
 
 

 (ل١و ثٌضأ١ِّ)  ع. ع. َ. ثٕه ٔشٜٚ ع
       طُٙ 066,666,666االوززبة اٌؼبَ األٌٟٚ ٌؼسز 

 (ث١ظخ ٌٍظُٙ اٌٛاحس 1ث١ظخ ٌٍظُٙ اٌٛاحس ِٚظبر٠ف إطسار رجٍغ  266ط١ّخ رجٍغ إ٠شًّ ل١ّخ ) ث١ظخ ٌٍظُٙ اٌٛاحس 261 :طؼز االوززبة

 3103ِج٠ٛ  33 :وضضجح؛ صج٠ًل إغالق ثال3103أد٠ًٌ  32 :صج٠ًل دوث٠ز ثالوضضجح
 )1621أثز٠ً   21 ثإلهث٠ًز دضج٠ًل (1621/ 12/خ)صُ ثّضنٌثػ ٘يث ثإل٩الْ ِٓ ثٌٌٕٖر ثٌضٟ ٚثفمش ١ٍ٩ٙج ١٘تز ّٛق ثٌّجي ٚفمج ٌٍمٌثً ًلُ (

 

االوززــبة حـٛي ػـبِـخ ِؼٍـِٛـبد  

 

 (ل١و ثٌضأ١ِّ)٧ .٧.َ.دٕه َٜٔٚ ٓ اٌشزوخ

 ْم٠، ٢ٍّٕز ٩ُّج٠ْم٨ ثٌّمٌ ثٌَّْؾً ٌٍذٕه فٟ ِقجف٦ز ِ

 غ١ٌ ِقوٚهر ِسح اٌشزوخ

٨ِٚ ىٌه، صذوأ ثٌْنٕز ثٌّج١ٌنز ثلٌٚنٝ ِنٓ صنج٠ًل      . ه٠ّْذٌ ِٓ وً ّٕز ٠20ٕج٠ٌ ٚصٕضٟٙ فٟ  0صذوأ ثٌْٕز ثٌّج١ٌز ٌٌٍٖوز فٟ  اٌظٕخ اٌّب١ٌخ

١ٔٛ٠نٛ، ٚفنٟ    21 ل١و ثٌٌٖوز فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٚصٕضٟٙ فٟ ٔٙج٠ز ٔفِ ثٌ٪جَ فنٟ فنجي صأّن١ِ ثٌٖنٌوز فنٟ أٚ لذنً صنج٠ًل       

 .١ٌٛ٠ٛ فئْ ثٌْٕز ثٌّج١ٌز ثلٌٚٝ صٕضٟٙ فٟ ٔٙج٠ز ثٌ٪جَ ثٌضجٌٟ 0فجي صأ١ّْٙج فٟ أٚ د٪و صج٠ًل 

ُ  ٩ٍنٝ   ( عالعّجةز ١ٍِْٛ ٠ًنجي ٩مّنجٟٔ   . )٧.ً 211،111،111 رأص اٌّبي اٌّظَزذ ثٗ ٌٍجٕه  011ّنُٙ دم١ّنز إّن١ّز لنوً٘ج      2،111،111،111ِمْن

 .  ٌىً ُّٙ. د١ْز

لجً االوززبة اٌؼبَ )بي اٌّسفٛع ٌٍجٕه رأص اٌّ

 (األٌٟٚ
01،111،111 ً.٧( . ٟ ْ نُ ٩ٍنٝ   ( صْ٪ْٛ ١ٍِْٛ ٠ًجي ٩ُّنجٔ ْ  تسعمائةت ) 011،111،111ِم ّنُٙ دم١ّنز إّن١ّز    ( ١ٍِنٛ

 . د١ْز ٌىً ُّٙ، ف١ظ صُ ثالوضضجح دٙج ٚهف٪ٙج دجٌىجًِ ِٓ ؽجٔخ ثٌّؤ١ّْٓ 011لوً٘ج 

 01،111،111د١ْنز ٌىنً ّنُٙ، دئؽّنجٌٟ لنوًٖ       011ُّٙ ٩جهٞ دم١ّز إّن١ّز لنوً٘ج   ( ّضّجةز ١ٍِْٛ) 011،111،111 ػسز األطُٙ اٌّـزٚحخ ٌالوززبة

ِنٓ ًأُ ثٌّنجي ثٌّٚنوً ٚثٌّنوف٧ٛ ٌٍذٕنه د٪نو ثالوضضنجح        % 01أٞ ِج ٠ّغً( )ّضْٛ ١ٍِْٛ ٠ًجي ٩ُّجٟٔ فم٠ ال غ١ٌ)٧ .ً

 (  ثٌ٪جَ ثلٌٟٚ

ثؼس االوززبة اٌؼبَ )رأص اٌّبي اٌّسفٛع ٌٍجٕه 

 (ٌٟٚاأل

001،111،111 ً. ٧( ٌ ًْننُ ٩ٍننٝ ( ِجةننز ٚمّْننْٛ ١ٍِننْٛ ٠ًننجي ٩ُّننجٟٔ فمنن٠ ال غ١نن ّننُٙ دم١ّننز  0،011،111،111ِم

 .د١ْز ٌىً ُّٙ 011إ١ّّز لوً٘ج 

ٛ ي ون        أٔٛاع األطُٙ اٌّـزٚحخ ٚذظبئظٙب  ً ّنُٙ فجٍِنٗ   صضىْٛ وجفز ثلُّٙ ثٌ٪جه٠ز ثٌٚجهًر ِٓ ثٌٌٖوز ٚوجًِ ًأّّجي ٍِى١ضٙج ِنٓ أّنُٙ ٩جه٠نز فمن٠ وّنج ٠نن

 .   ٙٛصًج ٚثفوًث فٟ ثٌؾّ٪١ز ثٌ٪١ِّٛز ثٌضأ١ْ١ّز ٌٍذٕه ٚأٞ ؽّ٪١ز ١ِّٛ٩ز ٌٗ

د١ْنز ِٚٚنج٠ًا ثإلٙنوثً     011ٌىً ّنُٙ، صٖنًّ ثٌم١ّنز ثإلّن١ّز ٌىنً ّنُٙ ٚلنوً٘ج        ( ِجةز ٚثعٕجْ د١ْز فم٠)د١ْز  013 طؼز االوززبة

 د١ْز ٌىً ُّٙ 3ٚل١ّضٙج 

اطزرساَ )اٌغزع ِٓ االوززبة اٌؼبَ األٌٟٚ 

 (حظ١ٍزٗ

" ٠ٌٍَّو ِنٓ ثٌّ٪ٍِٛنجس ٠ٌؽنٝ ثٌٌؽن٧ٛ ثٌنٝ ثٌفٚنً       .ّٛف ٠ْضنوَ ثٌذٕه ٙجفٟ ف١ٍٚز ٘يث ثإلوضضجح فٟ ص٠ًّٛ ١ٍّ٩جصٗ

 ".ثٌغٌٛ ِٓ ثالوضضجح ٚو١ف١ز ثّضنوثَ ف١ٍٚضٗ 

األشربص اٌّؤٍْ٘ٛ ٌالوززبة فٟ األطُٙ 

 اٌّـزٚحخ 

٠ٚض٪ن١ٓ أال ٠َ٠نو إؽّنجٌٟ ِنج ٠ٍّىنٗ      . ِٓ ثلفٌثه ٚثٌٖنٚن١جس ثال٩ضذج٠ًنز  ٠ىْٛ ثالوضضجح ِفضٛفج ٌٍُ٪ّج١١ٔٓ ٚغ١ٌ ثٌُ٪ّج١١ٔٓ 

/  310ؽو٠ٌ دجٌيوٌ أٔٗ دّٛؽخ دنجٌمٌثً ثٌنٍٛثًٞ ًلنُ    . ِٓ ًأُ ثٌّجي ثٌّوف٧ٛ ٌٍذٕه% 01ثلؽجٔخ ٩مخ ثإلهًثػ ٩ٓ 

١ٍؾننٟ ِ٪جٍِننز  ، ٠ُ٪جِننً ؽ١ّنن٨ ِننٛث١ٕٟ هٚي ِؾٍننِ ثٌض٪ننجْٚ ثٌن  ( ّننجدمًج )ثٌٚننجهً ٩ننٓ ٍٚثًر ثاللضٚننجه ثٌنن١ٕٟٛ   3110

 .   ثلفٌثه ثٌُ٪ّج١١ٔٓ فٟ ِج ٠ض٪ٍك دٍّى١ز ثلُّٙ ٚثٌضوثٚي ف١ٙج ٚويٌه صأ١ِّ ثٌٌٖوجس فٟ ٢ٍّٕز ٩ُّجْ

 :٠ق٦ٌ ٩ٍٝ ثٌّيو٠ًٛٓ أهٔجٖ ثالوضضجح فٟ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ؿٍجبد االوززبة اٌّحظٛرح

  .٠ؾٍٛ لٙقجدٙج ثالوضضجح دأّّجةُٙ ثٌٖن١ٚز فم٠: ثٌّؤّْجس ثٌفٌه٠ز  ( 0

 . َ دأوغٌ ِٓ ١ٍخ ٚثفو دج٠ُّّٗق٦ٌ ٩ٍٝ أٞ ٕن٘ ثٌضمو : ١ٍذجس ثالوضضجح ثٌّضىًٌر ( 3

ٟ٘ ث٢ٌٍذجس ثٌضٟ صموَ دئُّ أوغٌ ِٓ ٕنن٘، ٚصٖنًّ ١ٍذنجس ثالوضضنجح ثٌّموِنز دئّنُ       : )١ٍذجس ثالوضضجح ثٌّٖضٌوز ( 2
 . ةُٙ ثٌٖن١ٚز فم٠غ١ٌ ِّْٛؿ دٙج، ف١ظ ٠ض٪١ٓ أال صقًّ ٘يٖ ث٢ٌٍذجس ّٜٛ أّّج( ثًٌٛعز ث١١٩ٌٌٖٓ

 . ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ ث٢ٌّٛجء صٛؽ١ٗ ٩ّالةُٙ دجالوضضجح د٢ٍذجس صقًّ أّّجةُٙ ثٌٖن١ٚز: فْجدجس ثٌ٪ٙور ( 0

 .   ٘يث ١ّٚضُ ًفٜ وجفز ث٢ٌٍذجس ثٌضٟ صٕوًػ فٟ أٞ ِٓ ثٌض١ٕٚفجس ثٌّٖجً إ١ٌٗ أ٩الٖ هْٚ إم٢جً ِموَ ث٢ٌٍخ

ٌّموِنز ٌالوضضنجح ٩نٓ ثلّنُٙ ث٢ٌٌّٚفنز، ّن١ضُ صنٚن١٘ ثلّنُٙ دن١ٓ ِؾ٩ّٛنجس ثٌّْنضغ٠ٌّٓ            فٟ فجٌز ٠ٍنجهر ث٢ٌٍذنجس ث   ؿز٠مخ اٌزرظ١ض اٌّمززحخ

 :ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ٩ٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ

 :ثٌفتز ثلٌٚٝ

ِٓ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز، ٠ضُ ص٠ٍٛ٪ٙج دجٌْٕذز ٚثٌضٕجّخ ٩ٍٝ % 01ُّٙ، صّغً ( عالعّجةز ّٚضْٛ ١ٍِْٛ) 201،111،111

 .  ُّٙ وقو ألٚٝ أٚ ِج٠٪جهٌٙج 011،111جس ثالوضضجح ح ٌٍّضمو١ِٓ د٢ٍذفم٠ ثٌّىضضذ١ٓ ثلفٌثه 

 :ثٌفتز ثٌغج١ٔز

ِٓ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز، ّٛف ٠ضُ صن١ٚٚنٙج ٩ٍنٝ أّنجُ    % 01ُّٙ، صّغً ( ِجةضجْ ٚأًد٪ْٛ ١ٍِْٛ) 301،111،111

 . ُّٙ 011،111ثٌْٕذز ٚثٌضٕجّخ ٌألفٌثه ٚثٌٖن١ٚجس ثال٩ضذج٠ًز ٌٍّضمو١ِٓ د٢ٍذجس ثوضضجح أوغٌ ِٓ 

ًَ ٩وه ١جٌذٟ ثالوضضجح ٩نٓ ٩نوه ثلّنُٙ ث٢ٌٌّٚفنز فنٟ أٞ فتنز، فْنٛف ٠نضُ صٌف١ٍٙنج إٌنٝ ثٌفتنز ثلمنٌٜ فْنذّج ٘نٛ               إىث ل

 . ِٓ ٌٖٔر ثإلٙوثً ٘يٖ( ِٛٝـ د٠َّو ِٓ ثٌضف١ًٚ فٟ فًٚ ٌٕٟٚ ٚإؽٌثءثس ثالوضضجح

 . دقو ألٚٝ ِٓ ًأّّجي ثلُّٙ ثٌّوف٧ٛ ٌٍذٕه% 01ّٛف ٠مضٌٚ ثٌضن١ٚ٘ ٌألؽجٔخ ٩ٍٝ 

األزٔٝ ٌألطُٙ اٌّىززت ثٙب فٟ اٌـٍت  اٌحس

 اٌٛاحس 

 ُّٙ د٪و٘ج 011ُّٙ ٚدّٞج٩فجس  0،111: ثٌفتز ثلٌٚٝ

 ُّٙ د٪و٘ج  011ُّٙ ٚدّٞج٩فجس  011،011: ثٌفتز ثٌغج١ٔز

اٌحس األلظٝ ٌألطُٙ اٌّىززت ثٙب فٟ اٌـٍت 

 اٌٛاحس

 ُّٙ 011،111: ثٌفتز ثلٌٚٝ

 ُّٙ ( ّض١ٓ ١ٍِْٛ) 01،111،111 ٢ٌٚفز، أٞ ِج ٠ّغًِٓ ِؾ٧ّٛ ثلُّٙ ثٌّ% 01: ثٌفتز ثٌغج١ٔز

اٌم١ٛز اٌّفزٚػخ ػٍٝ ٍِى١خ األطُٙ 

 ٌٍّؤطظ١ٓ 

ِنٓ لنجْٔٛ ثٌٖنٌوجس ثٌضؾج٠ًنز، ال ٠ؾنٍٛ ٌّؤّْنٟ ثٌٖنٌوز ثالْٔنقجح ِٕٙنج أٚ ثٌضٚنٌف فنٟ             00دٕجًء ٩ٍٝ أفىنجَ ثٌّنجهر   

١ٌض١ٓ ث٩ضذننجًًث ِننٓ صننج٠ًل إهًثػ ثلّننُٙ فننٟ ّننٛق أّننّٙٙج لذننً ثٌم١ننجَ دٕٖننٌ ١ِننَث١ٔض١ٓ ٩ّنن١ِٛض١ٓ ٩ننٓ ّننٕض١ٓ ِننج١ٌض١ٓ ِضضننج 

٠ْٚضغٕٝ ِٓ ىٌه ثٌقجالس ثٌضٟ ٠نضُ ف١ٙنج ثٌضٕنجٍي ٩نٓ ثلّنُٙ ف١ّنج دن١ٓ ثٌّْنج١ّ٘ٓ أٔفْنُٙ ٚونيٌه           . ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز

٠ٚؾٍٛ صّو٠و ثٌفضٌر ثٌضٟ ال ٠ْنّـ مالٌٙنج ٌٍّؤّْن١ٓ دجالْٔنقجح ِنٓ ثٌٖنٌوز أٚ ثٌضٚنٌف فنٟ أّنُّٙٙ          . فجالس ث١ٌٌّثط

ٌّور ّٕز أمٌٜ، ٚىٌه دمٌثً ِنٓ ٠ٍٚنٌ ثٌضؾنجًر ٚثٌٚنٕج٩ز دّٛؽنخ ١ٍنخ ِنٓ ث١ٌٙتنز ثٌ٪جِنز ٌْنٛق ثٌّنجي هْٚ ثإلمنالي             

 .دقك ثٌّؤ١ّْٓ فٟ صٕف١ي ً٘ٛٔجس ِٓ ثٌوًؽز ثٌغج١ٔز ٩ٍٝ ٘يٖ ثلُّٙ
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 22 من 2 صفحت
 

 3103أد٠ًٌ  32 ربر٠د ثسا٠خ االوززبة

 3103ِج٠ٛ  33 ربر٠د إغالق االوززبة

غ فٟ طٛق ِظمؾ ربر٠د اإلزراج اٌّزٛل

 ٌألٚراق اٌّب١ٌخ

03  ٛ١ٔٛ٠3103 

 ِؾ٩ّٛز إهثًر ثإلّضغّجً –َ .٧.َ.دٕه ٩ُّجْ ثٌ٪ٌدٟ ٓ ِس٠ز اإلطسار 

 ، ًٚٞ، ِْم٠، ٢ٍّٕز ٩ُّج003ْ، ثٌٌَِ ثٌذ٠ٌوٞ 3101ح .ٗ
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 َ.٧.َ.دٕه ٩ُّجْ ثٌ٪ٌدٟ ٓ -0 ثٕٛن االوززبة

 ٧.٧.َ. دٕه ِْم٠ ٓ -3

 ٧.٧.َ.ثٌذٕه ث١ٌٕٟٛ ثٌُ٪ّجٟٔ ٓ -2

 ٧.٧.َ.دٕه ٥فجً ٓ -0

 َ.٧.َ.دٕه ٩ُّجْ ثٌ٪ٌدٟ ٓ .0 اٌّزؼٙسْٚ ثبٌزغـ١خ

 ٧.٧.َ.دٕه ثلٍٟ٘ ٓ .3

 ٧.٧.َ.دٕه ٙقجً ٓ .2

 ٧ . ٧. َ. دٕه ٥فجً ٓ .0

 َ.٧.َ.ثٌن١ٍؾز دجهً لّٛق ثٌّجي ٓ .0

 َ.َ.ٌوز ثٌّضقور لًٚثق ثٌّج١ٌز ٓثٌٖ .0

 ( ف١ٕىًٛح)٧.٧.َ.ٌٕوز ثٌٌّوَ ثٌّجٌٟ ٓ .0

 َ.َ.ثٌّٙج ٌٍنوِجس ثٌّج١ٌز ٓ .7

 َ.٧.َ.ٌٕوز ث٢فجق لّٛق ثٌّجي ٓ .0

 َ.٧.َ.ٌٕوز ثٌّو٠ٕز ٌٍنوِجس ثٌّج١ٌز ٚثالّضغّج٠ًز ٓ .01

 ٧.٧.َ.ثٌٌٖوز ث١ٕ١ٌٛز ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز ٓ .00

اٌشزوخ اٌزٟ أػسد زراطخ اٌدسٜٚ ٚذـخ 

 ٌؼًّا

 َ.َ.ٓ" دٌث٠ِ ٚٚصٌ٘جُٚ وٛدٌٍ"

 301-310د١ش ف٢جٟ ؽٕجؿ 

 ِْم٠, ٚثهٞ ٩وٞ 

 + 007 30000017: فجوِ +   007 30000001٘جصا 
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 ثٌذٕه ثٌذ٢٠ٌجٟٔث٢ٌجدك ثٌٌثد٨، دٕج٠ز "  وٟ إَ دٟ ؽٟ" اٌشزوخ اٌزٟ زلمذ اٌزٛلؼبد اٌّب١ٌخ

 ٢ِٕمز ٢ٌِؿ ثٌضؾج٠ًز، ِْم٠، ٢ٍّٕز ٩ُّجْ
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اإلطـسار خٙـــخ ػٓ رؼز٠ف١خ ٔجذح  

 

 َّٝ  .٠موَ فم٠ ِٕضؾجس ٚموِجس ِضٛثفمز ٨ِ ِذجها ث٠ٌٌٖ٪ز ثإلّال١ِز" ٧.٧.َ.دٕه َٜٔٚ ٓ"٠مَٛ ثٌّؤّْْٛ فج١ًٌج دئٖٔجء دٍٕه صؾجًٞ ؽو٠و فٟ ٩ُّجْ ٠ُْ

 

 اٌش١د طؼٛز ثٓ ػٍٟ اٌر١ٍٍٟ : ١ضاٌّؤطض ٚاٌّظزثّز اٌزئ١ظٟ فٟ ِزحٍخ اٌزأط

ًًث ًة١ًْ١ج فٟ ص١ّٕز ثٌذاله د٪و أْ وجْ أٚي ٠ٌٍٚ ٌٍض٪١ٍُ فٟ ث٢ٌٍْٕز ِٚٓ عُ ّف١ٌ  .د٪و ىٌه ًثٌ٪خ ث١ٌٖل ّ٪ٛه دٓ ٩ٍٟ ثٌن١ٍٍٟ هٚ

 

 .جء ٚثٌٕٙوّز ٚث١ٌٚو ٚثٌضؾجًر ٚثٌ٪مجًثس ٚغ١ٌ٘ج١ٌٍٖل ّ٪ٛه أ٠ٞج مٍف١ز ل٠ٛز فٟ ثل٩ّجي ثٌقٌر ف١ظ أِّ ِؾ٩ّٛز ث٢ٌجٌ٘ ٚثٌضٟ صًّٖ ٌٕوجس ٌو٠ٙج أ٢ٖٔز فٟ ثٌذٕ

 

ٓ ( 03)ٌمو ٧ٌٕ دضأ١ِّ ٘يث ثٌذٕه ث١ٌٖل ّ٪ٛه ثٌن١ٍٍٟ ِٚؾ٩ّٛز صضأٌا ِٓ  ٚدّٛؽنخ ثٌٖنٌٟٚ ثٌٌّؽ٪١نز ، لنجَ ثٌّؤّْنْٛ دض٪١ن١ٓ ٌؾٕنز صأ١ّْن١ز         . ِْجُ٘ وّؤ١ّْٓ آمن٠ٌ

ٚصُٞ ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز مّْز أفنٌثه ِنٓ د١نُٕٙ ًةن١ِ ثٌٍؾٕنز ثٌضأ١ّْن١ز، ثٌفجٝنً أفّنو دنٓ          . ٘ ٌٗصّغٍُٙ ٚصْج٩وُ٘ فٟ إهثًر أ٩ّجي صأ١ِّ ثٌذٕه وذٕه صؾجًٞ إّالِٟ ٌِم

 . ١ّا ثٌٌٚثفٟ

إٌٝ ثٌٖن١ل ّن٪ٛه دنٓ ٩ٍنٟ ثٌن١ٍٍنٟ ًٚةن١ِ ثٌٍؾٕنز ثٌضأ١ّْن١ز ٩ٍنٝ ثٌضنٛثٌٟ أدنوٜ ف١نٗ ِٛثفمضنٗ               30/10/3103ٚ 01/10/3100أٙوً ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ م٢جدًج دضج٠ًل 

 ".ثل٘وثف ٚثٌّٛثفمجس"٠ٌَّو ِٓ ثٌّ٪ٍِٛجس ٩ٓ ثٌّٛثفمز ثٌّذوة١ز، ٠ٌُؽٝ ثإل١ال٧ ٩ٍٝ ثٌمُْ ثٌّ٪ْٕٛ . صؾجًٞ ؽو٠و فٟ ث٢ٌٍْٕز  ٩ٍٝ صأ١ِّ دٕه ثٌّذوة١ز 
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 22 من 3 صفحت
 

 ٌّؤطظ١ٓ اٌزئ١ظ١ٓا

 :وّج ٘ٛ ِٛٝـ أهٔجٖٝ ِج لذً ثالوضضجح ثٌ٪جَ ثلٌِٚٓ أُّٙ ًأُ ِجي ثٌذٕه أٚ أوغٌ % 0أّّجء ثٌّؤ١ّْٓ ثٌٌة١١ْ١ٓ ثٌي٠ٓ ٠ٍّىْٛ 

 
 (لذً ثالوضضجح ثٌ٪جَ ثلٌٟٚ) نسبة األسهم من رأس المال بها مبلغ األسهم المكتتب بها عدد األسهم المكتتب الجنسية إسم المساهم 

 %3533 055775777 0555775777 عائن  صنذوق تقئعذ موظف  ديوان البالط السلطئن 
 %6560 657775777 6757775777 عائن  الشيخ سمود بن عل  الخليل  

 

 ذـخ اٌجٕه

فنٟ ٘نيث   . ٕـ ثٌضنٌم١٘ ثٌىجِنً ٌٍذٕنه   ص٪ًّ ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز دج١ٌٕجدز ٩ٓ ثٌّؤ١ّْٓ ٩ٍٝ صٍذ١ز ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ ٚٝ٪ٙج ثٌذٕنه ثٌٌّونَٞ ثٌُ٪ّنجٟٔ ٌضنأ١ِٓ ِنٕـ ثٌّٛثفمنز ثٌٕٙجة١نز ِٚن        

ثٌؾو٠نو ٌٍذٕنٛن ثإلّنال١ِز ثٌّمنوَ ِنٓ       ١نجً ثٌٌلنجدٟ ٌٍننوِجس ثٌّٚنٌف١ز ثإلّنال١ِز     ّنجٟٔ فنٟ ِنج ٠ض٪ٍنك دجإل    ثٌٚوه، فجْ ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز، صمَٛ دجٌّضجد٪ز ٨ِ ثٌذٕنه ثٌٌّونَٞ ثٌ٪ُ  

ف١نظ ّن١مَٛ ثٌّؤّْنْٛ أ٠ٞنج دجصننجى ٚصنأ١ِٓ ثٌّٛثفمنجس ٌض٪١ن١ٓ ٌؾٕنز          . ٠3103ٕج٠ٌ ِٓ ٩نجَ   30ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ون٢ٟٛ ٠ٌ٩ٞز ٌّْؤٌٟٚ ثٌذٕٛن ثٌُ٪ّج١ٔز فٟ ٠َٛ 

 .١زثٌٌلجدز ث٩ٌٌٖ

 

ِٕضؾجس ثٌذٕه ١ٍّ٩ٚجس ثٌّىجصخ  ص٪ًّ ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز، ؽٕذج إٌٝ ؽٕخ ٨ِ ِْضٖج٠ًٙج، فٟ ص٠ٛ٢ٌ ّٔٛىػ صٖغ١ٍٟ ٌٍذٕه ٚصؾ١َٙ ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّ٪ٍِٛجس ٌو٩ُ

َٕ وٟ أُ ّٟ ّٟ وَّٚه ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّ٪ٍِٛجس ٌنوِز ١ٍّ٩جس ٠ٖف١ظ صُ ثمض١جً دجط ٍّٛ. ٚمٍك ث١ٌْجّجس ٚثإلؽٌثءثس ثٌوثم١ٍز ثٌالٍِز ٌالفضضجؿ ثٌّذوةٟ ٚصٖغ١ً ثٌذٕه

 .ثٌذٕه ثلّج١ّز

 

ٚدجإلٝجفز إٌٝ ىٌه، صُ . ٕف١يٞٚف١ّج ٠ض٪ٍك دجٌض١٥ٛا، فمو ثمضجًس ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز ثٌووضًٛ ؽ١ًّ ثٌؾجًٚهٞ ٌٍّْج٩ور فٟ ل١جهر ٚدٕجء ٚصأ١ِّ ثٌذٕه دّٕٚخ أٚي ًة١ِ ص

ٚلوِش ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز ٩وه ِٓ أّّجء ثٌٌّٕق١ٓ ثلم٠ٌٓ ثٌٝ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌ٪ّجٟٔ ٌٍّٛثفمز ثٌوثم١ٍز ٚصُ . ٌنوِجس ثٌٌّٚف١ز ٌألفٌثهصقو٠و ثٌّو٠ٌ ثٌ٪جَ ٌٍّذ١٪جس ٚث

 .ويٌه ص٪ًّ ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز دٖىً ٚع١ك ٨ِ ٌٕوض١ٓ ٌٍض١٥ٛا ًٌّء ٩وه ِٓ ثٌّٕجٙخ ثإلهث٠ًز ثٌ٪١ٍج ٌٍّٙجَ ثلمٌٜ. ثٌقٚٛي ١ٍ٩ٙج

 

صن٠٢ ثٌٍؾٕز إل١الق فٍّز ٩اللجس ٩جِز ٌو٩ُ دوث٠ز ثٌض٠ًّٛ   3103ِجًُ  01ف١ظ أ١ٍمش ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز ٘يٖ ثٌ٪الِز ثٌضؾج٠ًز دضج٠ًل . ثٌ٪الِز ثٌضؾج٠ًز ٌٍذٕهصُ إٖٔجء 

 . ثإلّالِٟ فٟ ٩ُّجْ

 

ٚلو صُ صقو٠و ِٛثل٨ ثّضٌثص١ؾ١ز أمٌٜ فٟ . ٌة١ْ١ز ٌٍذٕه فٟ ٕج١ب ثٌمٌََٜٚٔٚ ٚٙقجً ؽٕذًج إٌٝ ؽٕخ ٨ِ ثٌّىجصخ ثٌ( ِْم٠)ٚلو صُ ثمض١جً ِذجٔٝ ثٌف٧ٌٚ فٟ ٕج١ب ثٌمٌَ 

  .ؽ٨١ّ أٔقجء ٢ٍّٕز ٩ُّجْ ٌف٧ٌٚ إٝجف١ز

 

وز فٟ د٪و أمي ثٌّٛثفمجس ث١ٌٌّّز ِٓ ثٌؾٙجس ثٌٌلجد١ز، ٌضأ١ِٓ صأ١ِّ ثٌٌٖ ٠3103ْ٪ٝ ثٌّؤّْْٛ ٚثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز إل١الق ثالوضضجح ثٌ٪جَ ٌٍذٕه فٟ ثٌٌد٨ ثٌغجٟٔ ِٓ ٩جَ 

 .3103، ٚثٌذوء فٟ ثٌ٪١ٍّجس ثٌضؾج٠ًز فٟ ثٌٌد٨ ثٌغجٌظ ِٓ ٩جَ 3103ِٕضٚا ٩جَ 

 

حظ١ٍزٗ إطزرساَ ٚو١ف١خ االوززبة ِٓ اٌغزع  

 

ٌْٕذز ٌ٪جِز ثٌٕجُ ٌّٖجًوز دج٠ٙوف ثالوضضجح ثٌٝ صأ١ِّ ثٌٌّٚف وٌٖوز ِْجّ٘ز ٩ُّج١ٔز ٩جِز د٪و ثّضىّجي ثإلؽٌثءثس ثٌمج١ٔٛٔز، وّج ٠ْ٪ٝ ثٌّؤّْْٛ إٌٝ ص٨١ّٛ لج٩ور ث

 .ٚثٌّْضغ٠ٌّٓ فٟ ٘يٖ ثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثإلّال١ِز ثٌٌثةور ِٓ مالي ٘يث ثالوضضجح

 

 (.د٪و إلض٢ج٧ ِٚج٠ًا ثالوضضجح. )١ٍِ.٧ْٛ ً ١ّ01مَٛ ثٌذٕه دؾ٨ّ ِذٍغ : ٙجفٟ ثٌم١ّز ثٌّقٍٚز ِٓ ٘يث ث٢ٌٌؿ .0

 ز ثٌٚجف١ز ٌالوضضجح وٌأُ ِجي ١ّْضنوَ ثٌذٕه ثٌق١ٍٚ :ثٌغٌٛ ثلّجّٟ ِٓ إّضنوثَ ثلِٛثي ثٌّقٍٚز .3

 : ١ّضُ أ٠ًٞج ثّضنوثَ ثٌق١ٍٚز  ٌألغٌثٛ ثٌضج١ٌز :ثٌّذجٌغ ثٌضم٠ٌذ١ز ثٌّنٚٚز ل٘وثف أمٌٜ  .2

 ١ٓص٠ْٛز ثٌضىج١ٌا ثٌّٚجفذز ٌضأ١ِّ ثٌٌّٚف ٚثٌضىج١ٌا ثٌّض٪ٍمز دضٕف١ي م٢ز ٩ًّ ثٌٌّٚف ِغً صأؽ١ٌ أٚ ٌٕثء ثٌف٧ٌٚ ثٌؾو٠ور ٚص١٥ٛا ث٥ٌّٛف 

 لّج١ّز ٚثٌّ٪وثس ٚثلٙٛي ثلمٌٌٜٕثء ثٌذ١ٕز ث. 

 صٕف١ي ١ٍّ٩جس ثٌذٕه ثٌضؾج٠ًزثٌ٪جِز. 

 

٧ وّٚج٠ًا ِج لذً ثٌضٖغ١ً ٚثٌضٟ ّٛف ٠ضُ ص٠ٍّٛٙج ِٓ إؽّجٌٟ ًأُ ثٌّجي ثلٌٟٚ ثٌّوف٧ٛ ثٌذجٌغ .١ٍِْٛ ً 0900ص١ٌٖ صمو٠ٌثس ثٌذٕه أٔٗ ١ّضُ ثّضنوثَ ِذٍغ 

 .ٟ فٟ ثٌ٪١ٍّجس ثٌضٖغ١ٍ١ز١ّٚضُ ثّضنوثَ ثٌّذٍغ ثٌّضذم. . ١ٍِ.٧ْٛ ً 001

 

ًٕ٘ج دجٌقٚٛي ٩ٍٝ ثٌّٛثفمجس ثٌض١ّ١٦ٕز ىثس ثٌٍٚز، ٠ضٛل٨ ثٌّؤّْْٛ ٚثٌٍؾٕز ثٌضأ١ْ١ّز ّٝجْ  :ثٌؾوٚي ثٌَِٕٟ ثٌضم٠ٌذٟ الّضنوثَ ثٌّقًٚ ِٓ ١ٍّ٩ز ثإلوضضجح .0

 3103، ٚدوء ١ٍّ٩جس ثٌضٖغ١ً فٟ ثٌٌد٨ ثٌغجٌظ ِٓ ٩جَ 3103صأ١ِّ ثٌٌٖوز فٟ ِٕضٚا ٩جَ 

٠٪ضََ ثٌذٕه ثّضنوثَ ٙجفٟ ثٌّضقٚالس ِٓ ثالوضضجح وٌأّّجي ٌو٩ُ ٚثٌّْج٩ور دّج فٟ ىٌه ثإلّض٪وثهس  :ٌص١خ إّضنوثَ ثالِٛثي ثٌّقٍٚز ِٓ ثالوضضجح١ٌق ٚص .0

 ثٌؾج٠ًز دٙوف ثٌذوء فٟ صٕف١ي ثٌ٪١ٍّجس

 .ثالٙوثً ثٌٌٕٖرفٟ  (ضٛفٌر فٟ لُْ ثٌضٛل٪جس ثٌّج١ٌزثٌضفج١ًٙ ِ)٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ١ّمَٛ ثٌذٕه د٠َجهر ٚهثة٪ٗ  :ِٚجهً آمٌٜ ٌض٠ًّٛ أغٌثٛ ثٌٌٖوز .0

١ّضُ  :ٌغ ِٓ أؽٍٙجص١ٝٛـ  ث٨ٌٝٛ ثإلّضغّجًٞ ٌٍّذجٌغ ثٌّقٍٚز ِٓ ثإلوضضجح ٌٍفضٌر ِج د١ٓ ثٌضق١ًٚ ٚصج٠ًل إّضنوثَ ثٌّضقٚالس لغٌثٛ ثٌضٟ صُ صؾ٨١ّ ثٌّذج .0

 . ثإلفضفج٣ دجلِٛثي ثٌّقٍٚز فٟ فْجدجس ثٌذٕه دئٔض٦جً إّضنوثِٙج

  

اٌّربؿـــزح ػٛاِــً  

 

ث٦ٌٌٕ د٪ٕج٠ز إٌٝ  جٌذٟ ثالوضضجحلو ٠ن٨ٞ ثالّضغّجً فٟ أُّٙ ثٌٌٖوز إٌٝ ٩وه ِٓ ثٌّنج١ٌ، ٚلذً ثإللوثَ ٩ٍٝ ثصنجى أٞ لٌثً دٖأْ ثالّضغّجً فٟ أُّٙ ثٌذٕه، ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ ١

لو ٠ىْٛ ٌضٍه . ثالٙوثً ٖ إٌٝ ؽجٔخ وجفز ثٌّ٪ٍِٛجس ثلمٌٜ ثٌضٟ صقض٠ٛٙج ثٌٌٕٖر٩ٛثًِ ثٌّنج١ٌر ثٌٌّصذ٢ز دأ٩ّجي ثٌذٕه ثٌّمضٌفز دّج فٟ ىٌه ثٌّنج١ٌ ثٌّيوًٛر أهٔج

ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز، لو ٠نٌْثٌّْضغٌّْٚ ؽ٨١ّ أٚ د٪ٜ ثّضغّجًثصُٙ ، وّج لو . ثٌّنج١ٌ آعجً ٍّذ١ز ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ثٌّمضٌفز أٚ ٩ٍٝ أٚٝج٩ٙج أٚ ٔضجةؾٙج ثٌّج١ٌز ثٌّضٛل٪ز

 .ز أعٌ ٍّذٟ ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ثٌّمضٌفز٠ىْٛ لٞ ِنج١ٌ ٕٚىٛن إٝجف١

  

ٌ ِ٪ٌٚفز فج١ًٌج أٚ ٠ٌث٘ج ثٌذٕه ال ٠٪ضذٌ ثٌ٪ٌٛ ثٌضجٌٟ ٌٍّنج١ٌ ٩ًٌٝج ٕجِاًل ٚوجِاًل ٌىجفز ثٌّنج١ٌ ثٌمجةّز، ف١ظ أٔٗ ِٓ ثٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ لٞ ِنج١ٌ ٕٚىٛن إٝجف١ز غ١
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ٚفٟ فجي أٙذقش ٘يٖ ثٌٖىٛن فم١مز ٚثل٪ز، فئْ ١ٍّ٩جس ثٌذٕه ثٌّمضٌفز ٚٔضجةؾٙج . ١ٍّ٩ٚجصٗ ثٌّمضٌفزفٟ ثٌٛلش ثٌؾجًٞ ١ٌْش ىثس أ١ّ٘ز صيوٌ، دأعٌ٘ج ثٌٍْذٟ ٩ٍٝ ثٌذٕه 

أٚ صوثد١ٌ ٠ًٌٚٝز ٌضنف١ا /وّج ٠ؾوً ثٌّالف٦ز أ٠ًٞج أْ ثٌذٕه ٠ٕٛٞ ثصنجى م٢ٛثس ٚ. ثالٙوثً ثٌٌٕٖرثٌف٪١ٍز لو صنضٍا ثمضالفًج ؽ٠ًٌ٘ٛج ٩ٓ ثٌضٛل٪جس ثٌّج١ٌز ثٌٛثًهر فٟ 

ً ىثس ث٢ٌذ١٪ز ثٌّٖجً إ١ٌٙج أهٔجٖ دٌٚف ث٦ٌٌٕ ٩ٓ صٍه ثٌّنج١ٌ ثٌضٟ لو صضٌصخ ٩ٍٝ ٩ٛثًِ مجًؽز ٩ٓ إًثهر ثٌذٕه دّج فٟ ىٌه، ٩ٍٝ ٚؽٗ ثٌضقو٠و، ثٌ٪ٛثِ ثٌّنج١ٌ

 .ث١ٌْج١ّز ٚثاللضٚجه٠ز

  

مطرو ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ ِموِٟ ث٢ٌٍذجس ث٦ٌٌٕ د٪ٕج٠ز ف١ّج إىث وجْ ِٓ ثٌّٕجّخ ٌُٙ ثإلّضغّجً فٟ ثلُّٙ  ٥ٌٚٚفُٙ  ثالٙوثً ثٌٌٕٖرفٟ ٝٛء ثٌّ٪ٍِٛجس ثٌٛثًهر فٟ حةال

 .ثٌٖن١ٚز

 

 ػٛاًِ اٌّربؿزح اٌربطخ ثبٌجٕه ٚاألطب١ٌت اٌّمززحخ ٌٍزرف١ف ِٕٙب

 

دمز، صنٞن٨ ٌٍّننج١ٌ   ِجٍثي ثٌذٕه ل١و ثٌضأ١ِّ ٌٚنُ ٠ذنوأ ١ٍّ٩جصنٗ د٪نو، ٌنيٌه ال ٠ٍّنه ثٌذٕنه ّنؾً أ٩ّنجي أٚ ثٔؾنجٍثس ّنج           : ػسَ رٛفز طدً أػّبي أٚ أدبساد طبثمخ ٌٍجٕه.2

ثلهثء ثٌّنجٌٟ ثٌّضٛلن٨ ّن١ضقمك    / ١ٌِٚ عّز صأو١و ٩ٍٝ أْ ونً ِنٓ م٢ن٠ ثل٩ّنجي ثٌّمضٌفنز     . ثٌٌّصذ٢ز دجٌنٛٛ فٟ ثٌّٖج٨٠ً ثٌؾو٠ور ٌّٚنج١ٌ ِقو هر ِضٍٚز دفضـ دٕه ؽو٠و

 .دجٌف٪ً

 

ٌ  "دٌث٠ِ ٚٚصٌ٘جُٚ وٛدٌٍ"ص٪جلو ثٌّؤّْْٛ ٨ِ  :أطٍٛة اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز وز ثّضٖنجًثس ه١ٌٚنز ٌِِٛلنز إل٩نوثه هًثّنز ؽنوٜٚ ِفٚنٍز إلٖٔنجء ثٌذٕنه          ، ٚ٘نٟ ٕن

ْ . ١ٌٚٚجغز م٢ز أ٩ّجٌٗ ٘نيٖ ثٌقم١منز ِمٌٚٔنز فىّنج د٪ٛثِنً      . ٌٚمو أٚٝقش ثٌوًثّز أْ ١ٍذًج وذ١ًٌث ٩ٍٝ ثٌّٕضؾجس ثٌّضّج١ٕز ٨ِ ث٠ٌٌٖ٪ز ثإلّال١ِز ٌُ ٠ضُ صٍذ١ضٗ د٪و فٟ ٩ُّنج

ٌٚمنو ص٪جلنو ثٌّؤّْنْٛ ِن٨ ٕنٌوجس      . ّٚٔنٛ ثٌْنٛق ثٌّٚنٌف١ز ثٌُ٪ّج١ٔنز ٚثٌضنٟ صٖن١ٌ دنوًٚ٘ج إٌنٝ أْ ثٌفٌٙنز ّنجٔقز أِنجَ ّٔنٛ ثٌذٕنه             ثٌؾيح ثاللضٚجه٠ز ٚثلّج١ّز فٟ ٩ُّنجْ  

 .ٌِِٛلز إلّوثء ثًٌّٖٛر ١ٙٚجغز م٠٢ ِٕجّذز إلٖٔجء ثٌذٕه ٚصٕف١ي ١ٍّ٩جصٗ

 

ف٪١ٍّنز ثٌضأّن١ِ ثٌٌّن١ّز    . ز ِٓ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ٩ٍنٝ صنٌم١٘ دفنضـ دٕنه ؽو٠نو     صّىٕش ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ّْز ِٓ ثٌقٚٛي ٩ٍٝ ثٌّٛثفمز ثٌّذوة١: اٌززاذ١ض ٚاٌّٛافمبد.1

    ٓ ثٌذٕنه دّنضٍنا ثٌّض٢ٍذنجس ثٌضنٟ ٠ٖنض١ٌٙج ثٌذٕنه       / ٌٍذٕه ٚإٙوثً ًمٚز ٌّّجًّز ٖٔجٟ ٌِٚفٟ إّالِٟ ١ًّّز ٌٗ ِج ٍثال ل١و ث٦ٌٌٕ ٠ٚ٪ضّوثْ ٩ٍنٝ ِنوٜ ثٌضنَثَ ثٌّؤّْن١

 .ثٌٌّوَٞ

 

ِٕـ ًمٚز ثٌٕٖجٟ ثٌّٚنٌفٟ ٌٍذٕنه أٚ ٩نوَ ِٕقٙنج ٌنٗ أٚ ص٪١ٍنك ِٕقٙنج أٚ إٌغجةٙنج ٩ؾنَ ثٌذٕنه ٩نٓ ِّجًّنز ٖٔنج١جصٗ، ِّنج ّن١ٕ٪ىِ ّنٍذًج ٩ٍنٝ                  ١ّضٌصخ ٩ٍٝ أٞ صأم١ٌ فٟ 

 .أ٩ّجي ثٌذٕه ٚٔضجةؼ ١ٍّ٩جصٗ

 

ه صؾنجًٞ ٠ٚقنيٚ٘ج ثٌغمنز دأٔنٗ دئصّنجَ ؽ١ّن٨ ثٌّ٪نجِالس        فٍٚش ثٌٍؾٕز ثٌضأ١ّْز ٩ٍٝ ثٌّٛثفمز ثٌّذوة١ز ِٓ ثٌذٕه ثٌٌّونَٞ ثٌُ٪ّنجٟٔ ٩ٍنٝ إٖٔنجء دٕن     : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ثٌضٟ ص٢ٍذٙج ث٢ٌٍْجس ثٌٌلجد١ز

 

صٖنًّ د٪نٜ صٍنه ثٌّننج١ٌ ٠ٖنًّ ِننج١ٌ ثٌض٠ّٛنً        . صنٞن٨ ثل٩ّنجي ثٌّٚنٌف١ز إٌنٝ ِننج١ٌ ِض٩ٕٛنز ِنٓ ٕنأٔٙج ثٌضنأع١ٌ دٖنىً ٍِقن٣ٛ ٩ٍنٝ أهثء ثٌذٕنه             : ِربؿز األػّابي .3

ٚأٞ ص٢ًٛثس ِ٪جوْز غ١ٌ ِضٛل٪نز أٚ ١جًةنز ٩ٍنٝ صٍنه ثلٙن٪ور لنو ٠ىنْٛ ٌٙنج آعنجً ٩ٚٛثلنخ ٚم١ّنز            . ج١ٌ ثٌٌٚف ثلؽٕذِٟٚنج١ٌ ث١ٌٌْٛز ِٚنج١ٌ ِ٪وي ثلًدجؿ ِٚن

 .٩ٍٝ أهثء ثٌذٕه ٚثّضمٌثًٖ

 

ٝ إِىجٔنجس ثٌذٕنه ٩ٍنٝ    ١ّ٪ّو ثٌّؤّْْٛ إٌٝ ًّنُ ١ّجّنجس ٚإؽنٌثءثس ِٕجّنذز إلهثًر ثٌّننج١ٌ ٌّٛثؽٙنز صٍنه ثٌّٖنجوً دق١نظ ال صنؤعٌ ّنٍذًج ٩ٍن             :اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ثٌّوٜ ثٌذ٪١و

 

ّنؤ٘الس  لو صقضوَ ثٌّٕجفْز ٩ٍٝ ثٌّٛثًه ثٌذ٠ٌٖز ثٌضٟ صضّضن٨ دنذنٌر فنٟ ِؾنجي ثٌٕٖنجٟ ثٌّٚنٌفٟ ثإلّنالِٟ ٦ٔنًٌث ٌٕنوًر ثلمٚنجة١١ٓ ىٚٞ ثٌنذنٌثس ٚثٌ           : اٌّٛارز اٌجشز٠خ.2

ًف لجةّز دجٌف٪ً ٢ٌٌؿ ثٌّٕضؾجس ثإلّنال١ِز ٚونيٌه ثٌّٚنجًف ثٌؾو٠نور ٌم٢نج٧ ثل٩ّنجي       ثٌؾ١ور فٟ ٘يث ثٌّؾجي فٟ ٩ّجْ ١ّٚىْٛ ِٓ ٕأْ ثٌن٠٢ ث٢ٌٖٕز ثٌضٟ ّض٪و ٘ج ِٚج

ٌ ١ّٓ ِنٓ أٙنقجح ثٌنذنٌر ثٌذٕى١نز ثٌٛثّن٪ز      ٌ ف ٩ٍنٝ ِن٥ٛف١ٓ          . ثٌٌّٚف١ز ثإلّال١ِز أْ ص٠َو ِٓ ث٢ٌٍخ ٩ٍٝ ثلمٚجة١١ٓ ثٌّضّ ّٚن١٪ضّو ثٌذٕنه دٖنىً وذ١نٌ ٩ٍنٝ لوًصنٗ ٌٍض٪ن

ٌىنٓ ال صضنٛفٌ أٞ ٝنّجٔجس ٩ٍنٝ أْ ثٌذٕنه      . ٟ ثٌٕٖنجٟ ثٌّٚنٌفٟ مجٙنز ثإلّنالِٟ ٚص٪١١نُٕٙ ٚصنو٠ًذُٙ ٚصقف١نَُ٘ ٚثٌّقجف٦نز ٩ٍن١ُٙ         ٌِٚف١١ٓ ىٚٞ وفجءثس ٩ج١ٌنز ٚمذنٌر فن   

ضٍنا فتنجس   وّج أٔٗ ١ّض٪١ٓ ٩ٍٝ ثٌذٕه ثّض١فجء ِْض٠ٛجس ثٌض٪١ّٓ ثٌّقو هر ِٓ ِن. ١ّضّى ٓ ِٓ ثّضم٢جح ِٓ ٠قضجؽٗ ِٓ ٥ِٛف١ٓ ِؤ١ٍ٘ٓ ٚأوفجء ٚثٌّقجف٦ز ١ٍ٩ُٙ فٟ ثٌّْضمذً

الس ّٔنٖٛ ًٚدق١ضنٗ صنأعًٌث    ث٥ٌّٛف١ٓ، ٚإىث ٩ؾَ ثٌذٕه ٩ٓ ثّضم٢جح ِٓ ٠ٍَِنٗ ِنٓ ِن٥ٛف١ٓ ِٚنٌف١١ٓ، ٚدنجلم٘ ثٌْٕنذز ث٢ٌٍّٛدنز ِنٓ ثٌّن٥ٛف١ٓ ثٌُ٪ّنج١١ٔٓ، فمنو صضنأعٌ ِ٪نو             

ٌ ١ّٓ ٚثٌّقجف٦ز ١ٍ٩ٍُِٙق٥ًٛج وّج لو ٠ضأعٌ ِْضٜٛ ِٚج٠ًا ثٌضٖغ١ً إٌٝ فو  ِ٪١ ٓ إىث ِج ث٢ٌٝ ثٌذٕه إٌٝ هف٨ أؽًٛ ٩ج١ٌز الّضم  .٢جح ثلمٚجة١١ٓ ثٌّضّ

 

ٌ ف ٩ٍنٝ أمٚنجة١١ٓ ِنٓ              :اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز ص٪جلو ثٌّؤّْْٛ ٨ِ ٌٕوجس ثّضٖج٠ًز، ٚثفوٖ فٟ ٩ّجْ ٚثلمنٌٜ فنٟ ث٢ٌّٕمنز، ًثةنور فنٟ ِؾنجي ثٌّنٛثًه ثٌذٖن٠ٌز ٌٍض٪ن

ٌ ١ّٓ ِٕجّذ١ٓ ىٚٞ مذٌر ِقو هر فٟ ثل٩  ّجي ثٌٌّٚف١ز ثإلّال١ِز ٚص١٥ٛفُٙ ثٌم٢ج٧ ثٌٌّٚفٟ فٟ ث٢ٌّٕمز ِضّ

 

٠ذٍننغ ثٌقننو ثلهٔننٝ ث٢ٌٍّننٛح ِننٓ ًأُ ثٌّننجي ثٌننيٞ ٠ٖننض١ٌٗ ثٌذٕننه ثٌٌّوننَٞ ثٌُ٪ّننجٟٔ ٩ٍننٝ  : اٌحااس األزٔااٝ اٌّـٍااٛة ِاآ رأص اٌّاابي, ٚوفب٠ااخ رأص اٌّاابي ٚإزارح اٌّراابؿز .1

٩الٚر ٩ٍنٝ ىٌنه، ٠نٞن٨ ثٌذٕنه ٌّض٢ٍذنجس وفج٠نز ًأُ       . ٠جهر ٘يث ثٌقو  ِٓ ٚلش ٢م٠ٌٚؾٍٛ ٌٍذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ٍ. ١ٍِ.٧ْٛ ً 011ثٌّٚجًف ثٌضؾج٠ًز فج١ًٌج فٟ ٩ُّجْ 

٢٠ٍٚنخ ثٌذٕنه ثٌٌّونَٞ ِنٓ ؽ١ّن٨      . ثٌّجي ثٌّفٌٚٝز دٛث٢ّز ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ثٌيٞ ٠ٖضٌٟ فو أهٔٝ ٌْٕنذز إؽّنجٌٟ ًأُ ثٌّنجي إٌنٝ ثلٙنٛي ىثس ثٌّننج١ٌ ثٌّ٪وٌنز       

ٌ       ثٌّٚجًف ثٌّقجف٦ز ٩ٍٝ ْٔذز وفج٠ز ًأُ  ٚلنو ٠ٕنضؼ ٩نٓ ٩ؾنَ ثٌذٕنه ٩ٍنٝ ثٌّقجف٦نز ٩ٍنٝ ْٔنذز ًأُ ِنجي ه١ٔنج            . ِجي ه١ٔنج دجٌم١نجُ إٌنٝ ِؾ٩ّٛنز ثلٙنٛي ِمنوًر ثٌّننج١

 .ٝجً ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ْٚٔخ وفج٠ز ًأُ ثٌّجي، إؽٌثءثس أٚ ٩مٛدجس إهث٠ًز ِضنير ِٚفٌٚٝز ٝو ثٌذٕه دٛث٢ّز ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ثلٌِ ثٌيٞ لو ٠ىْٛ ٌٗ أعٌ

 .َ ثالٌضَثَ دج١ٌْجّجس ثٌوثم١ٍز ٚثٌّض٢ٍذجس ثٌٌلجد١ز ثٌّض٪ٍمز  دئهثًر ثٌّنج١ٌ لو ٠ىْٛ ٌٗ أعٌ ِ٪جوِ ٩ٍٝ ١ٍّ٩جس ثٌذٕه٩و

 

ً  ٨ٞ١ّ001 ثٌذٕه ١ّجّجس ٚٝٛثد٠ ِٕجّذز إلهثًر ثٌّنج١ٌ، ٘يث دجإلٝجفز إٌٝ أْ ًأُ ثٌّجي ثٌّذوةٟ ٌٍذٕه ثٌذجٌغ  :اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز أ٩ٍنٝ دجٌف٪نً   ٘نٛ  . ١ٍِ.٧نْٛ 

 .ِٓ ثٌقو ثلهٔٝ ٌٌأُ ثٌّجي ِٚٓ ًأُ ثٌّجي ٌذ٪ٜ ثٌّٚجًف ثٌمجةّز فٟ ٩ُّجْ

 

ف٪نوه ثٌّٚنجًف ثٌضؾج٠ًنز ٚثٌّؤّْنجس     . ِٓ ثٌّضٛل٨ أْ ٠قضوَ ثٌضٕجفِ هثمً ل٢ج٧ ثل٩ّنجي ٚثٌننوِجس ثٌّٚنٌف١ز ثإلّنال١ِز ٩ٕنو إ١نالق ١ٍّ٩نجس ثٌذٕنه        : اٌج١ئخ اٌزٕبفظ١خ.0

منوِجس  ِٕضؾجس ٚموِجس ِج١ٌز إّال١ِز فٟ ٩ُّجْ آميم فٟ ثٌضَث٠و، وّج أْ ثٌ٪و٠و ِٓ ثٌّٚجًف ثٌضؾج٠ًز ثٌمجةّز دجٌف٪ً أ٩ٍٕش ٩ٓ م٢٢ٙج ٌضمو٠ُ ثلمٌٜ ثٌضٟ صن٠٢ ٌضٛف١ٌ 

جةّنز دجٌف٪نً ٚصٍّنه ِٕٖن س     ٚلو صضّضن٨ صٍنه ثٌّٚنجًف ثٌضؾج٠ًنز د١ّنَر ٩نٓ غ١ٌ٘نج ِنٓ ف١نظ أٔٙنج ل          . ٌِٚف١ز ٩ذٌ ٔٛثفي ِٕفٍٚز دجٌضّجٕٟ ٨ِ أ٦ّٔز ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ

 .ِٚٛثًه صنٌٛٙج ثٌذوء فٟ صمو٠ُ موِجس صضٕجفِ دٖىً ِذجٌٕ ٨ِ ثٌنوِجس ثٌضٟ ٠موِٙج ثٌذٕه
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 22 من 5 صفحت
 

       ٓ ٍنه  أْ صىنْٛ أ٩ٍنٝ ؽنٛهر ِنٓ ص     لو صضّىٓ ثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌز ثٌمجةّز دجٌف٪ً ِٓ مالي ِج صضّض٨ دٗ ِٓ إِىجٔجس ِج١ٌز ّٚٛل١ز ِنٓ ص٢ن٠ٌٛ ِٕضؾنجس ٚأ٦ّٔنز ٚمنوِجس ؽو٠نور ٠ّىن

ثٌؾو٠نور  ٚال صضٛفٌ أٞ ّٝجٔجس ٩ٍٝ أْ ثٌذٕه ّٛف ٠ىْٛ لجهًًث ٩ٍٝ ثٌضٕجفِ ٩ٍٝ ٔقٛ ف٪جي ٨ِ ثٌّضٕجف١ْٓ ثٌقج١١ٌٓ أٚ ثٌّقضٍّن١ٓ أٚ ِن٨ ثٌّٕضؾنجس    . ثٌّ٪ٌٚٝز دٛث٢ّز ثٌذٕه

 .جةؼ ١ٍّ٩جصٗأٚ أْ ثٌٞغٟٛ ثٌضٕجف١ْز ثٌضٟ ١ّٛثؽٙٙج ثٌذٕه ٌٓ ٠ىْٛ ٌٙج أعٌ ِ٪جوِ ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ٚٚٝ٪ٗ ثٌّجٌٟ ٚٔض

 

٪١٢ٗ ٠ُضٛل٨ ِٓ ثٌذٕه، وٛٔٗ ٚثفوًث ِٓ ثٌّٚجًف ثإلّال١ِز ثٌؾو٠ور ثٌضٟ ّض٢ٍٕك ١ٍّ٩جصٙج فٟ ٩ُّجْ، أْ ٠ض٪جًِ ٨ِ ّنٛق ٌنُ صْنضغً د٪نو ِّنج ّن١       :اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

ثٌّٕضؾجس ثٌٌّٚف١ز ثإلّال١ِز ٚثٌضْن٠ٛك ٌٙنج فنٟ دٍنوثْ أمنٌٜ صض١ّنَ دؾنٛ        وّج ١ّمَٛ ثٌذٕه دجّضنوثَ ف٠ٌك ِٓ ث١١ٌّٕٙٓ ىٚٞ ثٌنذٌر فٟ ِؾجي ص٠ٛ٢ٌ ِنضٍا . ١َِر ثلّذم١ز

 .أ٩ّجي صٕجفْٟ

 

٩نالٚر ٩ٍنٝ   . لو صىْٛ صٖى١ٍز ثٌّٕضؾجس ٚثٌنوِجس ثٌضٟ دئِىجْ ثٌذٕه صٛف١ٌ٘ج ِقوٚهر ِٓ ف١ظ أٔٗ الدو ٚأْ صىْٛ ٢ِجدمز ٠ٌٌٍٖ٪ز ثإلّنال١ِز : اٌّربؿز اٌّزرجـخ ثبٌّٕزح.7

ّْجس ثٌّج١ٌز ثإلّال١ِز، ٩ٍٝ ٩ىِ ثٌّٚجًف ثٌضؾج٠ًز ثلمٌٜ، ٠ؾٍٛ أْ صقًٚ ٩ٍنٝ ثٌٍّى١نز ثٌمج١ٔٛٔنز ٌألٙنٛي ثٌّجه٠نز ثٌضنٟ صٖنىً ثلّنجُ         ىٌه، ِٓ ثٌّ٪ٌٚف أْ ثٌّؤ

ٓ . ٌّٕضؾجصٙج ثٌّج١ٌز ثإلّال١ِز جصمنٗ ثٌضنَثَ ِنجٌٟ دْنذخ ٍِى١ضنٗ      ٚإىث صذن١ٓ أْ ثٌذٕنه لنو ٚلن٨ ٩ٍنٝ ٩     . ٚلو صًّٖ صٍه ثلٙٛي ثٌّجه٠ز ثٌ٪مجًثس، أٚ ثٌّ٪وثس، أٚ ث٢ٌجةٌثس أٚ ثٌْنف

 .ثلٙٛي ثٌضٟ صضّٞٓ ؽَءًث ِٓ ثٌّٕضؾجس ثٌّج١ٌز ثٌضٟ ٠٪ٌٝٙج، فمو ٠ىْٛ ٌٙيث ثلٌِ أعٌٖ ثٌّ٪جوِ ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ٚٔضجةؼ ١ٍّ٩جصٗ

 

ٗ  ٠مضٌؿ ثٌذٕه صذٕٟ ١ّجّجس ِٕجّذز إلهثًر ثٌّنج١ٌ ٌّٚ٪جٌؾز ثٌّنج١ٌ ثٌّقضٍّز ثٌٕجصؾز : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز ٩ٚنالٚر ٩ٍنٝ ىٌنه، فنئْ ثٌذٕنه ٚثعنك ِنٓ أٔنٗ         . ٩نٓ موِجصن

 .فضٝ مالي ٌِثفً ثٌضٖغ١ً ثلٌٚٝ ١ّضّىٓ ِٓ ص١٦ُٕ ٚصمو٠ُ ِٕضؾجس ٢ِجدمز ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثل٦ّٔز ثٌّ٪ّٛي دٙج فٟ ٢ٍّٕز ٩ُّجْ

 

ٚلو صضٌصخ ٩ٍٝ ثٌن١جًثس ثٌّفٍٞز ٌٍ٪ّالء ثٌقجؽز إٌنٝ صمنو٠ُ أ٦ّٔنز    إْ ث٩ضّجه ثٌّٚجًف ثٌضم١ٍو٠ز ٩ٍٝ ٕذىز ِٓ ثٌف٧ٌٚ ٠ضأعٌ دجٌضم١ٕجس ثٌّضغ١ٌر : اٌزٛاطً اٌس٠ّٛغزافٟ.8

قجؽنز إٌنٝ صٍذ١نز ٕنضٝ ثٌن١نجًثس      موِجس ِٕٚضؾجس دو٠ٍز، فجٌّٚجًف صٛثؽٗ صقو٠ًج ٠ىّٓ فٟ و١ف١ز ثٌّٛثٍٔز د١ٓ ثٌقجؽز إٌٝ ٦ُٔ صٛفٌ موِجس ِٕٚضؾجس ١ٍ٘نور ثٌضىٍفنز ٚدن١ٓ ثٌ   

وذ١ًٌث ِٓ ٩ّالء ثٌّٚجًف أٙذقٛث ٠ٍؾتْٛ إٌٝ أؽَٙر ثٌٌٚف ث٢ٌٟ أٚ ثٌنوِجس ثٌٌّٚف١ز ثٌّضنٛفٌر ٩ٍنٝ ثإلٔضٌٔنش أٚ غ١ٌ٘نج     ٚثٌؾو٠ٌ دجٌيوٌ أْ ٩وهًث . ثٌّفٍٞز ٌٍ٪ّالء

جٗ دنٗ  ّٚنضىْٛ لنوًر ثٌذٕنه ٩ٍنٝ إ١نالق آ١ٌنجس صنٛف١ٌ منوِجس ِٕٚضؾنجس ِٕجّنذز أِنًٌث ف٠ٛ١نًج دجٌْٕنذز ٌضٌّن١ل ثالِض١نجٍ ثٌنن                . ِٓ ٦ُٔ صٛف١ٌ ثٌنوِجس ٚثٌّٕضؾجس ثإلٌىض١ٌٔٚز

ّنز ٌضنٛف١ٌ ثٌننوِجس ٚثٌّٕضؾنجس     ٌٚموًصٗ ٩ٍٝ وْخ ثٌ٪ّالء ٚثٌّقجف٦ز ١ٍ٩ُٙ، ١ّٚقضجػ ثٌذٕه إٌٝ ثٌم١جَ دجّضٌّثً دوًثّز لج٩ور ٩ّالةٗ ثٌّضغ١ٌر ٚصقو٠نو أفٞنً ٕنىً ثل٦ٔ   

 .ْ ٌٗ أعٌ ٍّذٟ ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ًٚدق١ضٗأٚ ص٪ؾَ ٩ٓ ص١٥ٛا ثٌضم١ٕز ثٌّٕجّذز لو ٠ىٛ/ٚدجٌضجٌٟ فئْ إٖٔجء ف٧ٌٚ ال صٛفٌ صغ١٢ز وجف١ز ٚ. ثٌنجٙز دٗ

 

ٌمٕنٛثس  ١ّْضنوَ ثٌذٕه أفوط ثٌضم١ٕجس ثٌّضٛفٌر ٚثٌّٕجّذز ٌْٛق ٩ُّجْ ّٚضْضٕو م٢ز ثل٩ّجي إٌٝ ٠َِؼ ِٕجّخ ِٓ ثٌمٕٛثس ثٌّٚنٌف١ز ثٌضم١ٍو٠نز ٚث  : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ثإلٌىض١ٌٔٚز

 

ٌٚنُ ٠نضُ صقنو٠غٙج د٪نو ىٌنه ٌنض٪ىِ ِنج          3100، صُ إ٩نوثه٘ج فنٟ ٕنٌٙ فذٌث٠نٌ ِنٓ ٩نجَ       (ِٚج صضّٕٞٗ ِٓ صٛل٪جس ِج١ٌز) إْ م٢ز ثٌ٪ًّ: اٌزـٛراد اٌالحمخ ٌسراطخ اٌدسٜٚ.9

 .صٌصخ ِٓ آعجً ٩ٍٝ ثٌض٢ًٛثس ثٌالفمز وجٌّض٪ٍمز دجٌم٢ج٧ ثاللضٚجهٞ أٚ ثٌٌّٚفٟ أٚ دج١ٌْجّز ثٌض١ّ١٦ٕز

 

و ٕٙو مالي ثٌٌّفٍز ثٌالفمز ٩ٍٝ إ٩وثه هًثّز ثٌؾوٜٚ ث٠ٌَّو ِٓ ثٌّٕٛ وّنج ّنؾً ثٌم٢نج٧ ثٌّٚنٌفٟ أهثء     ٠ٌٜ ثٌّؤّْْٛ أْ ثاللضٚجه ثٌُ٪ّجٟٔ ل :اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ؽ١وًث، ٌيٌه ٠ٌٜ ثٌّؤّْْٛ أْ ثٌّٖٙو ثاللضٚجهٞ ٚثٌضؾجًٞ ِجٍثي ٠ٚخ فٟ ٍِٚقز فىٌر إٖٔجء ثٌذٕه

 

ٚإىث فوط أٞ صٛلا فٟ صنٛف١ٌ  . ًث وذ١ًٌث ٩ٍٝ ثٌّٕضؾجس ٚثٌنوِجس ثٌّٛفٌر ِٓ لذً أ١ٌثف عجٌغزّض٪ضّو أ٩ّجي ثٌذٕه ٚأ٦ّٔضٗ ثٌضم١ٕز ث٩ضّجه: اٌؼاللبد ِغ األؿزاف اٌثبٌثخ.26

ِّج لو ٠ضٌصنخ ١ٍ٩نٗ ٩نوَ لنوًر      صٍه ثٌّٕضؾجس ٚثٌنوِجس ثٌّٛفٌر ِٓ لذً أ١ٌثف عجٌغز أٚ فوعش ِٖىٍز فٟ صقو٠ظ صٍه ثٌّٕضؾجس ٚثٌنوِجس، لو صضأعٌ أ٩ّجي ثٌذٕه دٖىً وذ١ٌ

 .ٕضؾجس أٚ موِجس دو٠ٍز ِٕجّذز فٟ ثٌٛلش ثٌّٕجّخ أٚ ٩ٍٝ إ٠ؾجه أٞ ِٕٙج ٩ٍٝ ثإل١القثٌذٕه ٩ٍٝ إ٠ؾجه ِ

 

ذز ٠مضٌؿ ثٌذٕه ثٌض٪جلو ٨ِ ًِٛه٠ٓ مجًؽ١١ٓ ِ٪ٌٚف١ٓ ٌض٠َٚوٖ د٦ُٕ ثل٩ّجي ٚثٌضم١ٕجس ثٌنجٙز دٗ وّج ١ّمَٛ ثٌذٕه د٨ٝٛ م٠٢ ٚإؽٌثءثس ِٕجّن : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ِٚٛثؽٙز صٍه ثٌّنج١ٌٌّٞجْ ثّضٌّث٠ًز ثل٩ّجي 

 

لو صٕؾُ ِنج١ٌ ٚمْجةٌ ثٌ٪١ٍّجس ٩ٓ ثٌغٔ ٚثالفض١جي، ٚأم٢جء ثٌ٪ج١ٍِٓ، ٚثٌ٪ؾنَ ٩نٓ صٛع١نك ثٌّ٪نجِالس دٖنىً ٙنق١ـ أٚ ثٌقٚنٛي ٩ٍنٝ ِٛثفمنجس          : ِربؿز اٌؼ١ٍّبد.22

٩ٍنٝ ّن١ذً ثٌّغنجي، صٍنه ثٌضجد٪نز ٦ٌٕنٌثء ثٌذٕنه أٚ        )ثس ٚثٌن٦ُٕ ثٌنجًؽ١نز   هثم١ٍز ِٕجّذز، ٩ٚوَ ثالٌضَثَ دجٌّض٢ٍذجس ثٌٌلجد١ز، ٚلٛث٩و ثل٩ّنجي، ٚص٪٢نً ثٌن٦ُٕ ثٌوثم١ٍنز، ٚثٌّ٪نو     

٩ٍٚٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ثٌذٕه ّن١٪ًّ ٩ٍنٝ صٕف١ني ٝنٛثد٠ مجٙنز دجٌّننج١ٌ ٚثّنضٌثص١ؾ١جس ٌضنف١نا ثٌنْنجةٌ ٚأٔنٗ ّن١ضُ صنٚن١٘ ِنٛثًه              . ٚفوٚط ثٌىٛثًط ث٢ٌذ١٪١ز( ًِٛه٠ٗ

 .ِٓ ِنج١ٌ ثٌ٪١ٍّجس صٍه أٚ غ١ٌ٘ج دجٌىجًِ ٩و٠ور ٌض٠ٛ٢ٌ إؽٌثءثس ف٪جٌز، فئٔٗ ال٠ّىٓ ثّضذ٪جه أٞ

 

٨ٞ١ّ ثٌذٕه ١ّجّجس ٚإؽٌثءثس ِٕجّذز إلهثًر ثٌّنج١ٌ ِٓ أؽنً ِٛثؽٙنز صٍنه ثٌّٖنجوً دق١نظ ال ٠ىنْٛ ٌٙنج أعنٌ ّنٍذٟ وذ١نٌ ٩ٍنٝ إِىجٔنجس ثٌذٕنه              : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .٩ٍٝ ثٌّوٜ ثٌذ٪١و

 

ٌ             ال صضٛفٌ ّٛق ِجي لجةّز ٩ٍٝ ٔقٛ ً: ِربؿز اٌظ١ٌٛخ.21 . ثّل ٖٚٔن٢ز دن١ٓ ثٌّٚنجًف ثإلّنال١ِز دٖنىً ٠ْنّـ دض٠َٚنو ثٌّٚنجًف ثإلّنال١ِز دْن١ٌٛز ٩ٍنٝ ثٌّنوٜ ثٌمٚن١

ٚلنو  . إلهثًر ثٌْن١ٌٛز ثٌنجٙنز دٙنج   ( ثصفجل١جس ثٌٌّثدقنز ثٌو١ٌٚنز  )ٚثٌؾو٠ٌ دجٌيوٌ أْ ثٌّٚجًف ثإلّال١ِز صْ٪ٝ ٌٍومٛي فٟ ثصفجل١جس عٕجة١ز ٌضؾجًر ث٨ٌٍْ ٨ِ ثٌّٚجًف ثٌضم١ٍو٠ز 

ٛ  صٕٖأ ثلنخ ٚم١ّنز ٩ٍنٝ لنوًر     ِنج١ٌ ث١ٌٌْٛز ِٓ ٩وَ لوًر ثٌذٕه ٩ٍٝ ثٌّٖجًوز ٚثٌضن١ٚ٘ ٌٍضٌثؽ٪جس أٚ ثٌضغ١ٌثس غ١ٌ ثٌّضٛل٪ز فٟ ص٠ًّٛ ثٌّٚجهً ثٌضٟ لو ٠ىْٛ ٌٙنج ٩

 . ثٌذٕه ٩ٍٝ ثٌٛفجء دجٌضَثِجصٗ ٩ٕو ثّضقمجلٙج

 

ثٌُ٪ّجٟٔ ٚثٌؾٙجس ثٌٌلجد١ز ثلمٌٜ ٌٛٝن٨ آ١ٌنز ِٕجّنذز صّى نٓ ثٌذٕنه ِنٓ ثٌ٪ّنً دٖنىً ٠ضٛثفنك ِن٨           ١ّ٪ًّ ثٌذٕه ٩ٍٝ ٔقٛ ٚع١ك ٨ِ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .فجٌّٚجًف ثإلّال١ِز ص٪ًّ دٕؾجؿ فٟ ثٌذٍوثْ ثلمٌٜ ِٓ ث٢ٌّٕمز ِٕي صأ١ّْٙج. ث٠ٌٌٖ٪ز ثإلّال١ِز

 

ٚثٌّٚنجًف ثٌىذنٌٜ ثٌضنٟ صٍّنه     . ثٌقجفَ ثٌٌة١ْٟ ًٚثء صق١ْٓ ًدق١ز ثٌم٢ج٧ ٚف٪ج١ٌضٗ صٖٙو ثٌ٪١ٍّجس ثٌٌّٚف١ز صغ١ًٌث دف٪ً ثٌضم١ٕجس ثٌضٟ ٢ٌجٌّج ٕىٍ ش: اٌّربؿز اٌزم١ٕخ.23

  ُ ٚال ٠ٕفنه ثٌ٪ّنالء ٢٠ٍذنْٛ ِنٓ ِٚنجًفُٙ أْ صنٛفٌ ٌٙنُ فناًل ٕنجِاًل الفض١جؽنجس           . ِٛثًه ِج١ٌز ٘جِز صضّض٨ د٨ٝٛ ٠ّْـ ٌٙج دجالّضفجهر ِٓ إلضٚجه٠جس ثٌض٨ّٛ ٚٚفنًٛثس ثٌقؾن

ٌٚيٌه فئْ ِٕضؾجس ثٌذٕه ٚموِجصٗ ّضضٚا دجٌضَثِٙنج ثٌّْنضٌّ دّ٪نج١٠ٌ ثٌم٢نج٧     . ٠مز ف٪ جٌز ِّىٕز ّٝٓ ثلّٛثق ثٌّْضٙوفز ٌضٍه ثٌّٚجًفصؾج٠ًز ٕٚن١ٚز ِ٪١ٕز دأوغٌ ١ٌ

 .ثٌٌّٚفٟ

 

٢نج٧ ثٌّٚنٌفٟ، ثٌضنأع١ٌ دٖنىً     ١ّىْٛ ِٓ ٕأْ أٞ صأم١ٌ ٠ٛثؽٙٗ ثٌذٕه فٟ صمو٠ُ ِٕضؾنجس ٦ٔٚنُ ٚمنوِجس ؽو٠نور أٚ ٢ِنًٛر أٚ فنٟ ِٛثوذنز ثٌضغ١نٌثس ثٌضم١ٕنز ثٌضنٟ ٠ٖنٙو٘ج ثٌم           

 .ٍِق٣ٛ ٩ٍٝ ًدق١ز ثٌذٕه
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١ّْضغٌّ ثٌذٕه فٟ دٕٝ أّج١ّز صم١ٕنز فو٠غنز صٍذنٟ ثفض١جؽنجس ثٌْنٛق وّنج أٔنٗ ١ّْنضف١و ِنٓ منوِجس ِنًٛه٠ٓ ١ِٕٙٚن١ٓ ِقضنٌف١ٓ ٠ضّض٪نْٛ دنذنٌثس                 :اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ّجدمز فٟ صٕف١ي صٍه ثٌّٕضؾجس فٟ ثٌم٢ج٧ ثٌٌّٚفٟ

 

 ؿز اٌّزؼٍمخ ثبٌظٛق اٌزٟ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌجٕهػٛاًِ اٌّرب

 

ز أمٌٜ وّنج أْ  ٠ٌصذ٠ أهثء ثٌذٕه ثًصذج١ًج ٚع١مًج د٦ٌٚف ثاللضٚجه ثٌىٍٟ ثٌمجةّز فج١ًٌج ٩ٍٝ ثٌْجفز ثٌ٪ج١ٌّز ِٓ ؽٙز ٚفٟ ٩ُّجْ ٢ِٕٚمز ثٌن١ٍؼ ِٓ ؽٙ: ث١ئخ االلزظبز اٌىٍٟ.0

 ٟ ٓ ٕننأْ ِْننضمذً ثاللضٚننجه ثٌُ٪ّننجٟٔ ٚأهثيٖ ثٌف٪ٍننٟ ثٌٍنني٠ٓ صقٌوّٙننج إٌننٝ فننو د٪١ننو أّنن٪جً ثٌننٕف٠ ٚثٌم٢ننج٧   ٘ننيث، ّٚنن١ىْٛ ِنن. صٍننه ث٦ٌننٌٚف صٛؽننٗ أهثء ثٌذٕننه ٩ٍننٝ ٔقننٛ ًة١ْنن

 .ثٌٌّٚفٟ ثٌضأع١ٌ دٖىً وذ١ٌ ٩ٍٝ أهثء ثٌذٕه

 

٩الٚر ٩ٍنٝ ىٌنه فنئْ صٍنه      .١ٌِْر ّٔٛ ثٌذٕه ١ّٖىً ثٌذٕه ف٠ٌمًج إهث٠ًًج ِؤٌفًج ِٓ وٛثهً صضّض٨ دجٌنذٌر ثٌالٍِز إلهثًر صٍه ثٌّنج١ٌ ٚصٛؽ١ٗ ٚل١جهر: اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 . ثٌّنج١ٌ ١ّض٪ٌٛ ٌٙج ثٌم٢ج٧ ثٌٌّٚفٟ وىً ٚأٞ ص٢ًٛثس ِ٪جوْز ِٓ ثٌّضٛل٨ أْ صؤعٌ أ٠ًٞج ٩ٍٝ أٞ دٕه ِٕجفِ

 

ً : اٌج١ئخ اٌزلبث١خ.3 ١ّٖنىً ٘نيث ثلِنٌ دقنو ىثصنٗ إفنوٜ ثٌّننج١ٌ        ٚ. ِج ٍثي ث٦ٌٕجَ ثٌٌلجدٟ ٩ٍٝ ثٌم٢ج٧ ثٌٌّٚفٟ ثإلّالِٟ فٟ ٩ُّجْ فٟ ٌِفٍز ثٌّٙو ٚ٘ٛ فج١ًٌج ل١و ثٌض٢نٛ

ٚثٌؾنو٠ٌ دجٌنيوٌ أْ   . ًلجد١نز ثٌضٟ ١ّٛثؽٙٙج ثٌذٕه مالي ٌِفٍز إ١الق موِجصٗ ٌٍؾًّٙٛ ِٓ ف١ظ صقو٠و ِٕضؾجصٗ ٚموِجصٗ ٚإٝنفجء ثٌض٪نو٠الس ١ٍ٩ٙنج ٌضضّجٕنٝ ِن٨ أٞ صغ١نٌثس       

١ٙ١ز ًلجد١ز صض٪ٍك دجٌٕٖجٟ ثٌٌّٚفٟ ثإلّالِٟ فٟ ٩ُّجْ، ٌيٌه صضّٞٓ م٢ز ثل٩ّنجي صٚنًًٛث   ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ٘ٛ فج١ًٌج دٚوه ًُّ ١ّجّجس ١ٙٚجغز إًٕجهثس صٛؽ

ٚ      . ٌضمو٠ُ ِنضٍا موِجس ثٌذٕه ٩ٍٝ ٌِثفً ف١ظ ٠ُفضٌٛ أْ ٕ٘جٌه صغ١١ٌثس ًلجد١ز ٚلج١ٔٛٔز ّض٢ٌأ مالي فضنٌر ١ٍِٕنز ِ٪١ٕنز    أٚ صغ١١نٌثس  /وّنج أٔنٗ الدنو ِنٓ إهمنجي ص٪نو٠الس 

ٟ        . ٟٔٛٔ ٚثٌضؾجًٞ ثٌمجةُ دٙوف إ١نالق ثٌّٕضؾنجس ٩ٍنٝ ثٌٕقنٛ ثٌؾنجًٞ صٚنًٖٛ      ُِ٪١ٕز ٩ٍٝ ث٦ٌٕجَ ثٌمج ثٌٌلنجدٟ أٚ  / ٚأٞ صنأم١ٌ فنٟ إهمنجي  ٘نيٖ ثٌضغ١١نٌثس ٩ٍنٝ ثإل١نجً ثٌمنجٔٛٔ

       ً ُّضٞنّٓ فنٟ   خ ثٌضٚنًٛ  ِٕضؾنجس صضٛثفنك ِن٨ ثٌٖن٠ٌ٪ز فْن     / إهمجي صغ١١ٌثس ِقوٚهر أٚ ٩وَ إهمجي أٞ صغ١١ٌثس ١ٍ٩ٗ لو ٠ضٌصخ ١ٍ٩نٗ ٩نوَ لنوًر ثٌذٕنه ٩ٍنٝ ثّنضنوثَ ١٘جون ثٌ

ٗ    . م٢ز ثل٩ّجي ٩نالٚر ٩ٍنٝ   . ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز، ّضىْٛ ١ٍّ٩ز ثالوضضجح فٟ أُّٙ ثٌذٕه ث٢ٌٌّٚفز ِقوٚهر، ثلٌِ ثٌيٞ ١ّؤعٌ دوًٖٚ ٩ٍٝ ١ٍّ٩جس ثٌذٕنه ٠ٚنفنٜ ِنٓ ًدق١ضن

ِٚٓ د١ٓ ثلِغٍز ٩ٍنٝ  . ضؾج٠ًز دّج فٟ ىٌه ثٌّٚجًف ثإلّال١ِزىٌه، لو ٠مَٛ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ِٓ ٚلش ٢مٌ دئهمجي ص٪و٠الس ٩ٍٝ أ٦ّٔضٗ ثٌنجٝ٪ز ٌٙج ثٌّٚجًف ثٌ

ألٙنٛي غ١نٌ ثٌ٪جٍِنز    صٍه ثٌض٪و٠الس ث٠ٌَجهر فٟ ثٌقو ثلهٔٝ ث٢ٌٍّٛح ِٓ ًأُ ثٌّنجي ثٌّٖنضٌٟ ٩ٍنٝ ثٌّٚنجًف أٚ ثٌضغ١١نٌثس ث٢ٌجًةنز ٩ٍنٝ ِض٢ٍذنجس ٚٝن٨ ثٌّنٚٚنجس ٌ          

 .أٚ آعجًًث ٍّذ١ز ٩ٍٝ أهثء ثٌذٕه/ّجي ث٢ٌٍّٛح ٚٚلو ٠ضٌصخ ٩ٍٝ صٍه ثٌض٪و٠الس ٠ٍجهر ٍِق٥ٛز دٌأُ ثٌ. ٚغ١ٌ٘ج

 

٠ُضٛل٨ أْ ٠ٌُّ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ١ّجّجس ٘جهفز إٌٝ صق١ْٓ أٚٝنج٧ ثٌم٢نج٧ ثٌّٚنٌفٟ دّنج فنٟ ىٌنه ثٌٕٖنجٟ ثٌّٚنٌفٟ ثإلّنالِٟ ٚص٪٠َنَ           : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .ّٖٔٛ ٩ٍٝ ثٌّوٜ ثٌذ٪١و

 

فجٌٞنغ١ٛجس ثاللضٚنجه٠ز ٚث١ٌْجّن١ز    . ج١ٌ ثٌّق١ٍز، ٚثإلل١ّ١ٍز ٚث١ٌْجّن١ز ِنٓ ِىٛٔنجس ِننج١ٌ ثالةضّنجْ ٚونيٌه ِننج١ٌ ثٌْنٛق        ص٪ضذٌ ثٌّن: رمظ١ز ػّالء اٌجٕه ٚٔظزائٗ.2

٩ٍنٝ لنوًر   ٓ ٕنأٔٙج أْ صنؤعٌ ّنٍذًج    ثٌضٟ ص٪ج١ٔٙج ٩ُّجْ ٚث٢ٌّٕمز دأوٍّٙج، دّج فٟ ىٌه ثٌٞغ١ٛجس ثٌٕجؽّز ٩ٓ ثال٢ٌٝثدجس ثٌضٟ صٖٙو٘ج ثلّٛثق ثٌّق١ٍز أٚ أٍِجس ثٌ٪ٍّنز، ِن  

ٛفجء دجٌضَثِجصُٙ ف١جي ثٌذٕه ِنج لنو ٠نؤعٌ    ثٌ٪ّالء أٚ ث٦ٌٌٕثء ثٌّضٛثؽو٠ٓ فٟ ىٌه ثٌذٍو أٚ فٟ ث٢ٌّٕمز ٩ٍٝ ثٌقٚٛي ٩ٍٝ ثٌ٪ٍّز ثلؽٕذ١ز أٚ ثال٩ضّجه ثلؽٕذٟ، ٚدجٌضجٌٟ، ٩ٍٝ ثٌ

 .صأع١ًٌث م١٢ًٌث ٩ٍٝ أ٩ّجي ثٌذٕه ثٌّْضمذ١ٍز ٚٔضجةؼ ١ٍّ٩جصٗ

 

٨ٞ١ّ ثٌذٕه ١ّجّجس ٚإؽٌثءثس ِٕجّذز إلهثًر ثٌّنج١ٌ ِٓ أؽً ِٛثؽٙز صٍه ثٌّٖنجوً دق١نظ ال ٠ىنْٛ ٌٙنج أعنٌ ّنٍذٟ وذ١نٌ ٩ٍنٝ إِىجٔنجس ثٌذٕنه           : اٌزرف١ف ِٓ رٍه اٌّربؿز

 .٩ٍٝ ثٌّوٜ ثٌذ٪١و

   

 ػٛاًِ اٌّربؿز اٌّزؼٍمخ ثبألطُٙ.2

 

ٌُ . ٟ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز فْخ ثٌؾوٚي ثٌَِٕٟ ثٌٛثًه فٟ ٘يٖ ثٌٌٕٖر١ّضُ إهًثػ ثلُّٙ  ث٢ٌٌّٚفز ٌالوضضجح ف: ػسَ رٛفز طدً طبثك ٌٍزساٚي فٟ أطُٙ اٌجٕه

ِٚٓ ٘يث ث٢ٌٍّٕك، . ق ثٌّج١ٌز٠ْذك ٌٍذٕه أْ صُ ثٌضوثٚي فٟ أّّٙٗ ِٓ لذً، ٚال صضٛفٌ ّٝجٔجس أْ ّٛق ٢ٖٔز ّضٕٖأ ٌٍضوثٚي فٟ ثلُّٙ د٪و إهًثؽٙج فٟ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚث

وّج أْ صمٍ ذجس ثٌْٛق لو صؤعٌ ٍّذًج ٩ٍٝ ّ٪ٌ ثٌضوثٚي فٟ ثلُّٙ دٌٚف ث٦ٌٌٕ ٩ٓ ثلهثء . ال ٠ضُ ثٌضوثٚي ف١ٙج ٩ٍٝ ٔقٛ ٠ٖٔ ٚف٪ جي ٠ٛثؽٗ ِموِٛ ث٢ٌٍخ م٢ٌ فًّ أُّٙ لو

 .ثٌضٖغ١ٍٟ ثٌقجٌٟ ٌٍذٕه

 

وًر ثٌذٕه ٩ٍٝ ثإل٩الْ ٩ٓ أًدجؿ ٌألُّٙ ّٚوثه٘ج ٚإٝجفز إٌٝ ِج صمو َ، ٠ّىٓ ٌ٪ور ٩ٛثًِ أْ صؤعٌ فٟ أّ٪جً ثٌضوثٚي فٟ ثلًٚثق ثٌّج١ٌز ٚفٟ ٩وَ ثّضمٌثً٘ج ٚويٌه فٟ ل

 :ٚصًّٖ ٘يٖ ثٌ٪ٛثًِ ٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ. وّج ٘ٛ ِذ١ٓ فٟ ١ّجّز ص٨٠ٍٛ ثلًدجؿ

 ثٌضغ١١ٌثس فٟ ٔضجةؼ ثٌ٪١ٍّجس 

 ٞثالٔىّجٓ ثاللضٚجه 

 ٚ أٚ/صذج١ؤ ّٔٛ ثٌذٕه 

 ْْٛثإل٩الْ ٩ٓ صم١ٕجس ٚموِجس ؽو٠ور ٠موِٙج ثٌّٕجف. 
 

األرثــبذ ٛس٠ــغرـ طـ١ـبطــخ  

 

ٚٚفمًج لفىجَ لجْٔٛ ثٌٌٖوجس ثٌضؾج٠ًز، ٠ؾخ صق٠ٛنً  . صضْجٜٚ ٘يٖ ثلُّٙ ٨ِ وجفز ثلُّٙ ثلمٌٜ ف١ّج ٠ض٪ٍك دأٞ فمٛق ٌض٠ٍٛ٪جس ثلًدجؿ ثٌضٟ لو ٠ضُ ثإل٩الْ ٩ٕٙج ٚهف٪ٙج

ً   ِٓ أًدجؿ أٞ ٌٕوز إٌٝ ثالفض١ج١ٟ ثٌمجٟٔٛٔ فضٝ ٠ذٍغ ٘نيث ثالفض١نج١ٟ عٍنظ ًأّنّجي ثٌ    % 01 ٚال ٠ؾنٍٛ ص٠ٍٛن٨ ثالفض١نج١ٟ ثٌمنجٟٔٛٔ ٩ٍنٝ ثٌّْنج١ّ٘ٓ فنٟ        . ٖنٌوز ٩ٍنٝ ثللن

 .ًٙٛر أًدجؿ ٌألُّٙ

 

 :٠ٕ٘ ث٦ٌٕجَ ثلّجّٟ ٌٍذٕه ٩ٍٝ ِج ٠ٍٟ

 

ْٛ ثلًدنجؿ  ٚصىن . ٠ٗؾٍٛ ٌٌٍٖوز أْ ص٪ٍٓ فٟ ؽّ٪١ز ٩جِز ٩ٓ ص٨٠ٍٛ أٔٚذز ثلًدجؿ ٢٠ٌٕز أْ ص٪ٍٓ أٔٚذز ثلًدجؿ فم٠ ِٓ ٙجفٟ ثلًدجؿ أٚ ِنٓ ثالفض١نج١ٟ ثٌننج    -2

 . ثٌمجدٍز ٌٍض٨٠ٍٛ ٟ٘ ثلًدجؿ ثٌٚجف١ز د٪و مُٚ ِج ٌقك دٌأّّجي ثٌٌٖوز ِٓ مْجةٌ فٟ ّٕٛثس ّجدمز ٚصُ إ١فجي٘ج دجٌىجًِ

 

 : ٠ؾخ ٌِث٩جر ِج ٠ٍٟ ٩ٕو ص٨٠ٍٛ ٙجفٟ ثلًدجؿ  -3
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 . ٟٛٔ عٍظ ًأّّجي ثٌٌٖوزِٓ ٙجفٟ ثلًدجؿ وجفض١ج١ٟ لجٟٔٛٔ فضٝ ٠ذٍغ ثالفض١ج١ٟ ثٌمجٔ( ٩ٌٖر دجٌّجةز% )01ثلض٢ج٧  (أ)

ِٓ ٙجفٟ ثلًدجؿ ( ٠ٌٖ٩ٓ دجٌّجةز% )٠31ؾٍٛ ٌٍؾّ٪١ز ثٌ٪جِز ثٌ٪جه٠ز أْ صمًٌ صى٠ٛٓ ثفض١ج١ٟ مجٗ ٚثلض٢ج٧ ِذجٌغ فٟ ٘يث ثالفض١ج١ٟ ال صضؾجٍٚ  (ح)

 .ٌضٍه ثٌْٕز د٪و مُٚ ثٌٌٞثةخ ٚثالفض١ج١ٟ ثٌمجٟٔٛٔ

دجؿ إٝجف١ز ٌٍّْج١ّ٘ٓ أٚ صٌف١ٍٙج ٌٍْٕز ثٌضج١ٌز دض١ٙٛز ِٓ ِؾٍِ ثإلهثًر ٚث٩ضّجه ثٌّْجّْ٘ٛ فٟ ٠ؾٍٛ ص٨٠ٍٛ ثلًدجؿ ثٌّضذم١ز د٪و ىٌه وأٔٚذز أً (ػ)

 . ثٌؾّ٪١ز ثٌ٪جِز

 . ال صْضقك أٞ فجةور ٩ٍٝ أٔٚذز ثلًدجؿ ِٓ ثٌٌٖوز  -2

 

ج ِؾٍِ ثإلهثًر ِٓ ٚلش ٢مٌ ٠ًّٖٚ ىٌه ث١ٌٖىجس أٚثٌٚىٛن أٞ أٔٚذز أًدجؿ أٚ أِٛثي أمٌٜ ٚثؽذز ثٌوف٨ ٔموث ٌّجٌه ثلُّٙ ٠ؾخ أْ صوف٨ دج٠ٌ٢ٌمز ثٌضٟ ٠ٛؽٗ دٙ  -0

ال فٟ ثٌْؾً أٚ ٌٍ٪ٕٛثْ ثٌضٟ صًٌّ دجٌذ٠ٌو ٌٍ٪ٕٛثْ ثٌّْؾً ٌّجٌه ثٌُْٙ أٚ فٟ فجٌز ثٌّالن ثٌّٖضٌو١ٓ ٌٍ٪ٕٛثْ ثٌّْؾً ٌّجٌه ثٌُْٙ ثٌّٖضٌن ثٌيٞ ٠أصٟ ثّّٗ أٚ

 . ٌٍٖٚن٘ ثٌيٞ ٠ٛؽٗ دٗ ثٌّالن ثٌّٖضٌو١ٓ وضجدز 

٦ٕجَ ثلّجّنٟ ٚثٌمنٛث١ٔٓ   دوف٨ أًدجؿ ثلُّٙ ٌٍّْج١ّ٘ٓ ٚصقو٠و ِذٍغ ٘يٖ ثلًدجؿ ٠ضُ ٚفمًج ٌضمو٠ٌ ِؾٍِ إهثًر ثٌذٕه ٚدٕجًء ٩ٍٝ ص١ٙٛز ِٕٗ، ٚىٌه ٨ِ ٌِث٩جر ثٌأٞ لٌثً 

 . ٚأٞ ص٪و٠الس ٌٗ 3110ّذضّذٌ  33دضج٠ًل  ثٌٚجهً ٩ٓ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ 000ثٌّ٪ّٛي دٙج ِٚٛثفمز ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ فْذّج ٘ٛ ِذ١ٓ فٟ ثٌض٪١ُّ ًلُ 

 :٩ٍٝ أال ٠مَٛ ثٌذٕه دّٕـ أٞ ِٛثفمز ٩ٍٝ إ٩الْ أًدجؿ ثلُّٙ فٟ أٞ ِٓ ثٌقجالس ثٌضج١ٌز ٠000ٕ٘ ص٪١ُّ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ًلُ 

 أٚ ٙجفٟ ِض٢ٍذجس فمٛق ثٌٍّى١ز؛/٩وَ ثّض١فجء ثٌذٕه ٌٍقو ثلهٔٝ ِٓ ِ٪وي وفج٠ز ًأّّجي ثٌذٕه ٚ -

 ثصفجق ِنٚٚجس ثٌذٕه ثٌنجٙز دضغ١٢ز مْجةٌ ثٌمٌٚٛ ٨ِ ثٌّ٪ج١٠ٌ ثٌمجةّز؛ ٩وَ -

 .٩وَ صقم١ك ثٌذٕه ٌٌدـ ٙجفٟ فٟ ثٌ٪جَ ىٞ ثٌٍٚز -

ٍَ ٢مٌ، وّج لو ٠ضأعٌ إ٩الْ ثلًدجؿ د٪ٛثًِ أمٌٜ، ِٓ د١ٕٙج ٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ، آفجق ٩ّنً ثٌذٕن   ّنجي ثٌ٪جِنً،   ه، ِٚض٢ٍذنجس ًأُ ثٌ لو صنضٍا ل١ّز أٞ أًدجؿ ِٓ ٩ج

 . ٚثلهثء ثٌّجٌٟ، ٚأفٛثي ثٌْٛق ٚثٌّٕجك ثاللضٚجهٞ دٛؽٗ ٩جَ، ٩ٚٛثًِ أمٌٜ ِٕٙج ثال٩ضذجًثس ثٌض١ّ١٦ٕز

 

 اٌّظزمج١ٍخ اٌزٛلؼبد
 .ث١ٌٌّّز مجسدجٌّٛثف ًًٕٚ٘ج ٌأل٦ّٔز ١ذمًج ثٌضٛثٌٟ ٩ٍٝ 3100ٚ 3100 ٌ٪جِٟ% 01ٚ% 0 دض٨٠ٍٛ ٠ٌٚؿ دأْ ثٌذٕه ٠ضٛل٨ ثٌّْضمذ١ٍز، ثٌّج١ٌز ثٌضٛل٪جس ٚفٟ

 

اٌزأط١ـض ِظبر٠ـف  

 

 :٩ٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ( ِضّٕٞز ِٚج٠ًا ثإلوضضجح)صموً ِٚج٠ًا صأ١ِّ ثٌذٕه 

 

 (غ١ز ِسلك(32/63/1621ربر٠د  اٌّجٍغ اٌّظزحك حزٝ 32/7/1621ٌغب٠خ ربر٠د ( ع.ر)اٌّجٍغ اٌزمس٠زٞ  اٌّظبر٠ف

 37,296 01,296 ٔفمبد اٌظفز

 01,177 209,922 (أخ١زاٌز)اٌّجبٟٔ / اٌج١ٕخ اٌزحز١خ 

 2,397,913 2,719,316 األرؼبة ا١ٌّٕٙخ

 231,189 2,631,920 ٔفمبد اٌّٛظف١ٓ

 1,666 36,666 إٌفمبد اٌزٕظ١ّ١خ

 8,710 18,710 اٌزظ٠ٛك ٚاٌسػب٠خ ٚاإلػالْ

 371,902 2,732,961 األذزٜ

 1,611,099 2,827,908 اإلخّـبٌـــٟ

 

ؾج٠ًز، ٢٠ٍخ ِٓ ثٌّؤ١ّْٓ أْ ٠منوِٛث إٌنٝ ثٌؾّ٪١نز ثٌ٪١ِّٛنز ثٌضأ١ّْن١ز صم٠ٌنًٌث ٠قضنٛٞ ٩ٍنٝ ثٌّ٪ٍِٛنجس ثٌٖنجٍِز ثٌضنٟ صْنٌه دجٌضفٚن١ً وجفنز               ٚفمًج لفىجَ لجْٔٛ ثٌٌٖوجس ثٌض

ٌ    . ثٌن٢ٛثس ٚثإلؽٌثءثس ثٌضٟ صُ ثٌم١جَ دٙج ٌضأ١ِّ ثٌٌٖوز وز ٚونيٌه صفجٙن١ً ؽ١ّن٨    ٠ٚؾخ أْ صٖضًّ ٘يٖ ثٌّ٪ٍِٛجس ٩ٍٝ وجفز ثٌٕفمجس ثٌضٟ صُ صىذو٘ج فنٟ ّنذ١ً صأّن١ِ ثٌٖن

     ْ ٌٍٚؾّ٪١نز ثٌ٪١ِّٛنز ثٌضأ١ّْن١ز أْ صٚنجهق ٩ٍنٝ ونً ٘نيٖ ثإلؽنٌثءثس         . ثالٌضَثِجس ثٌضٟ ص٪ٙو دٙج ثٌّؤّْْٛ ١ٔجدًز ٩ٓ ثٌٌٖوز دجإلٝجفز إٌٝ ثٌّْنضٕوثس ثٌّؤ٠نور فنٟ ٘نيث ثٌٖنأ

  ٓ ٩نٓ ثٌٕفمنجس ثٌّضىذنور ٚثالٌضَثِنجس ثٌّض٪ٙنو دٙنج ١ٔجدنًز ٩نٓ ثٌٖنٌوز ٚثٌضنٟ ٌنُ ٠نضُ              ٚثالٌضَثِجس ثٌّٖجً إ١ٌٙج أٚ د٪ٜ ِٕٙج، وّج ٠ىْٛ ثٌّؤّْْٛ ِْؤٌْٚٛ دجٌضىجفنً ٚثٌضٞنجِ

 .  ثٌّٚجهلز ١ٍ٩ٙج ِٓ ؽجٔخ ثٌؾّ٪١ز ثٌ٪١ِّٛز ثٌضأ١ْ١ّز

 

ٚاٌم١ــٛز اٌّؤطظْٛ  

 

 رفبط١ً اوززبة اٌّؤطظ١ٓ

دم١ّنز ثّن١ّز   )٧ً ٌىنً ّنُٙ    19013دم١ّنز  َ ؽ١ّن٨ ثٌّؤّْن١ٓ دجالوضضنجح ٔمنوًث     ٚلو لج. ١ٍِ.٧ْٛ ً ١ٍِ01ْٛ ُّٙ دم١ّز إ١ّّز إؽّج١ٌز لوً٘ج  011ٌمو ثوضضخ ثٌّؤّْْٛ د٪وه 

 . د١ْز ٌٍُْٙ وّٚج٠ًا إٙوثً ٩ٍٝ ٘يٖ ثلُّٙ ٧3 ٌىً ُّٙ، ٚثٝجفز ثٌٝ .ً 19011لوً٘ج 

 

ّ ( ؽ١ّ٪ُٙ ٩ّج١ْٔٛ)ِؤًّْج  ٩02وه ثٌّؤ١ّْٓ  ْن١ٓ، ْٚٔنذضُٙ فنٟ ًأُ ثٌّنجي فنٟ ٍِقنك ثٌ٪منو        صٌه أّّجيُ٘ ، ٩ٚوه ِج ثوضضذٛث دٗ ِٓ ثلُّٙ ثٌضٟ صّش ٩ٌٝٙج ٩ٍنٝ ثٌّؤ

ًم ٚصضجؿ ْٔنز ِٓ ث٦ٌٕجَ ثلّجّٟ ٩ٚمو ثٌضأ١ِّ ٌإل١نال٧ ١ٍ٩ٙنج فنٟ ِىضنخ ثٌّْضٖنجً ثٌمنجٟٔٛٔ أٚ دٕنٛن ثالوضضنجح         . ٌوٜ ٍٚثًر ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚج٩ز ثٌضأ١ِّ وّج أْ ىٌه ِْؾ

 .ِٓ ًأُ ِجي ثٌذٕه% 01ال ٠ّىٓ لٞ ِؤِّ ثْ ٠ّضٍه ْٔذز أوغٌ ِٓ " ثءس ثالوضضجحٌٕٟٚ ٚإؽٌ"٨ِ ؽ٨١ّ ِ٪ٍِٛجس ثالصٚجي ٌىً دٕه وّج ٘ٛ ِٕٚٛٗ ١ٍ٩ٙج فٟ 

 

 اٌٍدٕخ اٌزأط١ظ١خ 

  ٘ ٌنٗ، ٚصٞنُ ثٌٍؾٕنز مّْنز      لجَ ثٌّؤّْْٛ، دّٛؽخ ثٌٌٖٟٚ ثٌٌّؽ٪١ز، دض٪١١ٓ ٌؾٕز صأ١ْ١ّز ٌضّغ١ٍُٙ ِْٚج٩وصُٙ فٟ إهثًر أ٩ّجي صأ١ِّ ثٌذٕه وذٕه صؾجًٞ إّنالِٟ ِنٌم

 :أ٩ٞجء ِؤ١ّْٓ ُ٘

 

  أحّس ثٓ ط١ف اٌزٚاحٟ .0

 إٌّٙسص ػبِز ثٓ حّس اٌظ١ٍّبٟٔ  .1

 رش١سح اٌربئفٟ  .3

 زوزٛر أشزف ثٓ ٔجٙبْ إٌجٙبٟٔ .2

 زوزٛر ػبزي ثٓ ػجس اٌؼش٠ش اٌىٕسٞ .1
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 22 من 3 صفحت
 

اٌشـزوـخ ٚإزارح رٕظ١ـُ ١ِثبق  

 

ر ٩جِز ٕجٍِز ٩ٍٝ ٩منو صأّن١ِ ثٌذٕنه ٦ٔٚجِنٗ ثلّجّنٟ أٚ ٩ٍنٝ       ٚٙفًج ِٛؽًَث ٚال ٠ٛفٌ ٦ٌٔ ف٠ٗ١ٍن٘ ٘يث ثٌفًٚ ث١ٌٙىً ثٌض١٦ّٕٟ ٚثإلهثًٞ ٌٌٍٖوز ٠ٚ٪و  ثٌٛٙا ثٌٛثًه 

 .١ز فٛي صٍه ثلًِٛأفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌُ٪ّجٟٔ أٚ ثل٦ّٔز ٚثٌض٪ج١ُِ ثٌنجٙز دج١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي ىثس ثٌٍٚز، وّج ال ٠ؾخ ث٩ضذجًٖ دّغجدز ًِٖٛر لجٔٛٔ

 

 ِدٍض اإلزارح األٚي اٌّمززذ

ي ٌٍذٕه دٛثّن٢ز ثٌّْنج١ّ٘ٓ ثٌقجٝن٠ٌٓ ٌٍؾّ٪١نز ثٌ٪١ِّٛنز ثٌضأ١ّْن١ز ثٌضنٟ ّنضٕ٪مو د٪نو إصّنجَ ١ٍّ٩نز صنٚن١٘ ثلّنُٙ، ّٚن١ضُ ثإل٩نالْ ٩نٓ                 ١ّضُ ثٔضنجح ِؾٍِ ثإلهثًر ثلٚ

 .صج٠ًل ِٚىجْ ٚدٕٛه ؽوٚي ثل٩ّجي ٌٍؾّ٪١ز ثٌ٪١ِّٛز ثٌضأ١ْ١ّز فٟ ثٌٚقا ثٌُ٪ّج١ٔز

 

 اٌّدـٍـض

ٕه إٌٝ أفىجَ لجْٔٛ ثٌٌٖوجس ثٌضؾج٠ًز ٚثٌمجْٔٛ ثٌٌّٚفٟ ٩ٚمو صأ١ِّ ثٌذٕنه ٦ٔٚجِنٗ ثلّجّنٟ، وّنج ٠نٞن٨ ١ٌٍّغنجق       ٠ن٨ٞ ؽَء وذ١ٌ ِٓ ثٌّٙجَ ٚثٌّْؤ١ٌٚجس ثإلهث٠ًز ٌٍذ

 .ٚثٌض٪ج١ُِ ثٌٚجهًر ٩ٓ ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي دٙيث ثٌٚوه د٪و إهًثػ ثٌٌّٚف فٟ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز

 

٠ؾخ أْ ٠ّغً ثل٩ٞجء ثٌُ٪ّج١١ٔٓ ِج ال ٠مً ٩ٓ عٍغٟ ثٌّؾٍِ ٩ٍٚٝ . ٞجء ٠ضُ إٔضنجدُٙ ِٓ د١ٓ ثٌّْج١ّ٘ٓ ثٚ غ٠ٌُ٘١ضٌٛٝ إهثًر ثٌٌٖوز ِؾٍِ إهثًر ٠ضىْٛ ِٓ عّج١ٔز  أ٩

 .ُّٙ فٟ ثٌٌٖوز( 0،011،111)أٌا ثٌّْجُ٘ ثٌٌّٕـ ٌ٪٠ٛٞز ثٌّؾٍِ صٍّه ِج ال ٠مً ٩ٓ ١ٍِْٛ ٚمّّْجةز 

 

 

 ٌدٕخ اٌزلبثخ اٌشزػ١خ

ْ  ( ث١ٌٙىً ثٌض١٦ّٕنٟ ٌٌٍلجدنز ثٌٖن١٩ٌز   )ّجٟٔ ٠ن٠٢ إلٙوثً إ١جً ًلجدٟ ٌٍنوِجس ثٌٌّٚف١ز ثإلّال١ِز ٠٪ٟ ثٌّؤّْْٛ دأْ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ ٚدّؾنٌه همنٛي ٘نيث    . فنٟ ٩ُّنج

ُّفضٌٛ ل١جَ ثٌذٕه دج٩ضّجه ١٘ىً ص١٦ُٕ ٚإهثًر ٩ٌٕٟ ٠ض٢جدك ٨ِ ِض٢ٍذجس ثإل١جً ثٌٌلجدٟ  . ثإل١جً ف١َ ثٌضٕف١ي ، ِٓ ثٌ

 

ٟ ٚإهثًٞ ٩ٌٕٟ مجٗ دجٌذٕه ّٝجْ ثٌضَثَ ثٌذٕه دج٠ٌٌٖ٪ز فٟ ؽ٨١ّ ٔٛثفٟ أ٩ّجٌٗ ث٦ٌّّٕز ثٌّٕضؾجس ثٌضٟ ٠موِٙج ىثس ثٌٍٚز، ٩ٍنٝ أْ  ٠ىّٓ ثٌٙوف ِٓ إ٩وثه ١٘ىً ص١٦ّٕ

 .٠ضّٞٓ ٘يث ث١ٌٙىً ٌؾٕز ًلجدز ١٩ٌٕز ِؤٌفز ِٓ فمٙجء ِٚٓ ِولك ٩ٌٕٟ هثمٍٟ ٚإهثًر ثٌضَثَ

 

ُّفضنٌٛ أْ صنٞن٨ إهثًر ثٌضنول١ك ثٌنوثمٍٟ ٚثالٌضنَث      ِنو٠ٌ إهثًر  / َ ثٌٖن٩ٌٟ إلٕنٌثف ِنو٠ٌ إهثًر ثالٌضنَثَ دجٌٖن٠ٌ٪ز مجٝن٨ ٌإلٕنٌثف ثٌّذجٕنٌ ٌٍنٌة١ِ ثٌضٕف١نيٞ ٌٍذٕنه           ِٚٓ ثٌ

ً      . ثالٌضَثَ ٌٍٚؾٕز ثٌٌلجدز ث١٩ٌٌٖز ر ١ٌّٚٚؿ ٌّو٠ٌ إهثًر ثالٌضَثَ دج٠ٌٌٖ٪ز دجٌ٪ًّ ٩ٍٝ ٔقٛ ِْضمً ٚدئّوثء ثٌٕٚجةـ إلهثًر ثٌذٕنه دٚنفز ١ِٛ٠نز ِٚنٓ ثٌّضٛلن٨ أْ صضنأٌا إهث

 . ثٌضول١ك ثٌوثمٍٟ ٚثالٌضَثَ ث٩ٌٌٖٟ ثٌضجد٪ز ٌٍذٕه ِٓ ٚفور صول١ك ٩ٌٕٟ ِٚٓ ٚفور ثٌضَثَ

 

٠نضُ صٌٕن١ـ ٌؾٕنز ثٌٌلجدنز     . ٠ٕ٘ ث٦ٌٕجَ ثلّجّٟ دأْ ص٪١ٓ ثٌٌٖوز ٌؾٕز ٌٌٍلجدز ث١٩ٌٌٖز ٠ىْٛ أ٩ٞجي٘ج ِٓ ثٌّضن١ٚٚٓ فنٝ ثٌّ٪نجِالس ثٌّٚنٌف١ز ثٌّضٛثفمنز ِن٨ ثٌٖن٠ٌ٪ز       

 .ثإلهثًر ث١٩ٌٌٖز ِٓ لذً ِؾٍِ

 

٩ٍنٝ ثٌٕقنٛ ثٌّ٪ضّنو ِنٓ لذنً ٌؾٕنز       صضٌٛٝ ٌؾٕز ثٌٌلجدز ث١٩ٌٌٖز ِْؤ١ٌٚز ٌِثلذز ٢ِجدمز ثٌٕٖج١جس ثٌضٟ صّجًّٙج ثٌٌٖوز ٌّٞجْ صّج١ٕٙج ٨ِ ثإلًٕجهثس ثٌضٛؽ١ٙ١نز ثإلّنال١ِز   

ّٚنضقو ه ٌؾٕنز ثٌٌلجدنز ثٌٖن١٩ٌز     . ١ٌ إ٠ٌثهثس ثٌٌٖوز ِٓ ثٌ٪ٕجٌٙ ثٌّقٌِنز وّج صٌف٨ ٌؾٕز ثٌٌلجدز ث١٩ٌٌٖز ص١ٙٛجصٙج إٌٝ ِؾٍِ ثإلهثًر فٟ ِج ٠ض٪ٍك دض٢ٙ. ثٌٌلجدز ث١٩ٌٌٖز 

 ١ّضمجٝنٝ أ٩ٞنجء ٌؾٕنز ثٌٌلجدنز ثٌٖن١٩ٌز أص٪جدنًج ّن٠ٕٛز، ّٚن١مَٛ ثٌّْنجّْ٘ٛ دضفن٠ٜٛ ِؾٍنِ ثإلهثًر            .أ٠ًٞج ثل٩ّجي ثٌن٠ٌ١ز ثٌضٟ ١ّضُ ثٌضذ٧ٌ دضٍه ثإل٠ٌثهثس ثٌّقٌِز إ١ٌٙنج 

 .٠و ل١ّز ثلص٪جح٩جه٠ز ٠ّٕٛز دضقو ٩جِزفٟ وً ؽّ٪١ز 

 

  االوززــبة ٚإخــزاءاد شـــزٚؽ

 

 أ١ٍ٘خ االوززبة فٟ األطُٙ اٌّـزٚحخ

فْنجدجس ٌنوٜ ٕنٌوز ِْنم٠ ٌٍّمجٙنز      ٠ىْٛ ثالوضضجح فٟ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفنز ٌالوضضنجح ثٌ٪نجَ ِفضٛفنًج ٌٍُ٪ّنج١١ٔٓ ٚغ١نٌ ثٌُ٪ّنج١١ٔٓ ِنٓ ثلفنٌثه ٚثٌؾٙنجس ثال٩ضذج٠ًنز ثٌني٠ٓ ٌنو٠ُٙ              

٠ٚ٪جًِ ؽ٨١ّ ِٛث١ٕٟ هٚي ِؾٍِ ثٌض٪جْٚ ثٌن١ٍؾٟ ٚثٌؾٙجس ثال٩ضذج٠ًز دٙج ِ٪جٍِز ثٌّنٛث١ٕ١ٓ ثٌُ٪ّنج١١ٔٓ ٚثٌؾٙنجس ثال٩ضذج٠ًنز     . الي صج٠ًل فضٌر ثالوضضجحأٚ م/ٚثإل٠وث٧ فٟ ٚ

 . ثٌُ٪ّج١ٔز ف١ّج ٠ض٪ٍك دأغٌثٛ ثِضالن ثلُّٙ فٟ ثٌٌٖوجس ثٌُ٪ّج١ٔز

 

ِنٓ ًأُ ثٌّنجي   % 01ج١ّ٘ٓ ِٓ غ١ٌ ِنٛث١ٕٟ هٚي ِؾٍنِ ثٌض٪نجْٚ ثٌن١ٍؾنٟ دنجِضالن أّنُٙ دّنج ال ٠ضؾنجٍٚ ْٔنذضٙج          د٪و ثإلهًثػ فٟ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز، ٠ُّْـ ٌٍّْ

 .ثٌّوف٧ٛ ٌٍذٕه

 

أٚ أوغنٌ ِنٓ أّنُٙ ٕنٌوز ِْنجّ٘ز ٩جِنز هْٚ ثٌقٚنٛي ٩ٍنٝ ِٛثفمنز ٙن٠ٌقز ِنٓ ث١ٌٙتنز             % 30ال ٠ؾٍٛ لٞ ٕن٘ دّفٌهٖ أٚ ٨ِ أفو ألجًدٗ فضٝ ثٌوًؽز ثٌغج١ٔز أْ ٠ّضٍه 

 .ٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجيث

 

 : ٠فٌٛ ثٌذٕه ثٌٌّوَٞ ثٌُ٪ّجٟٔ ويٌه ل١ٛهًث ِ٪١ٕز ٩ٍٝ ثِضالن ثلُّٙ فٟ ثٌذٕٛن، ٚثٌضٟ ِٓ د١ٕٙج ِج ٠ٍٟ

 

  ثلُّٙ ثٌضٟ ٌقجٍِٙج فك ثٌض٠ٛٚش% 00أال ٠ضؾجٍٚ إؽّجٌٟ ِج ٠ّضٍىٗ ثٌفٌه ٚثل١ٌثف ىثس ثٌ٪اللز ِٓ. 

 ّ30ُٙ ْٔذز أال ٠ضؾجٍٚ ِج صٍّىٗ أٞ ؽٙز ث٩ضذج٠ًز ِٓ ثل .% 

  20أال ٠ضؾجٍٚ ِج صٍّىٗ أٞ ٌٕوز ِْجّ٘ز أٚ لجدٞز ِٓ ثلُّٙ ْٔذز.% 

           أٚ أوغنٌ ِنٓ أّنُٙ ثٌضٚن٠ٛش لفنو ثٌذٕنٛن ثٌّؤّْنز        % ٠01ق٦ٌ ٩ٍٝ أٞ فٌه أٚ ؽٙز ث٩ضذج٠ًنز إٔٚنٌوز ِْنجّ٘ز أٚ ٕنٌوز لجدٞنز صّضٍنه ِن٨ أ١نٌثف ىثس ٙنٍز

 .أُّٙ ثٌض٠ٛٚش ثٌّضوثٌٚز ٌذٕه ِقٍٟ آمٌِٓ % 00ِق١ًٍج أْ ٠ّضٍه د٠ٌ٢ك ثالّضغّجً أوغٌ ِٓ 

 

 ؿٍجبد االوززبة اٌّحظٛرح

 :ف١ّج ٠ٍٟ ١ٍذجس ثالوضضجح ثٌّق٦ًٛر

 

 .إال أٔٗ ٠ؾٍٛ لٙقجدٙج صمو٠ُ ١ٍذجس صقًّ أّّجءُ٘ ثٌٖن١ٚز: اٌّؤطظبد اٌفزز٠خ (2

 . ٠ُق٦ٌ ٩ٍٝ أٞ ٕن٘ ثٌضموَ دأوغٌ ِٓ ١ٍخ ثوضضجح ٚثفو: ؿٍجبد االوززبة اٌّزىزرح (3
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ٓ             )الوززبة اٌّشززوخ ؿٍجبد ا  (2 ، ف١نظ ٠ض٪ن١ٓ صمنو٠ُ ٘نيٖ ث٢ٌٍذنجس دأّنّجةُٙ       (ث٢ٌٍذجس ثٌضنٟ صمنوَ دجّنُ أوغنٌ ِنٓ فنٌه، دّنج ف١ٙنج ث٢ٌٍذنجس ثٌّموِنز دجّنُ ثًٌٛعنز ثٌٖن١١٩ٌ

 .ثٌٖن١ٚز فم٠

 

ٚطاٛف ٠ازُ رفاغ ؿٍجاابد    . أطاّبئُ اٌشرظاا١خ فماؾ  ال رظازـ١غ حظابثبد اٌؼٙاسح االوززاابة ثبالطاُٙ ٚػٍاٝ اٌٛطاـبء إػاالَ ٚرج١ٍااغ ػّالئٙاُ ثابْ ٠ىززجاٛا ث          : حظابثبد اٌؼٙاسح  

 .االوززبة اٌّسرخخ فٟ أٞ ِٓ اٌفئبد اٌّذوٛرح أػالٖ ثسْٚ إذـبر اٌّىزت

 

 ؿٍجبد االوززبة ١ٔبثخ ػٓ األؿفبي اٌمظز

  0000أد٠ًٌ  32لغٌثٛ ٘يث ثالوضضجح، ٠٪ضذٌ لجًٌٙث وً ٕن٘ ٌِٛٛه فٟ أٚ د٪و 

  ٖثٌم٠ٌٚؾٍٛ ٌألح فم٠ ثالوضضجح ١ٔجدًز ٩ٓ أٚاله. 

  ِٓ ثٌؾٙنجس ثٌّنضٚنز   إىث صُ ثالوضضجح ١ٔجدز ٩ٓ ث٢ٌفً ثٌمجٌٙ ِٓ لذً أٞ ٕن٘ آمٌ غ١ٌ ثلح، فئٔٗ ٠ؾخ أْ ٠ٌفك دج٢ٌٍخ ٚوجٌز ١٩ٌٕز ّج٠ًز ثٌّف٪ٛي ٙجهًر

 . صنٌٛٗ دجٌضٌٚف فٟ أِٛثي ث٢ٌفً ثٌمجٌٙ د١٪ًج ٌٕٚثًء ٚثّضغّجًًث

 

 اإل٠ساع ٌسٜ شزوخ ِظمؾ ٌٍّمبطخ ٚ( اٌّظزثّز)رلُ اٌّظبُ٘ 

 

0.        ٌٍ ّىضضنخ ثٌضمنوَ   ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ وً ٕن٘ ٠ضموَ د٢ٍخ ٌالوضضجح فٟ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز أْ ٠ىْٛ ٌٗ فْجح أٚ ًلُ ِْنجُ٘ ٌنوٜ ٕنٌوز ِْنم٠ ٌٍّمجٙنز ٚثإل٠نوث٧، ٠ّٚىنٓ 

ٍّمجٙنز ٚثإل٠نوث٧ أٚ ِنٓ ِٛل٪ٙنج     ٌٍقٚٛي ٩ٍٝ ًلُ ِْجُ٘ ٚفضـ فْجح ِٓ مالي ص٪ذتز ثّضّجًر فضـ ثٌقْنجح ثٌّ٪نور ٌٙنيث ثٌغنٌٛ ٚثٌّضنٛفٌر دّمنٌ ٕنٌوز ِْنم٠ ٌ        

٠ّىنٓ ٌىنً ِىضضنخ صمنو٠ُ ثالّنضّجًر د٪نو       . أٚ ٌٕوجس ثٌّٛج١ز ثٌٌّمٚنز ِنٓ لذنً ّنٛق ِْنم٠ ٌنألًٚثق ثٌّج١ٌنز       ( www.csdoman.co.om)٩ٍٝ ٕذىز ثإلٔضٌٔش 

 :ثّض١فجء ؽ٨١ّ ثٌّض٢ٍذجس إٌٝ أفو ثٌّٕجفي ثٌضج١ٌز

 

  ثٌٌة١ْٟ ٌٌٖوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ ثٌىجةٓ د٢ّٕمز ثٌقٟ ثٌضؾجًٞ، ِْم٠، ٢ٍّٕز ٩ُّجْثٌّىضخ. 

 007 32300722: ، فجوِ+007 32300733: ف٧ٌ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز فٟ ِو٠ٕز ٙالٌز، ٢ٍّٕز ٩ُّجْ، ٘جصا.+ 

 ِىجصخ ٌٕوجس ثٌّٛج١ز ثٌٌّمٚز ِٓ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز. 

 ٌٕ ٌٝ007 30700000وز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ ٩ٍٝ ثٌفجوِ إًّجي ١ٍخ إ.+ 

 فضـ فْجح ٩ذٌ ِٛل٨ ثٌٌٖوز ٩ٍٝ ٕذىز ثإلٔضٌٔش :www.csdoman.co.om. 

 

م٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ ٌفضـ فْنجدجصُٙ ٌنوٜ ثٌٖنٌوز    ١ّىْٛ ٢ٍِٛدًج ِٓ ثٌؾٙجس ثال٩ضذج٠ًز صمو٠ُ ْٔنز ِٓ ثٌّْضٕوثس ثٌضأ١ْ١ّز ٨ِ ص٪ذتز ثّضّجًر ١ٍخ ٌوٜ ٌٕوز ِْ

 .ٚثٌقٚٛي ٩ٍٝ ًلُ ِْجُ٘

 

وّج ٠ؾٍٛ ٌٍّىضضذن١ٓ صقنو٠ظ   . ٩ٍٝ ثٌّىضضذ١ٓ ثٌي٠ٓ ٌو٠ُٙ ِْذمج فْجدجس ٌوٜ ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ أْ ٠ضأووٚث ِٓ ثٌضفج١ًٙ ثٌٛثًهر فٟ ث٢ٌٍخ لذً ثالوضضجح -3

 .ٖد١جٔجصُٙ ِٓ مالي ثٌّٕجفي ثٌّيوًٛر أ٩ال

ٌٚنيٌه ٠ض٪ن١ٓ ٩ٍنٝ    . ُصًٌّ ؽ٨١ّ ثٌٌّثّالس دّج فٟ ىٌه إم٢جًثس ثٌضن١ٚ٘ ١ٕٚىجس ثلًدجؿ ٩ٍٝ ٩ٕٛثْ ثٌّىضضخ ثٌَّْؾً ٌوٜ ٕنٌوز ِْنم٠ ٌٍّمجٙنز ٚثإل٠نوث٧     -2

 .ثٌّىضضذ١ٓ ثٌضأوو ِٓ ٙقز ٩ٕج٠ُٕٚٙ ثٌّْؾٍز ٌوٜ ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧

١ّٚضُ ًفنٜ ١ٍذنجس ثالوضضنجح ثٌضنٟ ال صقّنً أًلنجَ ِْنجّ٘ز ٙنق١قز هْٚ ثالصٚنجي          . ثٌّوْٚ فٟ ١ٍخ ثالوضضجح ٠ضقًّ وً ِىضضخ ِْؤ١ٌٚز ثٌضقمك ِٓ ٙقز ثٌٌلُ -0

 . دجٌّىضضخ

 :َ.٧.َ.٠ٌَّو ِٓ ثٌّ٪ٍِٛجس ٩ٓ ٘يٖ ثإلؽٌثءثس، ٠ٌؽٝ ِٓ ثٌّىضضذ١ٓ ثالصٚجي دٌٖوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ ٓ

  30700000: ، فجو30733333ِ: ٘جصا

 /http://www.csdoman.co.om: ثٌّٛل٨ ثإلٌىضٌٟٚٔ

 

 فزـزح االوززــبة

 . دٕٙج٠ز ّج٩جس ثٌ٪ًّ ث١ٌٌّّز ٌذٕٛن ثالوضضجح فٟ ث٢ٌٍْٕز 3103ِج٠ٛ ٠ٚ33ٕضٟٙ فٟ  3103أد٠ًٌ ٠32ذوأ ثإلوضضجح فٟ 

 

 رٛس٠غ األطُٙ اٌّـزٚحخ ٌالوززبة ٚإخزاءاد ررظ١ظٙب

 :، ٠ضُ ص٨٠ٍٛ ثلُّٙ د١ٓ ِؾ٩ّٛجس ثٌّْضغ٠ٌّٓ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ دجٌقٚ٘ ثٌضج١ٌز 011،111،111ُّٙضضجدجس ٩وه ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٌالوضضجح ٚثٌذجٌغزإىث صؾجٍٚس ثالو

 

ٝ    011،111ثٌي٠ٓ ٠ىضضذْٛ د٪نوه   فم٠ ِٓ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٌالوضضجح ٩ٍٝ ثٌّىضضذ١ٓ ِٓ ثلفٌثه % 01ُّٙ، أٞ ِج ٠٪جهي  201،111،111: اٌفئخ األٌٚٝ . ّنُٙ وقنو ألٚن

 . ٚ ١ّضُ صن١ٚ٘ ثلُّٙ ٩ٍٝ أّجُ ثٌْٕذز ٚثٌضٕجّخ

 

ِٓ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفنز ٌالوضضنجح ٩ٍنٝ ثٌّىضضذن١ٓ ِنٓ ثلفنٌثه ٚثٌؾٙنجس ثال٩ضذج٠ًنز ثٌني٠ٓ ٠ىضضذنْٛ د٪نوه ِنٓ ثلّنُٙ              % 01ُّٙ، أٞ ِج ٠٪جهي  301،111،111: اٌفئخ اٌثب١ٔخ

 .وضضجح ١ّٚضُ صن١ٚ٘ ثلُّٙ ٩ٍٝ أّجُ ثٌْٕذز ٚثٌضٕجّخُّٙ ِٓ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٌال ٠َ٠011،111و ٩ٍٝ 

 

  ٜ ٘نيث، ٠ٌٚث٩نٝ ٩ٕنو ثٌضنٚن١٘ ٩نوَ      . إىث ٌُ صضؾجٍٚ ثلُّٙ ثٌّىضضخ دٙج ٩وه ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٌالوضضجح فٟ أٞ فتز، ٩ٕوةٍي صٌفً ثلُّٙ غ١ٌ ثٌّىضضخ دٙج إٌٝ ثٌفتنز ثلمنٌ

ّٚن١ضُ ث٩ضّنجه ٠ٌ١منز ثٌضنٚن١٘ ثٌٕٙجة١نز دٕنجًء ٩ٍنٝ ثلّنِ ثٌّنيوًٛر أ٩نالٖ ِنٓ لذنً ِنو٠ٌ ثإلٙنوثً               . وف٧ٛ ٌٍذٕنه ِٓ ًأُ ثٌّنجي ثٌّن  % 01صؾجٍٚ ثٌّْجّ٘ز ثلؽٕذ١ز ْٔذز 

 . ٚثٌذٕه د٪و ثٌضٖجًٚ ٨ِ ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي

 

 اٌحس األزٔٝ ٌالوززبة فٟ األطُٙ اٌّـزٚحخ

ُّٙ ِٚٞج٩فجس ثٌّتنز د٪نو ىٌنه، وّنج ّن١ىْٛ ثٌقنو ثلهٔنٝ ٌالوضضنجح ٌٍّْنضغ٠ٌّٓ فنٟ ثٌفتنز            ( أٌا) ١ّ0،111ىْٛ ثٌقو ثلهٔٝ ٌالوضضجح دجٌْٕذز ٌٍّْضغ٠ٌّٓ فٟ ثٌفتز ثلٌٚٝ 

 .ُّٙ ِٚٞج٩فجس ثٌّتز د٪و ىٌه 011،011ثٌغج١ٔز 

  

 : اٌحس األلظٝ ٌالوززبة فٟ األطُٙ اٌّـزٚحخ

ٚأِج دجٌْٕذز ٌٍّْضغ٠ٌّٓ فٟ ثٌفتز ثٌغج١ٔز، ٠ىْٛ ثٌقو ثللٚٝ ٌالوضضنجح فنٟ   . ُّٙ ٠011،111ىْٛ ثٌقو ثللٚٝ ٌالوضضجح فٟ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٌٍّْضغ٠ٌّٓ فٟ ثٌفتز ثلٌٚٝ 

ِنٓ إؽّنجٌٟ   % 01ِٓ لجْٔٛ ّٛق ًأُ ثٌّجي ثٌضٟ صٕ٘ ٩ٍٝ أْ ٠ىْٛ ثٌقو ثللٚٝ ٌالوضضجح فٟ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز لٞ ِىضضخ ( 0)ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٚفمًج لفىجَ ثٌّجهر 

ٚلغٌثٛ ثفضْجح ٘يٖ ثٌْٕنذز، ٠نضُ هِنؼ ١ٍنخ ثالوضضنجح ثٌننجٗ       . ٚال ٠ؾٍٛ لٞ ٕن٘ ثالوضضجح دأوغٌ ِٓ ٘يث ثٌْما. ١ٍِْٛ ُّٙ( 01)فؾُ ثالوضضجح أٞ ِج ٠٪جهي ّض١ٓ

http://www.csdoman.co.om/
http://www.csdoman.co.om/
http://www.csdoman.co.om/
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ّ  . ٨ِ ١ٍذجس ثالوضضجح ثٌنجٙز دأٚالهٖ ثٌمٌٚ( أٚ ٌٟٚ ثلٌِ)دجٌٛثٌو  ْنؾٍز فنٟ ونً    ٚفٟ فجٌز صؾجٍٚ فؾُ ثلُّٙ ثٌّىضضخ ف١ٙج ثٌْٕذز ثٌّيوًٛر، فئٔٗ ١ّضُ صنفن١ٜ ثلّنُٙ ثٌ

 . ١ٍخ دجٌْٕذز ٚثٌضٕجّخ لذً إؽٌثء ١ٍّ٩ز ثٌضن١ٚ٘

 

 . ٘يٖال ٠ضقًّ ثٌذٕه ٚالِو٠ٌ ثإلٙوثً ٚال ثٌّؤ١ّْٓ ِْؤ١ٌٚز أٞ صغ١١ٌ فٟ ثٌمٛث١ٔٓ أٚ ثٌٍٛثةـ ثٌْج٠ًز ثٌضٟ صقوط د٪و صج٠ًل ٌٖٔر ثإلٙوثً 

 

 . ٍمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ثٌْج٠ًز٠ُٕٚـ ثٌّىضضذْٛ دجٌضقمك دٖىً ِْضمً ٌٍضأوو ِٓ أْ ١ٍذجصُٙ ِْضٛف١ز ٌ

 

 شزٚؽ اٌظساز 

ٟ ( ل١ننو ثٌضأّنن١ِ)٧ .٧.َ.دٕننه ٔننَٜٚ ٓ"ّنن١مَٛ ثٌّؤّْننْٛ دفننضـ فْننجح أِجٔننجس دجّننُ    ٌننوٜ ؽ١ّنن٨ دٕننٛن ثالوضضننجح ٌؾّنن٨ ِذننجٌغ ثالوضضننجح فننٟ ثلّننُٙ    " ث٢ٌننٌؿ ثٌ٪ننجَ ثلٌٚنن

إٙوثً ١ٕه ٌِٚفٟ أٚ فٛثٌز ِج١ٌز أٚ ث٢ٌٍخ دضق٠ًٛ ثٌّذٍغ ِٓ فْجدٗ ثٌٌّٚفٟ فنٟ ٚلنش   ٠ٚؾٍٛ ٌٍّىضضخ أْ ٠ْوه ل١ّز ثلُّٙ ثٌّىضضخ دٙج ٔموًث أٚ ِٓ مالي . ث٢ٌٌّٚفز

 .صمو٠ُ ث٢ٌٍخ

 

 رفبط١ً اٌحظبة اٌّظزفٟ 

 .م٠٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ وً ِىضضخ ىوٌ صفج١ًٙ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌنجٗ دٗ، ٚال ٠ؾٍٛ ٌٍّىضضخ ثّضنوثَ ًلُ فْجح ٌِٚفٟ ٠ن٘ ٕن٘ آمٌ ٩وث أ١فجٌٗ ثٌمٌٚ ف .0

، ِٓ جح ثٌٌّٚفٟ ٌٍّىضضخ ِْؾاًل ٌوٜ دٕه غ١ٌ أفو دٕٛن ثالوضضجح، فئٔٗ ٠ؾخ ١ٍ٩ٗ صمو٠ُ ِج ٠غذش ٙقز صفج١ًٙ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌٛثًهر دج٢ٌٍخإىث وجْ ثٌقْ .3

ٙجهًر ِٓ  مالي صمو٠ُ أٞ ٚع١مز ِٓ دٕه ثٌّىضضخ صٛٝـ ًلُ ٚثُّ ٙجفخ ثٌقْجح ِغً وٖا ثٌقْجح ثٌٚجهً ِٓ ثٌذٕه ثٌيٞ ٠ضّٞٓ ٘يٖ ثٌّ٪ٍِٛجس أٚ ًّجٌز

٠ٚضقًّ ثٌّىضضخ ِْؤ١ٌٚز ّٝجْ أْ ٠ىْٛ ثإلعذجس ثٌّموَ ِمٌٚء دٛٝٛؿ ٠ٚقضٛٞ ٩ٍٝ ثٌّ٪ٍِٛجس ثٌالٍِز، غ١ٌ أٔٗ ال ٠ىْٛ . ىٌه ثٌذٕه صؤوو ٙقز صٍه ثٌذ١جٔجس

 .و٠ًٍَِِٗج دضمو٠ُ إعذجس ٩ٓ ٙقز صفج١ًٙ فْجدٗ ثٌٌّٚفٟ إىث لجَ دجالوضضجح ٩ٓ ٠ٌ١ك دٕه ثالوضضجح ثٌيٞ ٠قضف٤ دقْجح ٌ

َ دغٌٛ .٧.َ.ث٧ ٓدٕجًء ٩ٍٝ ص٪١ٍّجس ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي، ّٛف ٠ضُ إهًثػ صفج١ًٙ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌّٖجً إ١ٌٗ فٟ ّؾالس ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠و .2

ذز ٌٍّىضضذ١ٓ ثٌي٠ٓ ٌو٠ُٙ فْجدجس ٌِٚف١ز أِج دجٌْٕ. ثّضنوثِٗ فٟ صق٠ًٛ ثلِٛثي ثٌفجةٞز ِٓ ثالوضضجح ٚويٌه ص٠ٍٛ٪جس ثلًدجؿ ثٌضٟ ٠مَٛ ثٌذٕه دوف٪ٙج ِْضمذاًل

 . ِم١ور ٌوٜ ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧، ّٛف ٠ْضنوَ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌٛثًه د٢ٍخ ثالوضضجح فٟ صق٠ًٛ ثٌّذجٌغ ثٌفجةٞز فم٠

١ٔجدز ٩ٓ ثل١فجي ثٌمٌٚ ٚثٌضٟ صضّٞٓ  ١ّضُ ًفٜ ١ٍذجس ثالوضضجح إىث وجْ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌٛثًه دج٢ٌٍخ ال ٠ن٘ ثٌّىضضخ، دجّضغٕجء ث٢ٌٍذجس ثٌّموِز .0

 . صفج١ًٙ ثٌقْجدجس ثٌٌّٚف١ز ثٌنجٙز د دجةُٙ

 

 اٌٛثبئك اٌثجٛر١خ اٌّـٍٛثخ

 (.إىث وجْ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ٌٍّىضضخ ِْؾاًل ٌوٜ دٕه آمٌ غ١ٌ أفو دٕٛن ثالوضضجح)صمو٠ُ ِج ٠غذش ٙقز ًلُ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌٛثًه فٟ ١ٍخ ثالوضضجح  .0

دجّنضغٕجء ثوضضنجح ثلح ٩نٓ أٚالهٖ    )ث١٩ٌٌٖز ّج٠ًز ثٌّف٪ٛي ِْٚؾٍز ٌوٜ ثٌْن٢ٍجس ثٌمج١ٔٛٔنز ثٌّنضٚنز فنٟ فجٌنز ثالوضضنجح ١ٔجدنز ٩نٓ ٕنن٘ آمنٌ           ْٔنز ِٓ ثٌٛوجٌز  .3

 (.ثٌمٌٚ

ٝ   ( غ١ٌ أفٌثه)فٟ فجٌز ث٢ٌٍذجس ثٌّموِز دأّّجء إٔنجٗ ث٩ضذج١٠ًٓ  .2 إًفنجق ِنج ٠غذنش     ٚثٌّٛل٪ز ِٓ لذً ٕن٘ دّٛؽخ ِج ٘ٛ ِنٛي ٌٗ ِٓ ٙنالف١جس ثٌضٛل١ن٨، ٠ٌؽن

 . ثٌضن٠ًٛ دجٌضٛل٨١ ١ٔجدز ٩ٓ ثٌٖن٘ ثال٩ضذجًٞ

 

 و١ف١خ رمس٠ُ ؿٍت االوززبة

ٍمنٝ ١ٍذنجس ثالوضضنجح    ٠ضقًّ ثٌّىضضخ ِْؤ١ٌٚز ثّض١فجء ؽ٨١ّ د١جٔجصٗ ّٚٝجْ ٙقز ثٌّ٪ٍِٛجس ثٌٛثًهر دج٢ٌٍخ، ف١ظ إٔٗ لو ٙوًس ص٪١ٍّجس ٌذٕٛن ثالوضضنجح ثٌضنٟ صض   .0

 .ٛف١ز ٌؾ٨١ّ ثٌّض٢ٍذجس ثٌٛثًهر دج٢ٌٍخ ٌٖٚٔر ثإلٙوثًد٪وَ لذٛي ّٜٛ ث٢ٌٍذجس ثٌّْض

 .٩ٍٝ ثٌّىضضخ ص٪ذتز ١ٍخ ثالوضضجح ٚثإل١ال٧ ٩ٍٝ ٌٖٔر ثإلٙوثً دّج فٟ ىٌه ٌٕٟٚ ٚإؽٌثءثس ثالوضضجح .3

 .٩ٍٝ ثٌّىضضخ ص٪ذتز ١ٍخ ثالوضضجح دئهمجي ؽ٨١ّ ثٌضفج١ًٙ ىثس ثٌٍٚز ثٌضٟ صىْٛ ٢ٍِٛدز فٟ ثّضّجًر ث٢ٌٍخ ٌٖٚٔر ثإلٙوثً .2

 .ٝ ثٌّىضضخ صمو٠ُ ١ٍخ ثالوضضجح ٨ِ ثٌٛعجةك ثٌّؤ٠ور ىثس ثٌٍٚز ٚويٌه ِذٍغ ثالوضضجح إٌٝ أفو دٕٛن ثالوضضجح ثٌّذ١ٕز فٟ ٘يٖ ثٌٌٕٖر٩ٍ .0

 ".ث٢ٌٌؿ ثٌ٪جَ ثلٌٟٚ( ل١و ثٌضأ١ِّ)٧ .٧.َ.دٕه َٜٔٚ ٓ"فٟ فجٌز ّوثه ل١ّز ثالوضضجح د١ٖه أٚ فٛثٌز ٌِٚف١ز، ٠ؾخ أْ صقًٌ دجُّ  .0

 وززبةرفبط١ً ثٕٛن اال

 :ُصمذً ١ٍذجس ثالوضضجح فٟ ثلُّٙ ث٢ٌٌّٚفز ٌوٜ أفو ثٌذٕٛن ثٌضؾج٠ًز ثٌضج١ٌز مالي ّج٩جس ثٌ٪ًّ ث١ٌٌّّز فم٠

 

 َ .٧.َ.دٕه ٩ُّجْ ثٌ٪ٌدٟ ٓ (0

 ٧.٧.َ.دٕه ِْم٠ ٓ  (3

 ٧.٧.َ.ثٌذٕه ث١ٌٕٟٛ ثٌُ٪ّجٟٔ ٓ (2

 ٧.٧.َ.دٕه ٥فجً ٓ (0

 

ِٓ ثّض١فجةٙج ٌإلؽٌثءثس ثٌٛثًهر فٟ ثٌٌٕٖر، ٩ٍٚٝ ٘يٖ ثٌذٕٛن أْ صٛؽنٗ ثٌّىضضذن١ٓ إٌنٝ ثالٌضنَثَ دؾ١ّن٨ ثٌّض٢ٍذنجس        ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ دٕٛن ثالوضضجح لذٛي ١ٍذجس ثالوضضجح د٪و ثٌضأوو

 . ثٌٛثًهر فٟ ١ٍخ ثالوضضجح ٚثّض١فجةٙج

 ٗ وَ لذنٛي أٞ ١ٍنخ ثوضضنجح ٠نٌه إ١ٌٙنج د٪نو ّنج٩جس        ٠ٚقنك ٌذٕنٛن ثالوضضنجح ٩ن    . ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ ثٌّىضضخ صمو٠ُ ١ٍخ ثإلوضضجح إٌٝ أفو دٕٛن ثالوضضجح فٟ صج٠ًل إلفجي ثالوضضجح أٚ لذٍن

 . ثٌوٚثَ ث١ٌٌّّز فٟ صج٠ًل إلفجي ثالوضضجح

 

 رفغ ؿٍجبد االوززبة

 :صمَٛ دٕٛن ثالوضضجح دٌفٜ ث٢ٌٍذجس فٟ أٞ ِٓ ثٌقجالس ثٌضج١ٌز

 

 .إىث ٌُ ٠ىٓ ١ٍخ ثالوضضجح ِٛل٪ًج ِٓ لذً ثٌّىضضخ.0

 .ًهر فٟ ٌٖٔر ثإلٙوثًإىث ٌُ ٠ضُ ّوثه ل١ّز ثالوضضجح ١ذمًج ٌٌٍٖٟٚ ثٌٛث.3

 .إىث صُ ّوثه ل١ّز ثالوضضجح ٩ٓ ٠ٌ١ك ١ٕه ٌِٚفٟ ٚصُ ًفٜ ث١ٌٖه لٞ ّذخ وجْ.2

 .إىث صُ صمو٠ُ ١ٍخ ثالوضضجح دأّّجء ِٖضٌوز.0

 .فْجدجس ٩ٙور/ إىث وجْ ثٌّىضضخ ِؤّْز فٌه٠ز .0

 .إىث ٌُ ٠ضّٞٓ ث٢ٌٍخ ًلُ ثٌّْجُ٘ ثٌنجٗ دجٌّىضضخ ٌوٜ ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧.0

 .ث صذ١ٓ أْ ًلُ ثٌّْجُ٘ ثٌّْؾً د٢ٍخ ثالوضضجح غ١ٌ ٙق١ـإى.0

 .إىث صذ١ٓ أْ ثٌٖن٘ لو صموَ دأوغٌ ِٓ ١ٍخ ثوضضجح دٕفِ ثالُّ، ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز صٌفٜ ؽ٨١ّ ث٢ٌٍذجس.7
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 22 من 22 صفحت
 

 .إىث ٌُ صٌفك د٢ٍخ ثالوضضجح ثٌٛعجةك ثٌغذٛص١ز.0

 .إىث ٌُ ٠ضّٞٓ ث٢ٌٍخ ؽ٨١ّ صفج١ًٙ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ٌٍّىضضخ.01

 .صفج١ًٙ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ثٌنجٗ دجٌّىضضخ غ١ٌ ٙق١قزإىث صذ١ٓ أْ .00

ؾنٍٛ ٌٙنُ ثّنضنوثَ صفجٙن١ً     إىث صذ١ٓ أْ صفج١ًٙ ثٌقْجح ثٌٌّٚفٟ ٌٍّىضضخ ثٌٛثًهر دج٢ٌٍخ ال صن٘ ثٌّىضضخ دجّضغٕجء ث٢ٌٍذجس ثٌّموِز دأّّجء ثل١فجي ثٌمٌٚ ثٌي٠ٓ ٠.03

 .ثٌقْجدجس ثٌٌّٚف١ز ٢دجةُٙ

 (.دجّضغٕجء ث٢دجء ثٌي٠ٓ ٠ىضضذْٛ ٩ٓ أ١فجٌُٙ ثٌمٌٚ)ٌٍّىضضخ ثٌيٞ ٠ضموَ د٢ٍخ ثالوضضجح ١ٔجدًز ٩ٓ ٕن٘ آمٌ  إىث ٌُ ٠ٌفك دج٢ٌٍخ ثٌضٛو١ً ث٩ٌٌٖٟ.02

 .إىث ٌُ ٠ْضٛف ث٢ٌٍخ أ٠ًج ِٓ ثٌّض٢ٍذجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٕٚٛٗ ١ٍ٩ٙج فٟ ٌٖٔر ثإلٙوثً.00

 .صٌفٜ ١ٍخ قجٌزثٌ ٘يٖ ٚفٟ ثلٌٚٝ، ثوضضجح ثٌفتز صموَ د٢ٍخ ثال٩ضذج٠ًز لو ثٌٖن١ٚجس أْ صذ١ٓ إىث.00

٘نيث ث٢ٌٍنخ غ١نٌ ِْنضٍٛف ٌٍّض٢ٍذنجس      إىث ثوضٖا دٕه ثالوضضجح، د٪و ثّضالِٗ لفو ١ٍذجس ثالوضضجح ٚلذً ثٔضٙجء ث٩ٌّٛو ثٌّقوه ٌض١ٍُْ ١ٍذجس ثالوضضجح إٌنٝ ِنو٠ٌ ثإلٙنوثً، أْ    

ٗ       ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٕٚٛٗ ١ٍ٩ٙج فٟ ٌٖٔر ثإلٙوثً، فئْ ١ٍ٩نٗ أْ ٠ذنيي ثٌؾٙنو ثٌٛثؽنخ ٌالصٚنجي دّمنوَ        ٚإىث ٌنُ ٠نضُ صٚنق١ـ ثٌن٢نأ     . ث٢ٌٍنخ لؽنً صٚنق١ـ ثٌن٢نأ ثٌنيٞ صنُ ثوضٖنجف

 .مالي ثٌّور ثٌّٖجً إ١ٌٙج، ٠مَٛ دٕه ثالوضضجح ثٌيٞ صٍمٝ ث٢ٌٍخ دئ٩جهصٗ إٌٝ ثٌّىضضخ ٨ِ ل١ّز ثالوضضجح فٞاًل ٩ٓ ثّضذ٪جه ث٢ٌٍخ

 

 رفغ ؿٍجبد االوززبة

ثٌّٖجً إ١ٌٙج أ٩الٖ، ٨ِ ٌِث٩جر ثٌقٚٛي ٩ٍٝ ِٛثفمز ث١ٌٙتز ثٌ٪جِنز ٌْنٛق ثٌّنجي ٚصمنو٠ُ صم٠ٌنٌ ٕنجًِ ٠ٛٝنـ         ٠ؾٍٛ ٌّو٠ٌ ثإلٙوثً ًفٜ ١ٍخ ثالوضضجح فٟ أٞ ِٓ ثٌقجالس

 . صفج١ًٙ ١ٍذجس ثالوضضجح ثٌٌّفٛٝز ٚأّذجح ثٌٌفٜ

 

ُّ٪و دٛث٢ّز ؽ٨١ّ دٕٛن ثالوضضجح ٚؽٛه ١ٍذجس ثوضضجح صقًّ ٔفِ ًلُ ثٌّىضضخ أٚ ٔ ف١ّنج ٩نوث   )فِ ثٌٌلُ ثٌّؤٟ أٚ ثٌقْجح ثٌّٚنٌفٟ  إىث صذ١ٓ ِٓ ثٌْؾً ثٌٕٙجةٟ ٌٍّىضضذ١ٓ ثٌ

 .، فئٔٗ ٠ضُ ًفٜ وجفز ١ٍذجس ثالوضضجح ثٌّموِز ِٓ ِىضضخ ٚثفو(ثل١فجي ثٌمٌٚ

 

 االطزفظبراد ٚاٌشىبٜٚ

ٌغ ثٌفجةٞز ٩ٓ ثالوضضجح، ثالصٚنجي دفن٧ٌ   ٩ٍٝ ثٌّىضضذ١ٓ ثٌي٠ٓ ٠ٌغذْٛ فٟ ثالّضفْجً أٚ صمو٠ُ ٕىجٜٚ فٛي ثلًِٛ ثٌّض٪ٍمز دجٌضن١ٚ٘ أٚ ث٢ٌٍذجس ثٌٌّفٛٝز أٚ إ٩جهر ثٌّذج

 :ٚفٟ فجٌز ٩وَ صؾجٚح ثٌف٧ٌ، ٠ض٪١ٓ ٩ٍٝ ثٌّىضضخ ثالصٚجي دجٌٖن٘ ثٌّ٪ٕٟ ٩ٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ. ثٌذٕه ثٌيٞ صُ ثالوضضجح ِٓ مالٌٗ

 

 ػٕٛاْ اٌجز٠س اإلٌىززٟٚٔ رلُ اٌفبوض رلُ اٌٙبرف اٌؼٕٛاْ اٌجز٠سٞ اٌّٛظف اٌّظؤٚي اٌجٕه

ثٕااااااه ػلّاااااابْ اٌؼزثااااااٟ   

 َ.ع.َ.ع

أحّس ٔبطز / اٌفبػً

 اٌز٠بِٟ

 

أحّس ِزْ٘ٛ / اٌفبػً

 اٌفبرطٟ

 رٚٞ 1626ة . ص

, طٍـٕخ 221اٌزِش اٌجز٠سٞ 

 ػلّبْ

12712362 908+ 

 

 

 

12712312 908+ 

  12817307 

908+   

 corporatefinance@oabinvest.com 

 رٚٞ 232ة. ص أحّس اٌجٛطؼ١سٞ/اٌفبػً ع.ع.َ.ثٕه ِظمؾ ع

, طٍـٕخ 221اٌزِش اٌجز٠سٞ 

 ػلّبْ

 12708602 908+ 12787702 908 +   ahmedbu@bankmuscat.com 

اٌجٕااه اٌااٛؿٕٟ اٌؼّاابٟٔ 

 ع.ع.َ.ع

 وٛوت اٌحظٕٟ/اٌفبػٍخ

 

 

لٛثبي وز٠شٕبْ /اٌفبػً

 وبرٚث١خ

 رٚٞ 712ة. ص

, طٍـٕخ 221اٌزِش اٌجز٠سٞ 

 ػلّبْ

12778717  908+ 

 

 

 12778026 908+ 

12778993 908+ ;koukabh@nbo.co.om 

 

 gopal@nbo.co.om 

حظ١ٓ ػم١ً /اٌفبػً ع.ع.َ.ثٕه ظفبر ع

 اٌٍٛارٟ

 رٚٞ 2167ة. ص

, طٍـٕخ 221ش اٌجز٠سٞ اٌزِ

 ػلّبْ

12787328 908+ 

 

 12782218 908+  hialawati@bankdhofar.com  

ٚص٢نًٛثس ثٌّٛٝن٧ٛ ِقنً    إىث فًٖ دٕه ثالوضضجح فٟ ثٌضٛٙنً ٌقنً ٌٖنىٜٛ ثٌّىضضنخ، فئٔنٗ ٠ض٪ن١ٓ ١ٍ٩نٗ إفجٌنز ثٌّٛٝن٧ٛ إٌنٝ ِنو٠ٌ ثإلٙنوثً  ٚإفج١نز ثٌّىضضنخ ٩ٍّنًج دْن١ٌ                 

 .ثٌَٕث٧

  

 األطُٙ غ١ز اٌّىززت ثٙب

 .فٟ فجي  ٩وَ صغ١٢ز ثإلوضضجح دىجًِ ثلُّٙ  ث٢ٌٌّٚفز، ١ّمَٛ ِض٪ٙوٞ ثٌضغ١٢ز دضغ١٢ز ثٌؾَء غ١ٌ ثٌّىضضخ دٗ ِٓ ثلُّٙ

 

 ذـبثبد اٌزرظ١ض ٚإػبزح اٌّجبٌغ اٌفبئؼخ

٠ِٛنًج ِنٓ صنج٠ًل ٔٙج٠نز فضنٌر ثالوضضنجح، ٚىٌنه د٪نو ثٌقٚنٛي ٩ٍنٝ ِٛثفمنز             00ّنُٙ ثٌّىضضنخ دٙنج ٌٍّىضضذن١ٓ منالي      ١ّمَٛ ِو٠ٌ ثإلٙوثً دجصنجى ثٌضٌص١ذجس ثٌالٍِز ٌضن١ٚ٘ ثل

ٚفٟ فجٌنز أْ صنُ صُنٚن١٘ ٌّىضضنخ ألنً ِنٓ ثلّنُٙ ثٌّذ١ ٕنز فنٟ ١ٍنخ ثالوضضنجح، فئٔنٗ ٠نضُ إ٩نجهر ثٌّذٍنغ ثٌفنجةٜ، إْ ٚؽنو،                  . ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي ٩ٍٝ ٠ٌ١مز ثٌضن١ٚ٘

ّن١مَٛ ِنو٠ٌ ثإلٙنوثً دئ٢٩نجء صٛؽ١ٙنجس ٌذٕنٛن ثالوضضنجح ٌضمنَٛ دئ٩نجهر ثٌّذنجٌغ ثٌفجةٞنز إٌنٝ ثٌّىضضذن١ٓ              . ٧ دج٢ٌٍخ إٌٝ ثٌّىضضخ ِٓ فْجح ثٌذٕٛن ثالوضضجح ىثس ٙنٍز ٚثٌّوفٛ

 مَٛ ِو٠ٌ ثإلٙوثً دجصنجى ثٌضٌص١ذجس ثٌالٍِز إلًّجي وّج ١ّ. ٠ًِٛج ِٓ صج٠ًل ٔٙج٠ز فضٌر ثالوضضجح د٪و ثٌقٚٛي ٩ٍٝ ِٛثفمز ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي 00ثٌّؤ١ٍ٘ٓ مالي ِور 

 

 . م٢جدجس ثٌضن١ٚ٘ إٌٝ ثٌّىضضذ١ٓ ثٌي٠ٓ صُ صن١ٚ٘ ثلُّٙ ٌُٙ ِٓ مالي ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ ١ذمًج ٌٍ٪ٕج٠ٚٓ ثٌّْؾٍز ٌو٠ٙج

ن١ٚ٘ ثلُّٙ ٌٗ ٦ًٌٔث لْ إم٢جًثس ثٌضن١ٚ٘ صْضغٌق ٚلضنًج إلًّنجٌٙج   ٩ٍٝ ِموَ ث٢ٌٍخ أْ ٠ضأوو د٪و ثإل٩الْ ٩ٓ ثٌضن١ٚ٘ ِٓ ل١جَ ٌٕوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ دض

 وّج أْ إهًثػ ثٌٌٖوز ِٓ ثٌّّىٓ أْ ٠ضَثِٓ ٨ِ إًّجي ثإلم٢جًثس 
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 22 من 22 صفحت
 

 اٌدسٚي اٌشِٕٟ اٌّزٛلغ 

 :٠ٛٝـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٟ ثٌؾوٚي ثٌَِٕٟ ثٌّضٛل٨ إلٔؾجٍ إؽٌثءثس ثالوضضجح

 

 اإلخزاء اٌزبر٠د

 ز ثالوضضجح دوث٠ 3103أد٠ًٌ  32

 ٔٙج٠ز ثالوضضجح 3103ِج٠ٛ  33

 ث٩ٌّٛو ثٌٕٙجةٟ ٌضٍمٟ د١جٔجس ثالوضضجح ِٓ دٕٛن ثالوضضجح 3103 ١ٔٛ٠ٛ 2

 ِٛثفجر ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي دٕضجةؼ ثالوضضجح ِٚمضٌؿ ثٌضن١ٚ٘ ١ٔٛ٠3103ٛ  0

 ث٩ضّجه ِمضٌؿ ثٌضن١ٚ٘ ِٓ لذً ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌْٛق ثٌّجي ١ٔٛ٠3103ٛ  0

 ثالٔضٙجء ِٓ إؽٌثءثس ثٌضن١ٚ٘ ٚإ٩جهر ثٌّذجٌغ ثٌفجةٞز ١ٔٛ٠3103ٛ 0

 ثٌذوء فٟ إًّجي إم٢جًثس ثٌضن١ٚ٘ ٚه٩ٛر ثٌؾّ٪١ز ثٌ٪١ِّٛز ثٌضأ١ْ١ّز ٌالٔ٪مجه  ١ٔٛ٠3103ٛ 0

 إهًثػ ثلُّٙ فٟ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز ١ٔٛ٠3103ٛ  03

 ثٔ٪مجه ثٌؾّ٪١ز ثٌ٪١ِّٛز ثٌضأ١ْ١ّز ١ٔٛ٠3103ٛ 30

  

  

 إزراج ٚرساٚي األطُٙ

صج٠ًل ثإلهًثػ ثٌّٖجً إ١ٌنٗ أ٩نالٖ لنو     ١ّضُ إهًثػ ثلُّٙ فٟ ّٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌز ٚفمًج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثإلؽٌثءثس ثٌْج٠ًز فٟ صج٠ًل صمو٠ُ ١ٍخ ثإلهًثػ ٚثٌضْؾ١ً ٩ًٍّج دأْ

 .ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌْٛق ِْم٠ ٌألًٚثق ثٌّج١ٌزصُ صقو٠وٖ ٩ٍٝ ّذ١ً ثٌضمو٠ٌ ّٚٛف ٠ضُ ثإل٩الْ ٩ٓ ثٌضج٠ًل ثٌف٪ٍٟ ٩ذٌ ثٌّٛل٨ 

 

 اٌّظؤ١ٌٚبد ٚاالٌزشاِبد

ثٌٍٛثةـ ثٌٚنجهًر ِنٓ ث١ٌٙتنز ثٌ٪جِنز     ٠مَٛ ِو٠ٌ ثإلٙوثً  ٚدٕٛن ثالوضضجح ٌٕٚوز ِْم٠ ٌٍّمجٙز ٚثإل٠وث٧ دجالٌضَثَ دجٌّْؤ١ٌٚجس ٚثالٌضَثِجس ثٌّقوهر ٌٙج دّٛؽخ ثٌض٪١ٍّجس ٚ

 . ٙوثً ٚدٕٛن ثالوضضجح ثالٌضَثَ دأٞ ِْؤ١ٌٚجس أمٌٜ ِٕٚٛٗ ١ٍ٩ٙج فٟ ثالصفجل١جس ثٌّذٌِز د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثٌذٕه ٚثٌّؤ٠ٚٓ١ّْض٪١ٓ ويٌه ٩ٍٝ ِو٠ٌ ثإل. ٌْٛق ثٌّجي

 

ٙنز ثٌّْنؤٌٚز   ذنٌ ِنو٠ٌ ثإلٙنوثً  ثٌؾ   ١ّىْٛ ٢ٍِٛدًج ِٓ ثل١ٌثف ثصنجى ِج ٠ٍََ ٌؾذٌ ثلٌٝثً ثٌٕجصؾز ٩ٓ أٞ إّ٘جي صٌصىذٗ فٟ أهثء ثٌّٙجَ ٚثٌّْؤ١ٌٚجس ثٌّٛوٍز إ١ٌٙج، ٠ٚ٪ض

 . أِجَ ث٢ٌٍْجس ثٌٌلجد١ز فٟ ثصنجى ثإلؽٌثءثس ٚثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٚثٌالٍِز ٌؾذٌ ٘يٖ ثلٌٝثً

  

 

 

 

 

 

 

اٌزغـ١خ اٌّزؼٙسٚ ٌززر١جبد اٌزئ١ظٟ ٚاٌّس٠ز االطسار ِس٠ز  

 

 َ.ع.َ.ع اٌؼزثٟ ػلّبْ ثٕه

 االطزثّبر إزارح ِدّٛػخ
 


