخملا ةحجرملا تاھویرانیسلا مادختساب2ةلحرملاو1ةلحرمل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا باسح يف ةمدختسملا انتاریدقت يف نا
.ةقحال ماوعأ ةثالثل يلكلا داصتقالل ةیلبقتسملا تامولعملا نمضتت

دوعصلاتاریغت نا.).... ةدئافلا راعسأو مخضتلاو يلامجإلا يلحملا جتانلا :لثم( يلكلا داصتقالا تاؤبنت ىلع يساسألا ویرانیسلا دمتعی
طوبھ تاریغت ىلع تاھویرانیسلا هذھ لمشت .ةنكمملا ةلیدبلا ةیداصتقالا عاضوألا ساسأ ىلع اھدادعا متیس ةیداصتقالا لماوعلا يف طوبھلاو
.كلذل ةجاحل يضتقت امبو لقألا ىلع يونس لكشب ةیفاضإ

لك ةحجرملا تاھویرانیسلا مییقت متی .ةیلاحلا عاضوألاو ةیخیراتلا ةیلامتحالاب قلعتملاو ریدقت لضفأل اقفو ةحجرملا تالامتحالا سایق متی
.ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلل ةضرعملا ظفاحملا عیمجل تاھویرانیسلا عیمج قبطت .رھشأ ةثالث
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)ةمتت(تاریدقتلا مادختسا.3

)ةمتت( ةینامتئالا تالیھستلا ةمیق يندت صصخم3.5

رثعتلا فیرعت:
رثعتلا فیرعت عمقفتیوىشامتی لحارملا نیب ریغتلا مییقت يف مدختسملاو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق يف مدختسملارثعتلا فیرعت نا
فقوتلا ھناب ضقنلللباقضارتفا كانھو ،رایعملا لبق نم فرعم ریغ رثعتلا .كنبلا ىدل ةیلخادلا ةینامتئالا رطاخملا ةرادإ لبق نم مدختسملا

.رثكأف موی90ةدمل عفدلا نع

عقوتملا رمعلا:
ةضرعم كنبلا اھربتعی يتلاوةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلل ىدم ىصقا رابتعالا نیعب ذخألاب كنبلا موقی ،ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق دنع
سایق متی .دیدمتلا تارایخو،مدقملا عفدلا تارایخ اھیف امبو ،عقوتملا رمعلل ةیدقنلا تاقفدتلا عیمج رابتعالا نیعب ذخألا متی .يندتلا رطاخمل
نامتئالارطاخمل كنبلااھب ضرعملا ةرتفلا ىلع ًءانب ددحم دادس خیرات اھل دجوی ال يتلاو ةددجتملا ةینامتئالا تالیھستلا ضعبل عقوتملا رمعلا
.اھبنجت ةرادإلل نكمی ال يتلا

ىرخألا ةلمتحملا تابولطملاو تاصصخملا3.6
نوكی ،كلذل ةجیتنو .اھتایلمع يف لصأتم يضاقتلا رطاخم نم لاع رصنع ،اھتعیبط مكحب ،نمضتت ةینوناقو ةیمیظنت ةئیب يف كنبلا لمعی
.كنبلل ةیدایتعالا لامعألا قایس يف أشنت يتلا تاءارجإلا فلتخمو میكحتلاو يضاقتلا يف فرط كنبلا

كنبلا لجسی،ةلمتحمتاقفدتلا هذھ ربتعیو ،ةنیعم ةیضقب قلعتی امیف ةیداصتقالا عفانملا قفدتل قوثوم سایقب مایقلا كنبلل نكمی امدنع
متی ،ھل قوثوم ریدقت ءارجإ نكمی ال نكلو ، ًالمتحم وأ ،دیعب ةیداصتقالا عفانملا قفدت لامتحا نأ كنبلا ربتعی امدنع .ةیضقلل تاصصخم
.ةئراط تامازتلا دوجو نع حاصفإلا

ةروشملا كلذ يف امب لماوعلا نم ًاددع نابسحلا يف كنبلا ذخأی ،اھتمیقو رئاسخلا عوقو لامتحا دیدحتل ةنمضتملا تاریدقتلاو نقیتلا مدعل ًارظنو
اذھ يف جاتنتسال لصیل ةماھ تاریدقتب كنبلا موقی .ةلثامم ثداوح نم ةقباسلا ةلدألاو ةیضقلا اھیلإ تلصو يتلا ةلحرملاو ،ةینوناقلا
.صوصخلا
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يقارعلايزكرملا كنبلاىدل ةدصرأو دقن4
20212020

يقارع رانیديقارع رانید

18,516,922,0389,066,485,590ةنیزخلا يف دقن
352,020,758,4551,001,800,133,636يقارعلا يزكرملا كنبلا عم ةیراج تاباسح
53,873,732,76079,366,599,180)*( ينوناق )عئادو( يطایتحا
)181,195,951()288,665,551(ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا صصخم :لزنی

424,122,747,7021,090,052,022,455

،دئاوف نودنم عئادو لكش ىلع يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل يمازلإ يطایتحاب ظافتحالا فرصملا ىلع ،فراصملا ةمظنأو نیناوقل ًاقفو )*(
لثمی وھويقارع رانید54,545,336,300غلبم2021لوألا نوناك31يف امك يقارعلايزكرملا كنبلا ىدل يطایتحالا دیصر غلب دقو
نوناك31يف امك يقارع رانید79,366,599,180غلبم لباقم ،ةتباثلاو ریفوتلا عئادو نم %10و ،ةیراجلا تاباسحلا نم%15ةبسن
.ةیلیغشتلا فرصملاةطشنأ لالخ ھلامعتسا متی الو يمازلإ يطایتحالا اذھ نإ .2020لوألا

فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ5
عومجملاةیجراخ فراصمةیلحم فراصم
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

2021
717,211,86020,800,888,59921,518,100,459بلطلا تحتو ةیراج تاباسح
15,225,991,771-15,225,991,771)*(فراصملاىدل عئادو
)70,775,788()2,989,025()67,786,763(ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا صصخم :لزنی

15,875,416,86820,797,899,57436,673,316,442

2020
365,806,74425,281,271,69525,647,078,439بلطلا تحتو ةیراج تاباسح
5,000,000,000-5,000,000,000)*(فراصملاىدل عئادو
)4,967,038()2,425,010()2,542,028(ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا صصخم :لزنی

5,363,264,71625,278,846,68530,642,111,401

:نم نوكتیفراصملاىدل عئادوباسح نإ )*(

عومجملاةیجراخ فراصمةیلحم فراصم
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

2021
15,225,991,771-15,225,991,771لقأوأ رھشأ ةثالث ةرتف لالخ يلصألا اھقاقحتسا عئادو
---رھشأ ةثالث نم رثكأ يلصألا اھقاقحتسا عئادو

15,225,991,771-15,225,991,771

2020
---لقأوأ رھشأ ةثالث ةرتف لالخ يلصألا اھقاقحتسا عئادو
5,000,000,000-5,000,000,000رھشأ ةثالث نم رثكأ يلصألا اھقاقحتسا عئادو

5,000,000,000-5,000,000,000

لباقميقارعرانید21,518,100,459غلبم2021لوألا نوناك31يفامكدئاوف ىضاقتت ال يتلا فراصملا ىدل ةدصرألا تغلب
.2020لوألا نوناك31يف امكيقارعرانید25,647,078,439
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)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست6

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

36,231,111,85941,325,102,665ةنیدم ةیراج تاباسح
113,613,851,44795,765,158,974فلسو ضورق
64,093,323824,961,129ةموسحم تادنس
31,510,037559,041نیدم ةفدص نئاد

149,940,566,666137,915,781,809عومجملا

:لزنی
(14,479,787,324)(9,195,528,683)ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم
(20,764,335,858)(18,514,771,866))ةظوفحم( ةقلعم دئاوف

122,230,266,117102,671,658,627ةرشابملا ةینامتئالا تالیھستلا يفاص

نم %31.49ھتبسن ام يأ ،يقارع رانید47,215,048,881غلبم )ةثلاثلا ةلحرملا( ةلماعلا ریغ ةرشابملا ةینامتئالا تالیھستلا تغلب
ھتبسن ام يأ ،يقارع رانید61,000,250,584غلبم لباقم2021لوألا نوناك31يف امك ةرشابملا ةینامتئالا تالیھستلا دیصر

.2020لوألا نوناك31يف امك ةرشابملا ةینامتئالا تالیھستلا دیصر نم 44.23%

ام يأ ،يقارع رانید28,700,277,015غلبم ةقلعملا دئاوفلا لیزنت دعب )ةثلاثلا ةلحرملا( ةلماعلا ریغ ةرشابملا ةینامتئإلا تالیھستلا تغلب
تغلب نیح يف ،2021لوألا نوناك31يف امك ةقلعملا دئاوفلا لیزنت دعب ةرشابملا ةینامتئإلا تالیھستلايلامجإ دیصر نم%21.84ھتبسن
ھتبسن ام يأ ،يقارع رانید40,235,914,726غلبمةقلعملا دئاوفلا لیزنت دعب )ةثلاثلا ةلحرملا( ةلماعلا ریغ ةرشابملا ةینامتئإلا تالیھستلا

.2020لوألا نوناك31يف امك ةقلعملا دئاوفلا لیزنت دعب ةرشابملا ةینامتئإلا تالیھستلا يلامجإ دیصر نم34.35%

رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم7

20212020

يقارع رانیديقارع رانید
ةیقوس راعسأ اھل رفوتم ةیلام تادوجوم
235,763,486205,652,003ةیلحم تاكرش مھسأ-ةیكلملا قوقح تاودأ
1,277,215,285898,729,543ةیجراخ تاكرش مھسأ-ةیكلملا قوقح تاودأ

1,512,978,7711,104,381,546
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ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم8

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

79,163,325,16318,936,826,807ةینطولا تادنسلا
)351,815,771()1,091,085,552(ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا صصخم :لزنی

78,072,239,61118,585,011,036

تادنسلا لیلحت
79,163,325,16318,936,826,807تباث دئاع تاذ
)351,815,771()1,091,085,552(ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا صصخم :لزنی

78,072,239,61118,585,011,036

:يلاتلا لودجلا بسح نید تادنس يف تارامثتسا نع ةرابع يھ ةأفطملا ةفلكتلاب تادوجوملا نإ

20212020قاقحتسالا خیرات% ةدئافلا لدعمرادصإلا ةھج

يقارع رانیديقارع رانید

-202530,000,000,000%7.00لود

-202330,000,000,000%6.00لود

6.75202319,163,325,16318,936,826,807%لود

79,163,325,16318,936,826,807

ةتباث تادوجوم9

:يلی امك يھ كالھتسالا باسح ضرغل تادوجوملل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا نإ
ةنس34ينابم-
تاونس5ينابملا ادع تادوجوملا ةفاك-

.كلھتست ال يضارألا نأ امك لیغشتلا دیق عضوتو مادختسالل ةزھاج حبصت ىتح ذیفنتلا دیق عیراشملا كالھتسا متی ال
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)ةمتت( ةتباث تادوجوم9

2021
عومجملاذیفنتلا تحت عیراشمتاروكیدتادعمو تالالقن لئاسوثاثأو ةزھجأينابميضارأ
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

ةفلكتلا
18,749,254,9678,834,982,924968,076,02457,390,000436,082,912107,572,6071,248,029,44030,401,388,874يناثلا نوناك1يف امك
1,395,184,800413,181,94946,400,00041,026,0002,221,2501,373,258,1603,271,272,159-تافاضإلا
(1,943,239,107))1,943,239,107(----1,680,000,000(1,680,000,000)تالیوحتلا

(2,612,933,422)--(25,036,750)-(325,000)-(2,587,571,672)تاداعبتسالا

14,481,683,29511,910,167,7241,380,932,973103,790,000452,072,162109,793,857678,048,49329,116,488,504لوألا نوناك31يف امك

مكارتملا كالھتسإلا
1,713,154,936-554,703,813727,590,0532,202,642326,986,929101,671,499-يناثلا نوناك1يف امك
443,091,498-246,543,077123,455,11720,757,99846,450,0095,885,297-ةنسلا كالھتسا

(25,361,747)--)25,036,747(-(325,000)--تاداعبتسا

2,130,884,687-801,246,890850,720,17022,960,640348,400,191107,556,796-لوألا نوناك31يف امك

ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
14,481,683,29511,108,920,834530,212,80380,829,360103,671,9712,237,061678,048,49326,985,603,817لوألا نوناك31يف امك



خ.م.ش–رامثتسإلل روصنملا فرصم
ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ

2021لوألا نوناك31

103

)ةمتت( ةتباث تادوجوم9

عومجملاذیفنتلا تحت عیراشمتاروكیدتادعمو تالالقن لئاسوثاثأو ةزھجأينابميضارأ2020
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

ةفلكتلا
18,749,254,9678,834,982,924886,647,38468,219,500409,641,112615,438,976944,773,79030,508,958,653يناثلا نوناك1يف امك

303,255,650468,516,090-81,428,64057,390,00026,441,800--تافاضإلا

)576,085,869(-)507,866,369(-)68,219,500(---تاداعبتسالا
18,749,254,9678,834,982,924968,076,02457,390,000436,082,912107,572,6071,248,029,44030,401,388,874لوألا نوناك31يف امك

مكارتملا كالھتسإلا
1,468,523,426-388,976,349648,887,66066,277,763284,220,64380,161,011-يناثلا نوناك1يف امك

820,717,379-165,727,46478,702,3934,144,37942,766,286529,376,857-ةنسلا كالھتسا

)576,085,869(-)507,866,369(-)68,219,500(---تاداعبتسا
1,713,154,936-554,703,813727,590,0532,202,642326,986,929101,671,499-لوألا نوناك31يف امك

ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
18,749,254,9678,280,279,111240,485,97155,187,358109,095,9835,901,1081,248,029,44028,688,233,938لوألا نوناك31يف امك
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ةسوملم ریغ تادوجوم10

:رتویبمكلا جماربنمةسوململا ریغ تادوجوملا نوكتت

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

ةفلكتلا
2,060,149,1732,036,349,173يناثلانوناك1يف امك
211,639,26423,800,000تافاضإلا

2,271,788,4372,060,149,173لوألا نوناك31يف امك

مكارتملا ءافطإلا
1,156,376,230747,283,490يناثلا نوناك1يف امك
429,557,999409,092,740ةنسلا ءافطإ

1,585,934,2291,156,376,230لوألانوناك31يف امك

ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
685,854,208903,772,943لوألا نوناك31يف امك

راجیالا دوقع تامازتلا  / لوصألا مادختسا قح11

راجیا دوقع تامازتلاينابم
يقارعرانیديقارعرانید

2021

718,051,179550,258,549يناثلا نوناك1يف دیصرلا
364,397,487364,397,487تافاضإ
122,363,309117,470,316تالیدعت
-)131,322,739(تاكالھتسا
17,706,329-راجیإلا دوقع تامازتلا ىلع ةنیدم دئاوف
)43,800,000(-تاعفدلا
1,073,489,2361,006,032,681لوألا نوناك31يف امك دیصرلا

راجیا دوقع تامازتلاينابم
يقارعرانیديقارعرانید

2020

--يناثلا نوناك1يف دیصرلا
797,834,643797,834,643تافاضإ
-)79,783,464(تاكالھتسا
9,463,906-راجیإلا دوقع تامازتلا ىلع ةنیدم دئاوف
)257,040,000(-تاعفدلا
718,051,179550,258,549لوألا نوناك31يف امك دیصرلا
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ىرخا تادوجوم12
20212020

يقارع رانیديقارع رانید

30,605,06935,993,056فراصم-ضبقلا ةقحتسم ریغ ةققحم دئاوف
1,141,493,656408,205,225ةیلام تادوجوم-ضبقلا ةقحتسم ریغ ةققحم دئاوف
864,324,410689,618,914ةرشابم ةینامتئا تالیھست-ضبقلاةقحتسم ریغ ةققحم دئاوف
597,330,279353,756,786 ًامدقم ةعوفدم فیراصم
12,586,00012,586,000ریغلا ىدل تانیمأت

2,812,316,8853,549,470,000ضیوعتلا تابلط
137,014,271137,535,779ةیئاضق تاقفن

10,000,0003,650,000طاشنلا ضارغال فلس
8,059,293,6118,551,063,921ةعوفدم تامارغ ونیدم
955,263,081311,938,045ىرخأ

)8,551,063,921()8,059,293,611(ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ صصخم :لزنی
6,560,933,6515,502,753,805

فراصملا عئادو13
عومجملاةیجراخ فراصمةیلحم فراصم
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

2021
4,254,0304,853,112,6984,857,366,728ةیراج تاباسح
---رھشأ ةثالث ةرتف نم رثكأ يلصألا اھقاقحتسا عئادو

4,254,0304,853,112,6984,857,366,728

عومجملاةیجراخ فراصمةیلحم فراصم
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

2020
2,460,0006,598,051,9426,600,511,942ةیراج تاباسح
6,716,000,000-6,716,000,000رھشأ ةثالث ةرتف نم رثكأ يلصألا اھقاقحتسا عئادو

6,718,460,0006,598,051,94213,316,511,942

ءالمعلاعئادو14

20212020

يقارع رانیديقارع رانید
تاكرشلا

243,153,221,296859,969,165,346ةیراج تاباسح
53,000,880,00022,003,800,000لجأل عئادو

دارفألا
35,437,439,24221,781,548,234ةیراج تاباسح
35,088,638,06236,672,339,925ریفوت تاباسح
10,656,436,18411,958,925,723لجأل عئادو

377,336,614,784952,385,779,228

 نوناك31يف امك  ءالمعلا عئادو يلامجإ نم%73.83ھتبسن ام يأ يقارع رانید278,590,660,538  غلبم دئاوف لمحت ال يتلا عئادولا تغلب
.2020لوألا نوناك31يف امك  ءالمعلا عئادو يلامجإ نم%92.58ھتبسن ام يأ يقارع رانید881,750,713,580غلبم لباقم2021لوألا
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ةیدقن تانیمأت15

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

19,748,232,0168,214,691,957ةرشابم ریغ ةینامتئاتالیھست لباقم تانیمأت
-239,990,000ةینامتئا تالیھست لباقم تانیمأت
136,380,2324,557,353,261ىرخأ تانیمأت

20,124,602,24812,772,045,218

لخدلا ةبیرض صصخم16

:يلی امك يھ لخدلا ةبیرض صصخم ىلع ةكرحلا نإ

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

1,120,599,7771,464,676,764ةنسلا ةیادبدیصر
(1,464,676,764)(1,120,599,777)ةعوفدملا لخدلاةبیرض
1,057,932,9431,120,599,777ةقحتسملا لخدلا ةبیرض

1,057,932,9431,120,599,777ةنسلا ةیادبدیصر

:يبیرضلا حبرلاعم يبساحملاحبرلاةیوستصخلم

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

9,175,824,6058,125,732,967ةبیرضلا لبقحبرلا
فاضی
-1,750,000نیبستنملاتاناعإ

341,187,843290,297,583نیلماعلا نع ةعوفدم لخد ةبیرض
26,035,67410,521,507تامارغو تاضیوعت
لزنی
-)150,691,977(ةیجراخ تارامثتساحابرأ تاعیزوت
)955,886,875()2,341,219,860(تاصصخم دادرتسا
7,052,886,2857,470,665,182يبیرضلا حبرلا
%15%15ةبیرضلا ةبسن

1,057,932,9431,120,599,777لخدلا ةبیرض فورصم

ةعونتم تاصصخم17

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

386,445,546284,323,832ةعقوتملا ةرشابملا ریغ ةینامتئإلا رئاسخلا يندت صصخم
200,000,000200,000,000فرصلا راعسا تابلقت صصخم
6,068,879,0924,632,661,200ىرخأ

6,655,324,6385,116,985,032
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ىرخأتابولطم18

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

273,633,248170,360,041ءالمعلاعئادو-عفدلا ةقحتسم ریغ ةققحم دئاوف
5,960,450-فراصملا عئادو-عفدلا ةقحتسم ریغ ةققحم دئاوف
512,842,052326,209,045ةعوفدمریغةقحتسمفیراصم
225,606,000119,047,350ةقدصم تاكیش
659,841,169544,939,021فرصملا ىلع ةبوحسملا جتافسلا
2,050,017,224-فرصملا ىلع ةبوحسملا تاكیشلا
2,710,8722,710,872تایعمجو تاكرش / صاخ عاطق / نونئاد
20,732,55520,476,055دارفا / صاخ عاطق / نونئاد
240,252,35386,856,404يراج ریغ طاشن ونئاد
2,589,874-تاعربتلا تاناما
40,725,32324,710,902ریغلا باسحل نیبستنملا نم تاعاطقتسا
10,500,000-تاكرش لیجست ءاقل ةضوبقم غلابم
2,262,637,411309,919,891حابرألا عیزوت ونئاد
212,007,70823,327,393نیفوتملا ءالمعلا ةدصرأ
161,116,0175,157,600ةیمسر تاھج بلطب ةزوجحم غلابم
2,143,8052,444,055اھب بلاطم ریغ غلابم
1,164,8461,001,164,846تاكرشلا مھسا يف باتتكالا تاعادیا

595,329,600-ةدراولا ةیزكرملا تالاوحلا باسح
2,058,403,4151,749,102,455ھفوقوملا تالاوحلا
939,339201,000يلآلا فارصلا تامدخ ءاقل تامازتلا
-123,517,428ىرخا

6,798,273,5417,051,024,078

عوفدملاو ھب بتتكملا لاملا سأر19

ةیمسا ةمیقب مھس250,000,000,000ىلع عزومرانید250,000,000,000عوفدملاو ھب بتتكملاو حرصملافرصملالامسأر غلبی
.2020لوألا نوناك31يفو2120لوألا نوناك31يف امك مھسللرانید1اھردق

.فرصملا لامسأر نم %54.19ةسنب رطق–ينطولا رطق كنب مھاسی

تایطایتحالا20

يمازلإيطایتحا-
يمازلإلا يطایتحالادیصر دیزی نأ زوجیال .يرابجإ يطایتحاك ةیضاملا ةنسلا حبر نم %5ھتبسن ام عطتقی ،يقارعلا تاكرشلا نوناقل ًاقفو
يف رارمتسالازوجی .نیمھاسملا ىلع ھنع ةجتان دئاوع ةیأ وأ يمازلالا يطایتحالا عیزوت زوجیال امك .فرصملا لام سأر نم %50نع
.لاملا سأر نم %100ةبسن ىلع يمازلالا يطایتحالا زواجتی الآ ىلع فرصملل ةماعلا ةئیھلا ةقفاومب عاطتقالا
:يمازلإلا يطایتحالا باستحا ةقیرطيلاتلا لودجلا حضوی

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

8,117,891,6627,005,133,190ةبیرضلادعبحبرلا
%5%5يمازلالا يطایتحالا ةبسن

405,894,583350,256,660

8,843,121,8218,492,865,161ةنسلا ةیادب دیصر

9,249,016,4048,843,121,821ةنسلا ةیاھن دیصر
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)ةمتت( تایطایتحالا20

ىرخأتایطایتحا-
20212020

يقارع رانیديقارع رانید

207,711,193207,711,193)*( اناجم ةملتسم مھسا يطایتحإ
7,964,322,1207,558,427,537)**(ریوطتلاو عسوتلا يطایتحا

8,172,033,3137,766,138,730

غلبمب2020ماعلا دیصر سفن ىلع يقبو ةیناجم مھسأ مالتسا مدعل2021ماع لالخ يطایتحالا اذھ نم غلبم يأ لیزنت وأ ةفاضإ متی مل )*(
.رانید207,711,193

ةبسن لثمی يذلاو ،3ةرقفلا55ةداملا1997ةنسل21مقر تاكرشلا نوناق بسح ریوطتلاو تاعسوتلايطایتحا نیوكت متی )**(
باستحا ةقیرط يلاتلا لودجلا حضوی.يونسلا ةماعلا ةئیھلا عامتجا لالخ لكشملا يطایتحالا ىلع ةقفاوملا متی ،ةنسلا حبر نم 5%
:ریوطتلاو تاعسوتلا يطایتحإ

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

8,117,891,6627,005,133,190ةبیرضلادعبحبرلا
%5%5ریوطتلاوعسوتلا يطایتحا ةبسن

405,894,583350,256,660
7,558,427,5377,208,170,877ةنسلا ةیادب دیصر

7,964,322,1207,558,427,537ةنسلا ةیاھن دیصر

ةلداعلا ةمیقلايطایتحا-

رخآلالماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تداوجوم
20212020

يقارع رانیديقارع رانید

22,566,264)89,028,558(ةنسلا ةیادب دیصر
90,243,841-فرصلا رعس قرف

لالخ نمةلداعلاةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا يفاص
)201,838,663(408,597,224رخآلا لماشلا لخدلا

)89,028,558(319,568,666ةنسلا ةیاھن دیصر

ةرودم حابرأ21

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

20,034,561,11313,729,941,243ةنسلا ةیادب دیصر
لزنی
-)15,000,000,000(ةیدقنحابرأ تاعیزوت
فاضی
7,306,102,4966,304,619,870ةنسلا نععیزوتلل ةلباق ةیفاص حابرأ

12,340,663,60920,034,561,113
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ةنئادلا دئاوفلا22

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

9,650,079,25710,583,387,406ةرشابم ةینامتئا تالیھست
471,802,890366,257,205فراصملا ىدل تاعادیإ
2,271,875,9372,840,477,039ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

12,393,758,08413,790,121,650

ةنیدملا دئاوفلا23

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

23,343,385203,594,805فراصملا عئادو

:ءالمعلا عئادو
917,966,585379,050,952لجأل عئادو

608,769,254648,633,268ریفوت تاباسح

1,550,079,2241,231,279,025

موسرلاو تالومعلا نم لخدلا يفاص24

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

:ةنئادلاموسرلاو تالومعلا
241,122,56256,998,300ةرشابمةینامتئاتالیھست تالومع
1,888,714,4821,307,146,699ةرشابم ریغةینامتئاتالیھست تالومع
3,179,194,5371,384,861,211ىرخأ تالومع

5,309,031,5812,749,006,210ةنئادلا موسرلاو تالومعلا يلامجإ

:ةنیدملا موسرلاو تالومعلا
)176,123,262()226,674,135(فراصملل ةعوفدم تالومع
)176,123,262()226,674,135(ةنیدملا موسرلاو تالومعلا يلامجإ

5,082,357,4462,572,882,948موسرلاو تالومعلا نم لخدلا يفاص

رامثتسالا داریإ25

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

لخدلانایب لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا نم ةیدقن تاعیزوت
-150,691,977رخآلا لماشلا

150,691,977-
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ىرخأ ةیلیغشت تاداریإ26

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

573,633,32927,010,000ةتباث تادوجوم داعبتسا حابرأ يفاص

61,320,00049,980,000ةیلیغشت ریجأت دوقع نم تاداریإ

41,708,18311,141,750ىرخأ

676,661,51288,131,750

نیفظوملا تاقفن27

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

3,943,121,7473,470,586,638لامعلا تاوالعو عفانمو بتاور
341,187,843290,297,583نیلماعلا نع ةعوفدم ةبیرض

245,586,002188,536,994يعامتجالا نامضلا يف ةمھاسملا
165,550,523241,643,485ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
163,909,26030,015,750نیلماعلا بیردت
-1,750,000نیبستنملا تاناعإ
665,000140,000نیلماعلا تازیھجت
2,419,413-يحصلا نیمأتلا

4,861,770,3754,223,639,863
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ىرخأةیلیغشتفیراصم28
20212020

يقارع رانیديقارع رانید

513,920,321184,706,103نیمات

493,480,000467,275,917ةیراشتساو ةینھم تامدخ

443,570,731297,327,763ةنایص

226,007,236281,577,856تامدخو راجیا

-219,660,126تاعربت

208,103,98580,575,810ينورتكلالا عفدلا تاقاطب ةفلكت

195,640,80167,159,500ةینوناق تامدخ

192,743,199148,184,010لاومألقن

171,484,26096,132,760دافیاو رفس

161,743,00083,050,602عئادولا نامض فیلاكت

155,199,500116,964,507تنرتناو تالاصتا

121,581,691107,074,596صخرو موسرو تاكارتشا
114,491,00027,433,340ءابرھكلاو هایملا

113,538,25068,544,111تویزو دوقو

87,250,00079,250,000)*(تاباسحلا قیقدت روجا

48,672,75024,602,377ةفایض

46,247,42418,620,658عبطو رشن

32,211,9701,094,000نالعإو ةیاعد

31,400,96014,543,250ةیساطرق

26,035,67410,521,507تامارغو تاضیوعت

22,266,00014,592,250لقن روجأ

18,383,53016,465,262تامھمو مزاول

17,706,3299,463,906راجیإلا دوقع تامازتلا ىلع ةنیدم دئاوف

4,594,0001,823,750تاودنو تارمتؤم
3,855,7501,721,000ةیلاملا عباوطلا موسر

175,0004,812,500قودنصلا يف صقنلا

136,000,000-ریغلل تاناعا

57,900,000-ةادؤم تامدخ نع نیلماعلا ریغل تآفاكم

505,563,347433,250,550ىرخأ ةیمدخ تافورصم

379,308,047210,472,250ىرخأ

4,554,834,8813,061,140,135

.يقارعرانید70,000,000غلبم2021ماعل روجألا باستحا ةمئاق بسح غلب يذلا ،يجراخلا تاباسحلايبقارملروجأ نمضتی غلبملا )*(

ةنسلاحبرنم مھسللةضفخملاوةیساسألا ةصحلا29
:يلی امككلذو ةنسلا لالخ ةمئاقلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع ةنسلاحابرأ ةمسق لالخ نم دحاولا يداعلا مھسلا ةصح باسح متی

20212020

8,117,891,6627,005,133,190)يقارع رانید( ةنسلاحبر

250,000,000,000250,000,000,000)مھس( ةنسلا لالخ لوادتلا دیق مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا

0.0320.028)يقارع رانید( ةنسلاحبر نم مھسلل ةیساسألا ةصحلا

نم مھسلا ةصح ىلع ریثأت اھل نوكی دق ةیلام تاودألفرصملارادصإ مدعل ةیساسألا ةصحلل ةقباطمةنسلاحبرنم مھسلل ةضفخملا ةصحلا نإ
.اھتسرامم دنع حابرألا
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ةلمتحم تامازتلإو تاطابترإ30
ةینامتئإ تامازتلإو تاطابترإ-

20212020

يقارع رانیديقارع رانید
ءالمعلا نع ةباین تادھعت
73,789,388,94635,596,633,205ةیدنتسم تادامتعا

تالافك
367,867,84159,305,200تاصقانم لوخد

7,067,976,2183,392,971,464ذیفنت نسح

8,867,030,48010,220,010,000ىرخأ

90,092,263,48549,268,919,869

فراصملا نع ةباین تادھعت
تالافك

383,523,0201,673,853,500تاصقانم لوخد

4,699,556,3531,554,022,232ذیفنت نسح

135,704,080-ىرخأ

9,994,202,13918,251,807,367ةلغتسم ریغ ةینامتئا تالیھست فوقس

105,169,544,99770,884,307,048

ھمكح يف امو دقنلا31
:ةیلاتلا غلابملا نم ةیدقنلا تاقفدتلانایب يف رھاظلا ھمكح يف امو دقنلا نوكتی

20212020

يقارع رانیديقارع رانید

370,249,014,9421,010,685,423,275)*( يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

36,673,316,44225,642,111,401رھشأ ةثالث لالخ قحتستفراصملا ىدل ةدصرأ :فاضی

)6,600,511,942()4,857,366,728(رھشأ ةثالث لالخ قحتست يتلا فراصملا عئادو :لزنی
402,064,964,6561,029,727,022,734

.)4حاضیإ( ھمكح يف امودقنلا نم ءزج ربتعی ال كلذل ةیمویلا ةیلیغشتلا فرصملا تاطاشن يف يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل عئادولا يطایتحا مدختسی ال )*(

ةقالع تاذ فارطأ عم تالماعت32
سلجمءاضعأونیمھاسملاعمو،ةلیمزلاوةقیقشلاتاكرشلاوفراصملاعمفرصملاتالماعمةفاكةقالعلايوذفارطألاعمتالماعملانمضتت
عضخت.فرصملايفةیلیغشتلاوأةیلاملاتارارقلاعنصيفماھریثأتتاذىرخأفارطأةیأوأ،ةیسیئر ًاصصحاھیفنوكلمیيتلاتاكرشلاوأةرادإلا
كلذيفامبنییداعلاءالمعلاعمفرصملااھب موقی يتلا ةھباشملاتالماعملااھلعضختيتلاطورشلاسفنلةقالعلايوذفارطألاعمتالماعملاةفاك
.تانامضلاوةدئافلاتالدعم

مألا ةسسؤملا
ءاضعأونیمھاسملا

ىرخأةرادإلاسلجم

عومجملا

20212020

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

يلاملا زكرملا نایب لخاد دونب
584,669,40220,275,045,79024,523,950,484-19,690,376,388فراصملا ىدل تاعادیإو ةدصرأ
4,853,112,6986,598,051,942--4,853,112,698فراصملا عئادو
38,661,704,88738,661,704,88739,775,597,520-ءالمعلا عئادو
41,469,27733,598,916-41,469,277-عفدلا ةقحتسم ریغ ةققحم دئاوف
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رطاخملا ةرادإ33

ةمدقم33.1
رطاخملا ةرادإ راطإ
رطاخملا ةرادإل يمیظنتلا لكیھلا

:ةیلاتلاةیسیئرلارطاخملل كنبلا ضرعتی
.دارفألاو تاكرشلل نامتئالا رطاخم-1
.فرصلا راعسأو ةدئافلا راعسأ تابلقت رطاخم يھو قوسلا رطاخم-2
.قبسملا عفدلا رطاخم-3
.ةلویسلا رطاخم-4
.لیغشتلا رطاخم-5
.لامعألا رطاخم-6
.مازتلإلا رطاخم-7

اھتاسایسو رطاخملا ةرادإ رطأو كنبلا ضارغأ فصی امك ،هالعأ ةنیبملا رطاخملا نم لكل كنبلا ضرعت لوح تامولعم حاضیإلا اذھ مدقی
.لاملا سأرل كنبلا ةرادإ ىلإ ةفاضإلاب رطاخملا ةرادإو سایقل اھلبق نم ةعبتملا تاءارجإلاو
:يھو ناجللا لالخ نم كلذو كنبلا اھل ضرعتی يتلا رطاخملا ةرادإ ةعباتمو عضو نع ةماع ةروصب لوؤسم ةرادإلا سلجم نإ

.ةیذیفنتلا ةنجللاو ،تاحیشرتلاو تآفاكملا ةنجل،رطاخملا ةنجل،ةمكوحلا ةنجل،قیقدتلا ةنجل

رطاخملا ةرادإ ةنجل

رطاخملا ةرادإسيئر

ةيليغشتلا رطاخملا  ةرادإ

ةلويسلا رطاخممسق

قوسلا رطاخم ةرادإ

ةبقارملا و تامولعملا مسق
ةينامتئالا

ةينامتئالا رطاخملا ةرادإ

ةعباتملا و تاساردلامسق

ةدئافلا رطاخممسق
فرصلا راعسأ و

تاكرشلا رطاخممسق

تاسايسلاو ةعباتملامسقةئ زجتلا رطاخممسق

ةمظنالا رطاخممسق

ةيرارمتسا طيطختمسق
لمعلا

ليصحتلا و ةعباتملا مسق

ةرادإلا سلجم

يذيفنتلا سيئرلا
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت( ةمدقم33.1

)ةمتت(رطاخملا ةرادإل يمیظنتلا لكیھلا
تایلآورطاخمللًالماشًامییقت يوحت يتلاو لقألا ىلعرھشأ ةثالث لك ریراقتلا ھل عفرتو ةرادإلا سلجم ىلإ رشابم لكشب ناجللا هذھ عبتت
.ةددعتملا تاھویرانیسلا عم ةفاك ظفاحملل ةیرودلا دھجلا تاسارد عم ةبولطملا طوحتلا
ةرادإ مایقةیناكمإل ةیرادإلاو ةیتسجوللا فورظلا ةفاك ةئیھت نع ةلوؤسملا كنبلل ةیذیفنتلا ةرادإلا عم لماكتمو ریبك لكشب ناجللا هذھ نواعتتو
.رطاخملا ةرادإ تایصوت ذیفنت ىلإ ًةفاضإ ،كلذل ةبولطملا تامولعملا میدقتو ھجو لمكأ ىلع اھلامعأب رطاخملا

رطاخملا ةرادإ ةیجیتارتسا
لمعلا نم أزجتیال ًاءزجرطاخملا ةرادإ ھیف حبصت ثیحب نیتم يرادإ ماظن ریفوتو مازتلالا ةبقارم زیزعت فدھب ةلاعف رطاخم ةرادإ ءانب-

.لكك كنبلا تامدخو ةطشنأ ةفاكل لامعألا ططخ دادعإ ةیلمع يف مھألا ءزجلاوروصنملاكنب نمض درف لكل يمویلا
.كنبلا اھب لمعی يتلا ةبلقتملاو ةیسفانتلا ةئیبلا لظ يف ةحاتملا صرفلا ةفاك مانتغال رطاخملل ةسوردم تارارق ذاختا ىلع تارادإلا زیفحت-
دوجو نم دكأتلاوةذختملا تارارقلا ةیوس عفرو كنبلا لمع ھجاوت يتلا تایدحتلل لضفألا مییقتلا لالخ نم ةیحبرلا میظعتو ءادألا نیسحت-

.فیلاكتلا ضفخو رئاسخلا فیفخت فدھب ةیلخاد مكحتو طبض ةمظنأ
.لاومأللةلیدب رداصم داجیإو ةلویسلا رطاخم ةرادإل ةمزاللا تاوطخلا ذاختاو كنبلا لاومأ رداصم عیونت ىلع صرحلا-
عم ةمجسنملاو ةیفرصملا تاسسؤملل ةیلودلا تاسرامملاو براجتلا لضفأل ةضیرعلا طوطخلا قیقحتل ةلیفكلا تاوطخلا ذاختا-

.ةیلودلاو ةیلحملا تاعیرشتلا

رطاخملاةرادإةنجلةیلوؤسم
نوكینأبجوتی.رطاخملاةرادإسیئر ىلإةفاضإلاب،ةرادإلاسلجمءاضعأنمنییذیفنتریغءاضعأمضترطاخمةرادإةنجللیكشتمتی
.ةیفرصملارطاخملاةرادإ يفةربخلايوذنموةیاردىلعةنجللاهذھءاضعأ
،فرصمللمئاقلاطاشنلابةطبترملا رطاخملا ةرادإتاسایسدیدحتومسرلفرصملايفرطاخملاةرادإعملصاوتملكشبلمعلاب ةنجللا موقتو
ریرقتلامتیتازواجتيألةیروفلاةجلاعملابایلعلاةرادإلامایقةعباتمودكأتلا.دیدج يفرصمجتنموأطاشنيأبةقلعتملاكلتىلإةفاضإلاب

كلذو،اھل ةضرعفرصملانوكیدقيتلاتامزألاةرادإوئراوطلاططخمیدقتةیلوؤسمةنجللاقتاعىلععقت.رطاخملاةرادإلبقنماھنع
.لاجملا اذھب يزكرملاقارعلافرصم دعاوقو لزاب رییاعمل ًاقفو فرصمللایلعلاةرادإلاعمقیسنتلاب

رطاخملاةرادإيف ایلعلاةیذیفنتلا ةرادإلاةیلوؤسم
.رمتسملكشبفرصملااھلضرعتی يتلارطاخملاةفاكةعباتموةرادإلةمزاللاىنبلاةفاكداجیإىلعفرصملايفایلعلاةرادإلالمعت
ماھملالصفنمضیامبحضاولكشبتایحالصلاوتایلوؤسملادیدحتىلعدعاستةیمیظنتتاططخمو،تاءارجإ،تاسایسعضوىلعلمعلا
دیدحتلالخنمةیناثةھجنميلخادلاطبضلاماظنلعفیو،ةھجنمماسقألافلتخمنیبحلاصملايفضراعتيأبنجتلكلذوتایحالصلاو
.فرصملااھلضرعتیدقيتلارطاخملاعاونأةفاكةھجاوميفرشابملكشبمھاسیيذلارمألا يرادإلالصاوتلاتاونق
.ةددحملا رطاخملافوقسعمقفتیامبةرادإلاسلجملبقنمةدمتعملارطاخملاةیجیتارتسإذیفنتىلعلمعلا

رطاخملاةرادإيفيلخادلاقیقدتلاةیریدمةیلوؤسم
.ةرادإلا هذھةیلالقتساىدمنمو رطاخملاةرادإلةمزاللاةیساسألاىنبلارفوتنمدكأتلاةیلوؤسميلخادلاقیقدتلاةرادإقتاعىلععقت-
.رطاخملاةرادإلةماعلاةسایسلايفةدراولاتاءارجإلاوةمظنألابدیقتلاىدمنمققحتلا-
.فرصملاتایلمعوةطشنأةفاكىوتسمىلعةعبتملااھسایقتایلآورطاخملاىلعفرعتلاةمظنأةیلاعفوةیافكىدممییقت-
دكأتلاواھیلعفرعتلامتيتلارطاخملابمكحتلالیبسيفةعوضوملاةباقرلاتاءارجإويلخادلاطبضلاةمظنأةیلاعفوةیافكىدممییقت-

.رطاخملاهذھسایقةحصنم
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)ةمتت( ةمدقم33.1

مازتلالا رطاخم ةرادإ ةیلمع
امیسال يلاملاويفرصملا لمعلل ةمظانلا تاعیرشتلاو نیناوقلاب كنبلا مازتلا نم دكأتلا ةیلوؤسم مازتلالا رطاخم ةرادإ قتاع ىلع عقت-

صنت امل  ًاقفو تاءارجإلاو لامعألل میلسلا قیبطتلاب ةلیفكلا ةیئارجإلاو ةینوناقلا ةروشملا میدقت اھیلعو ،يقارعلا يزكرملا كنبلاةرداصلا
.ًانوناق مھلمعل مظان وھ ام ىلع نیفظوملا بیردت نع ةلوؤسملا يھو ،تاعیرشتلا ھیلع

مامأ ھتاطاشنيف ةقثلامیعدتو هءادأ نیسحتو لبقتسملا يف كنبلا روطتل ةدعاق عضو يف ةمكوحلا لیلد ةیمھأب ةرادإلا سلجم نم ًانامیإ-
تامیلعت نعوفیلستلاو دقنلا سلجم نع رداصلا يداشرتسالا لیلدلا عم لماك ٍماجسناب ةمكوحلا لیلد ةغایص مت ،نیمھاسملاو نیعدوملا
.ةمكوحلا لیلدب مازتلالا ىدم ةعباتمب مازتلالا ةبقارم ةرئاد موقتو ،لزاب ةنجل تاداشرإو ةیلاملا قاوسألاو قاروألا ةئیھ

ىلإ ًةفاضإ ،كلذب ةصاخلا تایصوتلاو تاعباتملاو تاساردلل ًاقفو لماك لكشب ةینامتئالا رطاخملاب ةطاحإلا ىلع رطاخملا ةرادإ لمعتو-
طوحتلا تاھویرانیسمسرل ًالوصو اھل تانایب ةدعاق ءاشنإو اھتساردو ثداوحلا عمج لالخ نم ةیلیغشتلا رطاخملا ةرادإ لامعأب ءدبلا
ىلع اھرثأو فرصلا رعس تابلقتو ةدئافلا راعسأل امیسال قوسلا رطاخمل دھجلا تارابتخا تاسارد لیعفتب ًاضیأ ءدبلا مت ًاریخأو ،اھل
.ةلویسلاو ةظفحملا

،ةیداصتقالا تاعاطقلاب ةقلعتملا تایضرفلا اھمھأ نمو ،2لزاب رییاعم قفو رطاخملاب قلعتی امیف دھجلا تارابتخا ءارجإب كنبلا موقی امك-
.تانامضلاو ،ةیفارغجلا قطانملا

ریراقتلا ةمظنأو رطاخملا سایق
هذھ سكعتو .رطاخملاعاونأ نم عون لكل اھب حومسملا دودحلا ةبقارم لالخ نم اھیلع ةرطیسلاورطاخملا ةرادإ لبق نم رطاخملا ةبقارم متت
ةیلام تاعاطق ىلع زیكرتلا عم لوبقملا رطاخملا ىوتسم ىلإ ةفاضإلاب ةطیحملا ةفلتخملا قوسلا لماوعو كنبلا لمع ةیجیتارتسا دودحلا
هذھضرعت مث .اھنع مجنتدق يتلا ةعقوتملا رطاخملا ىلع ركبملا فرعتلل اھلیلحتو كنبلل ةفلتخملا تارادإلا نم تامولعملا عمج متیو .ةنیعم
.ةقالعلا تاذ لمعلا تارادإ نم ةرادإ لكل رشابملا سیئرلاو ةصتخملا ناجللاو كنبلا ةرادإ سلجم ىلع تامولعملا
ىدموةذختملا تاءارجإلا ةیافك صحف لالخ نمكلذو رطاخملا ةرادإ ةنجل لبق نم يرود لكشب رطاخملا ةرادإ تایلمع قیقدت متی امك
.كنبلا تارادإ عم قیقدتلا جئاتن ةشقانم متیو .ةبولطملا تاءارجإلاب مازتلالا

رطاخملا ضیفخت
ةجتانلا زكارملا ةرادإلةذفانلا ةمظنألاو نیناوقلا عم ىشامتی امب ىرخأ ةیلام تاودأو تاقتشم مادختسا متی ،رطاخملا ةرادإ ةیلمع نم ءزجك
ةبقارمب رطاخملاةرئادموقت امك .طوحت تایلمع يف لوخدلا لبق رطاخملا میقتو .نامتئالاو ةیبنجألا تالمعلاو ةدئافلا راعسأ يف ریغتلا نع
هذھ رثأ فیفختلةبسانم طوحت تایلمع ذیفنتب كنبلا موقی ،ةلاعف ریغ طوحت تایلمع دوجو ةلاح يفو ،يرھش لكشب طوحتلا تایلمع ةیلاعف
.تایلمعلا

نامتئالا رطاخم33.2
ھتامازتلاب ءافولا نمةیلام ةادأ يف لباقملا فرطلا وأ لیمعلا نكمتی مل لاح يف ةیلام رئاسخل كنبلا ضرعت رطاخمب نامتئالا رطاخم لثمتت
.ةیرامثتسالاةیلاملا قاروألا نمو ىرخألا كونبلاو ءالمعلا ىلإ كنبلا تافیلستو ضورق نم ةیساسأ ةروصب رطاخملا كلت أشنتو ،ةیدقاعتلا
ةینامتئالا ةطشنألاو لاملا سأر قاوسأ يفو تادنسلاو مھسألا يف تارامثتسالا يف عیونتلا قیرط نع نامتئالا رطاخم ةرادإب كنبلا موقیو
لوصحلابكنبلا موقیو .نیعم يداصتقا طاشن وأ ةددحم لمع ةقطنم نمض ءالمعلا نم ةعومجم وأ دحأ عم رطاخملا زكرت يدافتل ةیلیومتلاو
.مھسألاو تاراقعلا نھر ،تادنسلا ،ةیدقنلا ىلع تانامضلا لمتشتو .ًایرورض كلذ ناك املك تانامض ىلع
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:يلی امیف نامتئالا رطاخم ضیفختل كنبلا اھب موقی يتلا تاءارجإلا مھأ صیخلت نكمیو
.كلذب ةقلعتملا ينامتئالا رطخلا تالدعم دیدحتو ،مھعم لماعتلا لبق كونبلاو ءالمعلا نع ةینامتئالا تاساردلا دادعإ-
.كونبلا وأ ءالمعلا رثعت ةلاح يف أشنت دق يتلا رطاخملا مجح ضیفختل ةیفاكلا تانامضلا ىلع لوصحلا-
ىوتسملا نم لك ىلع ةمیقلاب ضافخنالا ریدقتو ةینامتئالاو ةیلاملا مھزكارم مییقت فدھب كونبلاو ءالمعلل ةیرودلا ةساردلاو ةعباتملا-

.يعیمجتلاو يدرفلا
.رطاخملا زیكرتل ًایفالت ةفلتخم تاعاطق ىلع كونبلا ىدل ةدصرألاو تافیلستلاو ضورقلا ةظفحم عیزوت-

ةینامتئالا تانیسحتلاو اھب ظفتحملا تانامضلا
سسأو رییاعمل ًاقفو تانامضلا لوبق متی ثیح تانامض ىلع لوصحلا اھنم نامتئالارطاخم فیفختل تاسراممو بیلاسأ ةدع ىلع كنبلا دمتعی
.ةدمتعم
:يھ تانامضلا عاونأ زربأو
ةیدقنلا تانامضلاو تاراقعلاو ةینكسلا ينابملل تانوھرلا :ةیراجتلا ضورقلل ةبسنلاب.
ةیدقنلا تانامضلاو بتاورلاو ةینكسلا ينابملل تانوھرلا :دارفألل ةبسنلاب.
لالخ تانامضللةیقوسلا ةمیقلا ةعجارم متیو ،ةیقافتالا طورشل ًاقفو ةیفاضإ تانامض بلط متیو تانامضلل ةیقوسلا ةمیقلا ةرادإلا بقارت
.نأشلااذھبيزكرملافرصملاتابلطتمل ًاقفوويونسلكشبكلذو .ةعقوتملاةینامتئالا رئاسخلا صصخم ةیافك ةسارد

يلخادلا فینصتلا ماظن
1نم يلخادلا فینصتلاتاجردل قفو نئابزلل لصفنم مییقت ءارجاب كنبلا موقی .كنبلايف ةیلخادلا فینصتلا جذامن نامتئالا رطاخم مسقریدی
ىلا ةفاضإ .ھكولس ىلع رثأ اھل نوكی دق يتلا ضرتقملاب ةصاخ تامولعم ىلإ ةفاضإلاب  ةیمكو ةیعون تامولعم ىلع جذامنلا لمتشت .10ىلا
.ةیجراخلا فینصتلا تالاكو عم لیمعلل يلخادلا فینصتلا ةنراقمب كنبلا موقی حاتم نوكی امدنعو قبس ام

)يلاملا زكرملا نایب جراخ( ةیراجتلا تایلمعلاب ةقلعتملا ةینامتئالا رطاخملا
تاعفد ءادأب كنبلا تالیھستلا هذھ مزلت ،ءالمعلا تاجایتحا ةیبلتل تادھعتو تادامتعاو تالافك نم ةیراجتلا تایلمعلا تامدخ میدقتب كنبلا موقی
ةیاقولا متتو ضورقلل ةینامتئالا رطاخملا سفنب تالیھستلا هذھ مستت .اھیلع قفتملا طورشلل ًاقفو تاعفدلا هذھ لیصحت متی .ھئالمع نع ةباینلاب
.ةیباقرلا اھتاءارجإو كنبلا تاسایس سفن عابتإب رطاخملا هذھ نم
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت( نامتئالا رطاخم33.2

:نامتئالا رطاخمل تاضرعتلا يلاتلا لودجلا حضوی

20212020

يقارعرانیديقارعرانید
يلاملا زكرملا نایب لخاد دونب
405,605,825,6641,080,985,536,865يقارعلا يزكرملا كنبلاىدل ةدصرأ

36,673,316,44230,642,111,401فراصملا ىدل  ةدصرأ

122,230,266,117102,671,658,627)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

78,072,239,61118,585,011,036ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

5,963,603,3725,148,997,019ىرخأ تادوجوم

648,545,251,2061,238,033,314,948

يلاملا زكرملا نایب جراخ دونب
73,789,388,94635,596,633,205ةیدنتسم تادامتعا

21,385,953,91217,035,866,476:تالافكلا

11,767,532,5714,946,993,696ذیفنت نسح

751,390,8611,733,158,700تاصقانم لوخد

8,867,030,48010,355,714,080ىرخأ

9,994,202,13918,251,807,367ةینامتئا تالیھست فوقس

753,714,796,2031,308,917,621,996ةینامتئإلا رطاخملا يلامجإ
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت( نامتئالا رطاخم33.2

يفارغجلا زكرتلا

:يلی امك يفارغجلا عیزوتلا بسح ةینامتئالا تاضرعتلا يف زكرتلا يلاتلا لودجلا حضوی

عومجملاطسوألا قرشلا لودقارعلا لخاد2021
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

405,605,825,664-405,605,825,664يقارعلا يزكرملاكنبلا ىدل ةدصرأ

15,875,416,86820,797,899,57436,673,316,442فراصملاىدل تاعادیإو ةدصرأ

122,230,266,117-122,230,266,117)يفاصلاب( ةرشابمةینامتئا تالیھست

59,079,522,55618,992,717,05578,072,239,611ةأفطملا ةفلكتلابةیلام تادوجوم

5,555,397,387408,205,9855,963,603,372ىرخأ تادوجوم

608,346,428,59240,198,822,614648,545,251,206

عومجملاطسوألا قرشلا لودقارعلا لخاد2020
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

1,080,985,536,865-1,080,985,536,865يقارعلا يزكرملاكنبلا ىدل ةدصرأ

5,363,264,71625,278,846,68530,642,111,401فراصملاىدل تاعادیإو ةدصرأ

102,671,658,627-102,671,658,627)يفاصلاب( ةرشابمةینامتئا تالیھست

18,585,011,03618,585,011,036-ةأفطملا ةفلكتلابةیلام تادوجوم

4,740,791,794408,205,2255,148,997,019ىرخأ تادوجوم

1,193,761,252,00244,272,062,9461,238,033,314,948
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت( نامتئالا رطاخم33.2

يداصتقالا عاطقلا بسح زكرتلا

:يداصتقالا عاطقلا بسح ةینامتئالا تاضرعتلا يف زكرتلا يلاتلا لودجلا نیبی

عومجملاىرخأتامدخ-دارفأتاراقعةراجتةعانصيلام2021
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

405,605,825,664-----405,605,825,664يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأ

36,673,316,442-----36,673,316,442فراصملا ىدل تاعادیإو ةدصرأ

7,016,811,858107,413,666,3505,073,511,6082,694,116,76132,159,540122,230,266,117-)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

78,072,239,611-----78,072,239,611ةأفطملا ةفلكتلابةیلام تادوجوم

5,963,603,372-----5,963,603,372ىرخأ تادوجوم

526,314,985,0897,016,811,858107,413,666,3505,073,511,6082,694,116,76132,159,540648,545,251,206
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت( نامتئالا رطاخم33.2

)ةمتت(يداصتقالا عاطقلا بسح زكرتلا

:يداصتقالا عاطقلا بسح ةینامتئالا تاضرعتلا يف زكرتلا يلاتلا لودجلا نیبی

عومجملاىرخأتامدخ-دارفأتاراقعةراجتةعانصيلام2020
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

1,080,985,536,865-----1,080,985,536,865يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأ

30,642,111,401-----30,642,111,401فراصملا ىدل تاعادیإو ةدصرأ

6,933,058,84888,070,885,9246,007,730,7831,601,499,38558,483,687102,671,658,627-)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

18,585,011,036-----18,585,011,036ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

5,148,997,019-----5,148,997,019ىرخأ تادوجوم

1,135,361,656,3216,933,058,84888,070,885,9246,007,730,7831,601,499,38558,483,6871,238,033,314,948
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

قوسلا رطاخم33.3

تالمعلا رطاخم

ةرادإلاسلجم موقیو،ھل ةیسیئرلا ةلمعلايقارعلا رانیدلاكنبلا ربتعی .ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةیلام ةادأ ةمیق بذبذتب لثمتت
ةیساسحلا لیلحت دادعإب كنبلا موقی .ةددحملا تایوتسملا زواجتت ال زكارملا نأ نم دكأتلل يموی لكشب زكارملا ةبقارم متتو تالمعلا زكارمل دودح عضوب
يف بلاسلا غلبملالثمی .ةتباث تاریغتملا ةیقب ءاقب عم فرصلا راعسأ يف لوقعم ریغت ثودح لاح يف رئاسخلاو حابرألا يفاص ىلع تاریغتلا رثأ ةبقارمل
:عقوتملا حبرلا يفاص بجوملا غلبملا لثمی امنیب ةیكلملا قوقح وألخدلانایب يف عقوتملا ضافخنالا يفاص هاندأ لودجلا

%10فرصلا رعس يفضافخنالا /ةدایزلا رثأ :تالمعلا رطاخم

%10ةدایز

20212020يقارعلارانیدلاب

عطقلا زكارمةلمعلا
لبق حبرلا ىلع رثألا

ةبیرضلا
قوقح ىلع رثألا

عطقلا زكارمةیكلملا
لبق حبرلا ىلع رثألا

ةبیرضلا
قوقح ىلع رثألا

ةیكلملا
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

5,975,421,348597,542,135507,910,81519,044,654,9291,904,465,4931,618,795,669يكریمأ رالود

49,451,8784,945,1884,203,410334,358,09233,435,80928,420,438وروی

969,67796,96882,423183,99318,39915,639ينیلرتسا ھینج

303,824,56530,382,45625,825,08814,232,9851,423,2991,209,804ىرخأ تالمع

%10ضافخنا

20212020يقارعلارانیدلاب

عطقلا زكارمةلمعلا
لبق حبرلا ىلع رثألا

ةبیرضلا
قوقح ىلع رثألا

عطقلا زكارمةیكلملا
لبق حبرلا ىلع رثألا

ةبیرضلا
قوقح ىلع رثألا

ةیكلملا
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

(1,618,795,669)(1,904,465,493)19,044,654,929)507,910,815()597,542,135(5,975,421,348يكریمأ رالود

(28,420,438)(33,435,809)334,358,092)4,203,410()4,945,188(49,451,878وروی

(15,639)(18,399)183,993)82,423()96,968(969,677ينیلرتسا ھینج

(1,209,804)(1,423,299)14,232,985)25,825,088()30,382,456(303,824,565ىرخأ تالمع

مھسألا راعسأ رطاخم
راعسأ رطاخمل ضرعتلا أشنی .ةیدرفلا تارشؤملاو مھسألا ىوتسم يف تاریغتلا ةجیتن مھسألل ةلداعلا ةمیقلا ضافخنا رطاخم يھ مھسألا راعسأ رطاخم
ةلداعلا ةمیقلاب كنبلا مھسأ ةمیقيف ةئاملا يف10ةبسنب ةدایزلا تناك .رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا ةیلاملا قاروألا نم مھسألا
لوألا نوناك31(يقارع رانید151,297,877رادقمب ةیكلملا قوقح ةدایز ىلإ يدؤتس2021لوألا نوناك31يف رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم

ضافخنا ثودح يف ببستی دقو سكاعم ھنكلو ئفاكم ریثأت ىلإ ئفاكم ضافخنايدؤی نأ نكمملا نم ناك .)يقارعرانید2020:110,438,155
رانیدنویلم2020:110,438,155لوألا نوناك31(يقارع رانید151,297,877يلاوحب بئارضلا لبق حبرلا للقی نأ ھنأش نم لمتحم
.)يقارع
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت(  قوسلا رطاخم33.3

ةدئافلا ریعست ةداعإ ةوجف

.برقأ امھیأ قاقحتسالا وأ ةدئافلا ریعست ةداعإ تارتف ىلع فینصتلا متی

رھشلا نود2021
ىلإ رھش نم

رھشأ3
ىلإ رھشأ3نم

رھشأ6
رھشأ6نم
رھشأ9ىلإ

ىلإ رھشأ9نم
رھش12

ىلإ ةنس نم
نیتنس

ىلإ نیتنس نم
تاونس3

تاونس3نم
تاونس4ىلإ

تاونس4نم
تاونس5ىلإ

5نم رثكأ
تاونس

ریغ دونب
عومجملاةساسح

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید
تادوجوملا
---------352,020,758,455يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

72,101,989,247
424,122,747,702

36,673,316,442)70,775,788(---------36,744,092,230فراصم ىدلتاعادیإوةدصرأ

24,723,864,9267,681,223,92912,573,129,6243,131,860,4602,766,872,70210,346,903,48510,035,493,1067,929,614,1936,942,949,25816,593,606,10219,504,748,332122,230,266,117)يفاصلاب(ةرشابم ةینامتئا تالیھست

1,512,978,7711,512,978,771----------رخآلالماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم

78,072,239,611)1,091,085,552(--25,000,000,000-54,163,325,163-----ةأفطملاةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

26,985,603,81726,985,603,817----------ةتباث تادوجوم

685,854,208685,854,208----------ةسوملم ریغ تادوجوم

1,073,489,2361,073,489,236----------لوصألا مادختسا قح

6,560,933,6516,560,933,651----------ىرخأ تادوجوم

413,488,715,6117,681,223,92912,573,129,6243,131,860,4602,766,872,70264,510,228,64810,035,493,10632,929,614,1936,942,949,25816,593,606,102127,263,735,922697,917,429,555تادوجوملا عومجم

تابولطملا
4,857,366,728----------4,857,366,728فراصملا عئادو

377,336,614,784------315,695,037,1035,965,044,69843,932,854,1031,454,838,88010,288,840,000ءالمعلا عئادو

20,124,602,24820,124,602,248----------ةیدقن تانیمأت

1,057,932,9431,057,932,943----------لخدلا ةبیرض صصخم

6,655,324,6386,655,324,638----------ةعونتم تاصصخم

1,006,032,6811,006,032,681----------راجیالا دوقع تامازتلا

6,798,273,5416,798,273,541----------ىرخأ تابولطم

35,642,166,051417,836,147,563-----320,552,403,8315,965,044,69843,932,854,1031,454,838,88010,288,840,000تابولطملا عومجم

64,510,228,64810,035,493,10632,929,614,1936,942,949,25816,593,606,10291,621,569,871280,081,281,992)7,521,967,298(1,677,021,580)31,359,724,479(92,936,311,7801,716,179,231ةدئافلا ریعست ةداعإ ةوجف

-92,936,311,78094,652,491,01163,292,766,53264,969,788,11257,447,820,814121,958,049,462131,993,542,568164,923,156,761171,866,106,019188,459,712,121280,081,281,992ةدئافلا ریعستةداعإل ةمكارتملا ةوجفلا
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت(  قوسلا رطاخم33.3

)ةمتت( ةدئافلا ریعست ةداعإ ةوجف

.برقأ امھیأ قاقحتسالا وأ ةدئافلا ریعست ةداعإ تارتف ىلع فینصتلا متی

رھشلا نود2020
3ىلإ رھش نم

رھشأ
ىلإ رھشأ3نم

رھشأ6
ىلإ رھشأ6نم

رھشأ9
ىلإ رھشأ9نم

رھش12
ىلإ ةنس نم

نیتنس
3ىلإ نیتنس نم

تاونس
ىلإ تاونس3نم

تاونس4
ىلإ تاونس4نم

تاونس5
5نم رثكأ

عومجملاةساسح ریغ دونبتاونس
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارعرانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

تادوجوملا

88,251,888,8191,090,052,022,455---------1,001,800,133,636يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

30,642,111,401)4,967,038(-------5,000,000,000-25,647,078,439فراصم ىدلتاعادیإوةدصرأ

12,505,525,5894,204,517,4065,295,457,2523,125,367,6804,547,782,3505,605,330,3746,259,620,8957,036,335,6176,481,726,54821,853,867,51425,756,127,402102,671,658,627)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
1,104,381,5461,104,381,546----------رخآلا لماشلا لخدلا

18,585,011,036)351,815,771(---18,936,826,807------ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

28,688,233,93828,688,233,938----------ةتباث تادوجوم

903,772,943903,772,943----------ةسوملم ریغ تادوجوم

718,051,179718,051,179----------لوصألا مادختسا قح

5,502,753,8055,502,753,805----------ىرخأ تادوجوم

1,039,952,737,6644,204,517,40610,295,457,2523,125,367,6804,547,782,3505,605,330,37425,196,447,7027,036,335,6176,481,726,54821,853,867,514150,568,426,8231,278,867,996,930تادوجوملا عومجم

تابولطملا
13,316,511,942--------6,716,000,000-6,600,511,942فراصملا عئادو

952,385,779,228------919,641,049,3616,553,380,77125,787,941,916239,987,480163,419,700ءالمعلا عئادو

12,772,045,21812,772,045,218----------ةیدقن تانیمأت

1,120,599,7771,120,599,777----------لخدلا ةبیرض صصخم

5,116,985,0325,116,985,032----------ةعونتم تاصصخم

550,258,549550,258,549----------راجیالا دوقع تامازتلا

7,051,024,0787,051,024,078----------ىرخأ تابولطم

26,610,912,654992,313,203,824-----926,241,561,3036,553,380,77132,503,941,916239,987,480163,419,700تابولطملا عومجم

2,885,380,2004,384,362,6505,605,330,37425,196,447,7027,036,335,6176,481,726,54821,853,867,514123,957,514,169286,554,793,106(22,208,484,664)(2,348,863,365)113,711,176,361ةدئافلا ریعست ةداعإ ةوجف

-113,711,176,361111,362,312,99689,153,828,33292,039,208,53296,423,571,182102,028,901,556127,225,349,258134,261,684,875140,743,411,423162,597,278,937286,554,793,106ةدئافلا ریعست ةداعإل ةمكارتملا ةوجفلا
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت(  قوسلا رطاخم33.3

ةیبنجألا تالمعلا رطاخم يف زكرتلا

يقارعلا رانیدلاب ةیبنجألا تالمعلا يزاوی ام
عومجملاىرخأينیلرتسإ ھینجورویيكیرمأ رالود2021

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید
تادوجوملا
91,162,744,351--91,142,561,64120,182,710يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

19,380,861,5991,776,014,6401,355,843304,537,61821,462,769,700فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ

27,018,792,616---27,018,792,616)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

1,277,215,285---1,277,215,285رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم

19,163,325,163---19,163,325,163ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

1,611,934,885---1,611,934,885ىرخأ تادوجوم

159,594,691,1891,796,197,3501,355,843304,537,618161,696,782,000

تابولطملا
4,806,031,154---4,806,031,154فراصملا عئادو

124,844,684,1731,464,446,527386,166713,053126,310,229,919ءالمعلا عئادو

17,044,643,501--16,981,376,70063,266,801ةیدقن تانیمأت

2,295,586,017---2,295,586,017ةعونتم تاصصخم

4,185,756,513--3,966,724,369219,032,144ىرخأ تابولطم

152,894,402,4131,746,745,472386,166713,053154,642,247,104

ةیكلملا قوقح
724,867,428---724,867,428ةلداعلا ةمیقلا يطایتحا

5,975,421,34849,451,878969,677303,824,5656,329,667,468يلاملا زكرملا نایب لخاد زكرتلا يفاص
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت(  قوسلا رطاخم33.3

)ةمتت(ةیبنجألا تالمعلا رطاخم يف زكرتلا

يقارعلا رانیدلاب ةیبنجألا تالمعلا يزاوی ام
عومجملاىرخأينیلرتسإ ھینجورویيكیرمأ رالود2020

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید
تادوجوملا
106,373,014,753--106,364,820,4568,194,297يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

24,607,576,715969,742,984183,99314,232,98525,591,736,677فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ

20,214,790,401---20,214,790,401)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

898,729,543---898,729,543رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم

18,936,826,807---18,936,826,807ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

533,159,325---533,159,325ىرخأ تادوجوم

171,555,903,247977,937,281183,99314,232,985172,548,257,506

تابولطملا
11,025,670,398---11,025,670,398فراصملا عئادو

130,114,481,542--129,729,187,449385,294,093ءالمعلا عئادو

8,582,222,883--8,555,942,88326,280,000ةیدقن تانیمأت

3,086,070,998--2,854,065,902232,005,096ىرخأ تابولطم

152,164,866,632643,579,189--152,808,445,821

ةیكلملا قوقح
346,381,686---346,381,686ةلداعلا ةمیقلا يطایتحا

19,044,654,929334,358,092183,99314,232,98519,393,429,999يلاملا زكرملا نایب لخاد زكرتلا يفاص
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

قبسملا عفدلا رطاخم33.4

لبق مھتاقحتسم وأ مھتامازتلال ءالمعلا عفد وأ بلط ةجیتن ةیلام ةراسخ ىلإ كنبلا ضرعت يف نمكت قبسملا عفدلا رطاخم نإ
دعتال ةتباثدئاوفلمحت يتلا كنبلا تادوجوم نإ .ةدئافلا تالدعم ىندتت امدنع ةتباث ةدئاف تالدعم تاذ تانوھر لثم ،اھقاقحتسا

ریغ يھ قبسملا عفدلا ىلإ يدؤت دق يتلا ىرخألا قوسلا لماوع نإ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تادوجوملا يلامجإل ةبسنلاب ةیرھوج
ریغ ةضوبقملا ةدئافلايفاص ىلع قبسملا عفدلا رطاخم ریثأت ربتعی كنبلا نإف ،يلاتلابو .كنبلا اھیف لمعی يتلا قاوسألا يف ةیرھوج
.قبسملا عفدلا نع جتنت دق تامارغ ةیا رابتعالانیعب ذخألا دعب ،يرھوج

ةلویسلا رطاخم33.5

ثودح ةجیتن تادوجوملا يف ةدایز لیومت وأ زھاجلا دقنلا نم ھتابلطتمب ءافولا نم كنبلا نكمت مدع رطاخم ةلویسلا رطاخم لثمت
رداصم عیونتب ةرادإلا موقت ،رطاخملا هذھ نم دحللو .ةلویسلا رداصم ضعبل يروف بوضن ىلإ يدؤی امم قوسلا يف تابارطضا
.لوادتللةزھاج ةیلام قاروأو دقنلا ھبشو دقنلا ثیح نم ةلویسلا تابلطتم رابتعالا نیعب ذخألا عم تادوجوملا ةرادإو ةیلیومتلا كنبلا

تادوجوملل ةیدقاعتلا قاقحتسالا خیراوت دیدحت مت دقو .كنبلا تابولطمو تادوجوم دونب قاقحتسا خیراوت يلاتلا لودجلا سكعیو
خیراوت رابتعالا نیعبذخألا نود يدقاعتلا قاقحتسالا خیرات ىتحو يلاملا زكرملا خیرات نم ةیقبتملا ةرتفلا ساسأ ىلع تابولطملاو
تادوجوملاتاقاقحتسا ةرمتسم ةروصب ةرادإلا بقارتو .عئادولاب ظافتحالل ةیخیراتلا عئاقولا اھسكعت يتلا ةیلعفلا قاقحتسالا
نم%15يواستيزكرملا يقارعلا كنبلاىدل ةیمازلإ تایطایتحاب كنبلا ظفتحی امك .ةیفاك ةلویس رفوت نم دكأتلل تابولطملاو
.كنبلل ةمئالم ةفلتخم لئاسو مادختساب ةلویسلا ةرادإو مییقت متی امك.ةتباثلاو ریفوتلا عئادو نم %10و ،ةیراجلا تاباسحلا

خیرات يف امھنیب قرافلا يفاصو ،يدقاعتلا قاقحتسالل ةیقبتملا ةرتفلا ساسأ ىلع تابولطملاوتادوجوملا عزوت حضوی يلاتلا نایبلاو
:ةیلاملا تانایبلا
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33
)ةمتت( ةلویسلا رطاخم33.5

لقأ ىلإ بلطلا دنع
مایأ ةینامث نم

مایأ ةینامث نیب
رھشأ3و رھش نیبرھشو

6و رھشأ3نیب
رھشأ

9و روھش6نیب
عومجملاقاقحتسا نودبةنس نم رثكأةنسو رھشأ9نیبرھشأ

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید2021

تادوجوملا
72,101,989,247424,122,747,702------352,020,758,455يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

36,673,316,442)70,775,788(------36,744,092,230فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ

122,230,266,117-41,464,288,4752,764,324,7837,681,223,92912,573,129,6243,131,860,4602,766,872,70251,848,566,144)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
1,512,978,7711,512,978,771-------رخآلا لماشلا لخدلا

78,072,239,611)1,091,085,552(79,163,325,163------ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

26,985,603,81726,985,603,817-------ةتباث تادوجوم

685,854,208685,854,208-------ةسوملم ریغ تادوجوم

1,073,489,2361,073,489,236-------لوصألا مادختسا قح

4,524,510,5156,560,933,651-2,286,445-271,147,501200,291,718763,996,955798,700,517ىرخأ تادوجوم

430,500,286,6612,964,616,5018,445,220,88413,371,830,1413,131,860,4602,769,159,147131,011,891,307105,722,564,454697,917,429,555تادوجوملا عومجم

تابولطملا
4,857,366,728-------4,857,366,728فراصملا عئادو

377,336,614,784--315,180,178,600514,858,5035,965,044,69843,932,854,1031,454,838,88010,288,840,000ءالمعلا عئادو

20,124,602,24820,124,602,248-------ةیدقن تانیمأت

1,057,932,9431,057,932,943-------لخدلا ةبیرض صصخم

6,655,324,6386,655,324,638-------ةعونتم تاصصخم

1,006,032,6811,006,032,681-------راجیالا دوقع تامازتلا

6,524,643,2666,798,273,541-14,472,8782,762,75834,990,448164,199,35114,295,69042,909,150ىرخأ تابولطم

35,368,535,776417,836,147,563-320,052,018,206517,621,2616,000,035,14644,097,053,4541,469,134,57010,331,749,150تابولطملا عومجم

131,011,891,30770,354,028,678280,081,281,992(7,562,590,003)1,662,725,890(30,725,223,313)110,448,268,4552,446,995,2402,445,185,738يفاصلا

-110,448,268,455112,895,263,695115,340,449,43384,615,226,12086,277,952,01078,715,362,007209,727,253,314280,081,281,992يمكارتلا يفاصلا
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

)ةمتت( ةلویسلا رطاخم33.5
نم لقأ ىلإ بلطلا دنع

عومجملاقاقحتسا نودبةنس نم رثكأةنسو رھشأ9نیبرھشأ9و روھش6نیبرھشأ6و رھشأ3نیبرھشأ3و رھش نیبرھشو مایأ ةینامث نیبمایأ ةینامث

يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید2020

تادوجوملا
88,251,888,8191,090,052,022,455------1,001,800,133,636يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

30,642,111,401)4,967,038(---5,000,000,000--25,647,078,439فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ

102,671,658,627-36,451,195,1511,810,457,8404,204,517,4065,295,457,2523,125,367,6804,547,782,35047,236,880,948)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست

لالخ نمةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
1,104,381,5461,104,381,546-------رخآلا لماشلا لخدلا

18,585,011,036)351,815,771(18,936,826,807------ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

28,688,233,93828,688,233,938-------ةتباث تادوجوم

903,772,943903,772,943-------ةسوملم ریغ تادوجوم

718,051,179718,051,179-------لوصألا مادختسا قح

4,368,936,6135,502,753,805-283,120,347135,351,241642,036,90357,758,701300,00015,250,000ىرخأ تادوجوم

1,064,181,527,5731,945,809,0814,846,554,30910,353,215,9533,125,667,6804,563,032,35066,173,707,755123,678,482,2291,278,867,996,930تادوجوملا عومجم

تابولطملا
13,316,511,942----6,716,000,000--6,600,511,942فراصملا عئادو

952,385,779,228--918,762,816,653878,232,7086,553,380,77125,787,941,916239,987,480163,419,700ءالمعلا عئادو

12,772,045,21812,772,045,218-------ةیدقن تانیمأت

1,120,599,7771,120,599,777-------لخدلا ةبیرض صصخم

5,116,985,0325,116,985,032-------ةعونتم تاصصخم

550,258,549550,258,549-------راجیالا دوقع تامازتلا

6,880,664,0367,051,024,078-1,106,50716,286,31718,198,887131,705,5552,832,820229,956ىرخأ تابولطم

26,440,552,612992,313,203,824-925,364,435,102894,519,0256,571,579,65832,635,647,471242,820,300163,649,656تابولطملا عومجم

2,882,847,3804,399,382,69466,173,707,75597,237,929,617286,554,793,106(22,282,431,518)(1,725,025,349)138,817,092,4711,051,290,056يفاصلا

-138,817,092,471139,868,382,527138,143,357,178115,860,925,660118,743,773,040123,143,155,734189,316,863,489286,554,793,106يمكارتلا يفاصلا
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)ةمتت( رطاخملا ةرادإ33

لیغشتلا رطاخم33.6

ءاطخأ وأ يلخاد لایتحاك ھلخاد نم ًءاوس اھل ضرعتی نأ نكمی يتلاو ةیمویلا ھماھمو كنبلا لامعأ ةرادإ نع ةجتانلا رطاخملا اھنأب فرعت
ةیداصتقالا تامزألاو ةیجراخلا تالایتحالاك ھجراخ نم وأ ،ةینقت لكاشم ةجیتن وأ نیفظوملل بیردتلاب روصق وأ لمعلا تاسایسو راسمب
.يلاملاو يفرصملالمعلل ةمظانلا ةیلودلا رییاعملاو تاعیرشتلاو نیناوقلاب مازتلالا مدع رطاخم ىلإ ةفاضإلاب ،ةیسایسلاو ةیعیبطلاو

لیلحتو ةساردو فینصتو عیمجتو ةعباتمو دصرب رطاخملا ةرادإ ةیریدم نمض ةیلیغشتلا رطاخملا مسق موقی رطاخملا نمعونلا اذھ ةھجاوملو
يتاذلا رطاخملا مییقتك كلذب ةصصختملا ةمظنألاو ةرشابملا ةدھاشملا ساسأ ىلعو ،يموی لكشب كنبلا اھل ضرعتی يتلا رطاخملا هذھ
ةنجلو ةرادإلاسلجملریراقتلا رادصإ كلذكو ،رطاخملل طوحتلل ساسألاو ركبملا راذنإلا تارشؤم تاسارد ىلإ ًةفاضإ ةیرودلا تانایبتسالاو
رشؤملا بولسأل كنبلا جاھتنا ىلإ ریشنو .قرطلا حجنأب رطاخملا هذھ نم طوحتلل ةمزاللا تایصوتلا ًةنمضتم ھنع ةقثبنملا رطاخملا ةرادإ
.ةیلیغشتلا رطاخملا تاصصخم باستحال يساسألا

لامعألا رطاخم33.7
ةیسایسلا فورظلا نع ةجتانلا راطخالااھنمو،ةماع ةفصب كونبلا عاطق وأ كنبلا ىلع رثؤت دق لماوع ةدع نم لامعألا رطاخم أشنت
رطاخملا كلت مییقتب كنبلا ةرادا موقت .كنبلا لامعا جئاتن ىلع ةیبلسلا تارشؤملا نم دیدعلا اھتایط يف لمحت يتلاو ةطیحملا ةیداصتقالاو
.كنبلل يلاملا زكرملاو لامعالا جئاتن ىلع اھرثا نم ناكمالا ردقب لیلقتلل ةبسانملا تاءارجالا ذاختاو

ئراوطلا ططخو لمعلا ةیرارمتسا ةرادإ33.8
ةیاغلكنبلا يفلمعلاةیرارمتسا ةرادإل ةیرودلا ةنایصلاو ریوطتلا قیرط نع كلذو ةریبك ةیمھأ لمعلا ةیرارمتسا ةرادإ عوضوم كنبلا يلوی
كنبلا لامعأىلع اھراثآو ةلمتحملا تادیدھتلا ددحت ةلماش ةیرادإ ةیلمع يھ لمعلا ةیرارمتسا ةرادإ نإ ثیح ،ةیمیظنتلا ةنورملا ریوطت
تاذ فارطألا ةفاكحلاصميمحت يتلا ةلاعفلا ةباجتسالا ىلع دعاست يتلا ةیمیظنتلا ةنورملا ءانبل لمع راطإ ةیلمعلا هذھ رفوت ثیح ،ھتطشنأو
.ةیراجتلا ھتمالعو كنبلا ةعمسو ةلصلا

رمتسم لكشب ةباجتسالا ططخ ریوطتو میمصتو ةعقوتملا تاھویرانیسلا قفو ةجرحلا لامعألا دیدحتل لامعألا راثآ لیلحت ىلع كنبلا صرحی
ذخألا عم ةیلاعفو ةءافكب ةجرحلا ماھملل لمعلا ةیرارمتسا نامضو تامزألا ةرادإ نمضی امب اھجاوی دق يتلا تادیدھتلاو ثراوكلا ةھجاومل
.ةلصلا تاذ فارطألا ةفاكل ةماعلا ةمالسلاو ةحصلا رییاعم رابتعالا نیعب

ةفاك ةداعتسا نمضی امب ةدعملا تاھویرانیسلا عم بسانتت ةددحم لحارم قفو تاجتنملاو تامدخلا عاجرتسا ططخ رمتسم لكشبو كنبلا روطی
تایلآلاو تازیھجتلا ةفاك ریفوت ىلع كنبلا صرحی امك ،ةفورعملا تاسرامملاو دعاوقلا لضفأ قفو ةدمتعملا ةدوجلابو تاجتنملاو تامدخلا
نمضی امبو ةفورعملاتاسرامملا لضفأ قفوو ةجرحلا ماھملل )دعب نع( لزنملا نم لمعلا نیمأت اھیف امب ،لمعلا ةیرارمتسا ةرادإل ةمزاللا
.تامولعملا ةیامحو نمأ

مازتلالا رطاخم33.9
تامیلعتلاب ًامازتلا ةینھملا رییاعملا ىلعأ ىلإ دنتست يتلاو لاثتمالا أدبم ىلع ھلامعأ ةفاك ذیفنت ىلع كنبلا صرحی مازتلالا رطاخمل ةبسنلاب
.ةیباقرلا تابلطتملاو
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تابولطملاو تادوجوملا تاقاقحتسا لیلحت34

يلامجإلاةنس نم رثكأةنس ةیاغل
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید2021

تادوجوملا
352,020,758,45572,101,989,247424,122,747,702يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

36,673,316,442(70,775,788)36,744,092,230فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ

70,381,699,97351,848,566,144122,230,266,117)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست
لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
1,512,978,7711,512,978,771-رخآلا لماشلا

78,072,239,61178,072,239,611-ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

26,985,603,81726,985,603,817-ةتباث تادوجوم

685,854,208685,854,208-ةسوملم ریغ تادوجوم

1,073,489,2361,073,489,236-لوصألا مادختسا قح

2,036,423,1364,524,510,5156,560,933,651ىرخأ تادوجوم

461,182,973,794236,734,455,761697,917,429,555تادوجوملا يلامجإ

تابولطملا
4,857,366,728-4,857,366,728فراصملا عئادو

377,336,614,784-377,336,614,784ءالمعلا عئادو

20,124,602,24820,124,602,248-ةیدقن تانیمأت

1,057,932,9431,057,932,943-لخدلا ةبیرض صصخم

6,655,324,6386,655,324,638-ةعونتم تاصصخم

1,006,032,6811,006,032,681-راجیالا دوقع تامازتلا

273,630,2756,524,643,2666,798,273,541ىرخأ تابولطم

382,467,611,78735,368,535,776417,836,147,563تابولطملا يلامجإ

78,715,362,007201,365,919,985280,081,281,992يفاصلا
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)ةمتت(تابولطملاو تادوجوملا تاقاقحتسا لیلحت34

يلامجإلاةنسنمرثكأةنسةیاغل

يقارعرانیديقارعرانیديقارعرانید2020

تادوجوملا
1,001,800,133,63688,251,888,8191,090,052,022,455يقارعلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو دقن

30,642,111,401(4,967,038)30,647,078,439فراصملا ىدلتاعادیإوةدصرأ

55,434,777,67947,236,880,948102,671,658,627)يفاصلاب( ةرشابم ةینامتئا تالیھست
لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
1,104,381,5461,104,381,546-رخآلا لماشلا

18,585,011,03618,585,011,036-ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم

28,688,233,93828,688,233,938-ةتباث تادوجوم

903,772,943903,772,943-ةسوملم ریغ تادوجوم

718,051,179718,051,179-لوصألا مادختسا قح

1,133,817,1924,368,936,6135,502,753,805ىرخأ تادوجوم

1,089,015,806,946189,852,189,9841,278,867,996,930تادوجوملا يلامجإ

تابولطملا
13,316,511,942-13,316,511,942فراصملا عئادو

952,385,779,228-952,385,779,228ءالمعلا عئادو

12,772,045,21812,772,045,218-ةیدقن تانیمأت

1,120,599,7771,120,599,777-لخدلا ةبیرض صصخم

5,116,985,0325,116,985,032-ةعونتم تاصصخم

550,258,549550,258,549-راجیالا دوقع تامازتلا

170,360,0426,880,664,0367,051,024,078ىرخأ تابولطم

965,872,651,21226,440,552,612992,313,203,824تابولطملا يلامجإ

123,143,155,734163,411,637,372286,554,793,106يفاصلا
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يعاطقلا لیلحتلا35

:يھ ةیسیئر تاعاطق ةثالث لالخ نم نوكتی ثیحفرصملليسیئرلا عاطقلا فرصملا لامعأ عاطق لثمی

.ىرخأ تامدخو نویدلاو ضورقلا مھحنمو ةریغصلا لامعألاو دارفألا ءالمعلا عئادو ةعباتم لمشی:ةئزجتلا
.تاسسؤملا نم ءالمعلاب ةصاخلا ىرخألا ةیفرصملا تامدخلاو ةینامتئالا تالیھستلاو عئادولا ةعباتم لمشی    :تاكرشلا
.فرصملا لاومأ ةرادإو ةنیزخلاو لوادتلا تامدخ میدقت عاطقلا اذھ لمشی      :ةنیزخلا

.ةیسیئرلا لامعألا تاعاطق تامولعم لوح هریراقت فرصملا اھیلع ينبیيذلا ساسألا يھ تاعاطقلا هذھ
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)ةمتت( يعاطقلا لیلحتلا35

فرصملا لامعأ تاعاطق نع تامولعم35.1

:فرصملا لامعأ تاعاطق نع تامولعم يلی امیف

20212020

عومجملاعومجملاىرخاةنیزختاكرشلاو ةئزجتلا
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

13,432,374,9992,995,453,749827,353,48917,255,182,23715,764,219,673يلیغشتلا لخدلا يلامجإ

2,341,219,8602,341,219,860955,886,875--تاصصخم دادرتسا

13,432,374,9992,995,453,7493,168,573,34919,596,402,09716,720,106,548عاطقلا لامعأ جئاتن

(8,594,373,581)(10,420,577,492)(10,420,577,492)--عاطقلل ةیلیغشت فیراصم

9,175,824,6058,125,732,967(7,252,004,143)13,432,374,9992,995,453,749ةبیرضلا لبق )ةراسخلا( حبرلا

(1,120,599,777)(1,057,932,943)(1,057,932,943)--بئارضلافورصم

8,117,891,6627,005,133,190(8,309,937,086)13,432,374,9992,995,453,749ةنسلا )ةراسخ( حبر يفاص

20212020

عومجملاعومجملاىرخاةنیزختاكرشلاو ةئزجتلا
يقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانیديقارع رانید

662,611,548,6431,243,055,185,065-397,461,217,032265,150,331,611عاطقلا تادوجوم

---275,230,950,915(275,230,950,915)تاعاطقلا نیب تابولطملاو تادوجوملا داعبتسا

35,305,880,91235,305,880,91235,812,811,865--تاعاطقلا ىلع ةعزوم ریغ تادوجوم

122,230,266,117540,381,282,52635,305,880,912697,917,429,5551,278,867,996,930تادوجوملا عومجم

402,318,583,760978,474,336,388-397,461,217,0324,857,366,728عاطقلا تابولطم

15,517,563,80315,517,563,80313,838,867,436--تاعاطقلا ىلع ةعزوم ریغ تابولطم

397,461,217,0324,857,366,72815,517,563,803417,836,147,563992,313,203,824تابولطملا عومجم
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يعاطقلا لیلحتلا35

يفارغجلا عیزوتلا تامولعم35.2

الو ةیلحملا لامعألا لثمت يتلاةیقارعلاةیروھمجلا يف يسیئر لكشب ھتاطاشنفرصملاسرامی .فرصملالامعأل يفارغجلا عیزوتلا عاطقلا اذھ لثمی
.ةیجراخعورف ھیدل دجوی

:يفارغجلا عاطقلا بسح ةیلامسأرلا ھفیراصموفرصملاتادوجومو تاداریا عیزوت يلی امیف

ةلداعلا ةمیقلا سایق36

يف نیلماعتم نیب متت ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع هدادـــس وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسامتیس يذلا رعـسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا نإ
كنبللنكمی يتلاو ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوــسلا دوجو مدع ةلاح يف وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوـسلا يف سایقلا خیراتب قوـــسلا
.ءادألا مدع رطاخم سكعت مازتلال ةلداعلا ةمیقلا نإ .خیراتلا كلذ يفاھیلإ لوــصولا

ةلداعلا میقلل يمرھلا لكیھلاو ةلداعلا میقلا دیدحت
:ةیلاملا تاودألل ةلداعلا میقلا نع حاصفإلاو دیدحت يف يمرھلا لكیھلاكنبلامدختسی

؛)لیدعت نودب( ةادألا سفنل ةطشنلا ةیلاملا قاوسألا يف ةلوادتملا راعسألا :لوألا ىوتسملا

تانایب قفو ةماھلا اھتالخدمةفاك دیدحت متی ىرخأ مییقت قرط وأ ةلثامم تابولطمو تادوجومل ةطشنلا ةیلاملا قاوسألا يف ةلوادتملا راعسألا :2ىوتسملا
.ةظحالملل ةلباقلا قوسلا

.قوسلا يف اھدصر نكمی تانایب ىلع ةیرھوجلا اھتایطعم زكترت ال مییقت قرط :3ىوتسملا

عومجملاقارعلا جراخقارعلا لخاد
يقارعرانیديقارعرانیديقارعرانید

2021

15,565,901,9941,689,280,24317,255,182,237يلیغشتلا لخدلايلامجإ

2,735,469,585-2,735,469,585ةیلامسأرفیراــصم

2020

14,467,603,4161,296,616,25715,764,219,673يلیغشتلا لخدلايلامجإ

229,008,040-229,008,040ةیلامسأرفیراــصم
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لاملا سأرةیافك37

بجومب ةرداصلا بسنلالالخ نم لاملا سأر ةیافك ىدم ةبقارم متی .ةفلتخملا ھتطشنأ مزالت يتلا رطاخملا ةھجاومل بسانم لام سأر ىلع فرصملا ظفاحی
.يقارعلا يزكرملا كنبلا لالخ نم اھینبت متی يتلاو ةیلودلا لزاب تاررقم

لالخ قیبطتلا ةبجاوبسنلا هذھ تحبصأ ثیح ،لاملا سأر ةیافك ةبسن باستحا يف3لزاب رایعم قیبطت يقارعلا يزكرملا كنبلا دمتعا ،2020ماعلالخ
.لاملا سأر ةرادإل ةمدختسملا بیلاسألاو ،فرصملل حئاوللاو تاسایسلا يف تارییغتلا تمت كلذ ىلع ءانبو ،2020ماع

.ھتطشنأ يف رطاخملا فصوو ةیداصتقالا فورظلا ىلع أرطت يتلا تاریغتلا ءوض يف ھیلع تالیدعت يرجیو ھلام سأر ةیلكیھ فرصملا ریدی

:يلی امك لاملا سأر ةیافك ةبسن باستحا مت
20212020

يقارع رانیديقارع رانید
:يساسألا لاملا سأر دونب
:ةیساسألا ةصاخلا لاومألا

250,000,000,000250,000,000,000عوفدملاوھب بتتكملا لاملا سأر
9,249,016,4048,843,121,821يمازلا يطایتحا
12,340,663,60920,034,561,113ةرودم حابرأ

)903,772,943((685,854,208)ةسوملم ریغ تادوجوم
270,903,825,805277,973,909,991يساسألا لاملا سأر

:دعاسملا لاملا سأر
ةلحرملانمض ةفنصملاتاضرعتلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ءاقل ةنوكملا تانوؤملا
2,196,021,2091,770,688,703)*( رطاخملاب ةحجرملا تادوجوملا عومجم نم %1.25نع دیزی ال امب ةیناثلاو ىلوألا

273,099,847,014279,744,598,694ةیلامسأرلا ةدعاقلا يلامجإ

175,681,696,757156,713,703,926رطاخملاب ةحجرملا تادوجوملا
37,738,099,95411,322,110,991قوسلا رطاخم

31,144,860,16039,071,011,217ةیلیغشتلا رطاخملا

244,564,656,871207,106,826,134عومجملا

%111.67135.07%)%( لاملا سأر ةیافك ةبسن
%110.77134.22%)%( يساسألا لاملاسأر ةیافك ةبسن

ةدناسملا ةصاخلا لاومألا نمض ةیناثلاو ىلوألا ةلحرملا نمض ةفنصملا تاضرعتلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ءاقل ةنوكملا تانوؤملاب فارتعالا متی )*(
.نامتئالا رطاخمب ةحجرملا تادوجوملانم %1.25ھتبسن ام ،لاومألا هذھ نمض اھب فرتعملا تانوؤملا ةمیق زواجتت الأ ىلع

ةیدقن حابرأ تاعیزوت38

لثمی يذلاو فرصملا لام سأر نم %6ةبسنب ةیدقن حابرأ عیزوت2021ناریزح24خیراتب دقعنملا يونسلا اھعامتجا يف فرصملل ةماعلا ةئیھلا تررق
.ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعب كلذو يقارع رانید15,000,000,000غلبم

ةیئاضقلا يواعدلا39

نأثیح ،ةیئاضقلايواعدلا هذھ لثم عم لماعتلل تئشنأ تاءارجاو تاسایس كنبلا ىدل ،يفرصملا عاطقلا يف عئاش يضاقتلا ربتعی لامعألا ةعیبطل ًارظن
تاءارجإ اھیف تذفنتسا يتلا تالاحلا ضعب اھیعدتست ةرورض ءاضقلا ىلإ ءوجللا نوكی كلذل .كنبلا لاومأ لیصحتل مزلی ام لك ذاختاب موقت كنبلا ةرادإ
ماق ىرخأ ةھجنم .ةرثعتملا نویدلا لیصحت فدھب نینیدملا ضعب ىلع ةیئاضقلا ىواعدلا نم دیدعلا ماقأ كنبلا نإف ھیلعو ،يضوافت لح ىلإ لصوتلا
.ةفلتخم بابسأل ىرخأ مصاخت ىواعد عفرب نینیدملا ضعب

يواعدلا عضو لوح ةینوناقو ةینف ةراشتسا بلطب كنبلا موقی ،ایاضقلا كلت مییقتل اھعابتا متی يتلا تاءارجإلا نم ةعومجم كنبلا ىدل نإف نیتلاحلا الك يف
.يلاملا هزكرم ىلع ةیئاضقلا ىواعدلل ةیبلسلا راثآلا سكعتل ةمزاللا تالیدعتلاب كنبلا موقی ،اھتمیق دیدحت نكمی ةراسخل عقوت دجو اذإو ،ةیئاضقلا
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19–دیفوك نع ةجتانلاتارابتعالا40

يف نقیت مدعتالاح ثودحل ىدأ امم يملاعلاو يلحملا دیعصلا ىلع ةیداصتقالا ةطشنألاو ةیراجتلا لامعألا لیطعت يف19–دیفوك ةحئاج راشتنا ىدأ
ةیعون روھدتولاملاسأر قوس يف تابلقت كلذ لمشیو يداصتقالا دوكرلا ةدمو ىدم ریدقت يف نقیتلا مدع ةلاح طبترتو ،ةیملاعلا ةیداصتقالا ةئیبلا
يرشبلاھلامسأر ةیامح نامضلتاردابملا نم ةعومجمب كنبلا ماق ددصلا اذھ يفو .ةلویسلا ةرادإب ةقلعتملا تایدحتلا دعاصتو ةیلاملا تادوجوملل نامتئالا
ةلویسلانم ةیفاك تایوتسمىلع ظافحلل ةمراصلا ةیزارتحالا تاسرامملا عبتا ،كلذ ىلع ةوالعو .ھئالمع ةدعاقل عاطقنا نود تامدخلا میدقت ىلإ ةفاضإلاب
ةلمتحملا رئاسخلا لثم ،ھتایلمع ىلع اھریثأتو ةحئاجلا هذھ تاروطت ةطشن ةروصب كنبلا ةرادإ بقارت .كنبلا تادوجوم ىلع ةلمتحملا تاریثأتلا فیفختو
.كلذ ىلإ امو تامازتلالاب ةطبترملا دوقعلاو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلاو تاداریإلا ىلع

ةنراقملا ماقرأ41

ىلع بیوبتلا ةداعإ ةیلمع رثؤت مل .ةیلاحلا ةرتفلا ةدصرأ بیوبت عم بسانتتل2020لوألا نوناك31يف ةیھتنملا ةنسلل ةدصرألا ضعب بیوبت ةداعإ مت
.ةقباسلاةنسلا حبر وأ ةیكلملا قوقح

:يلاملا زكرملا نایب يف اھبیوبت ةداعإ مت يتلا غلابملا يلاتلا لودجلا صخلی

يف امك بیوبتلا
2021لوألا نوناك31

يف امك بیوبتلا
غلبملاحرشلا2020لوألا نوناك31

يقارع رانید

ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم بیوبت ةداعإةعونتم تاصصخمىرخأ تادوجوم
ىرخألا تادوجوملل

8,551,063,921

79,783,464لوصألا مادختسا قح تاكالھتسابیوبت ةداعإىرخأ ةیلیغشت فیراصمتاكالھتسا
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