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 يونسلا ريرقتلا

 م2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل

  يفقولا فيرو ءامنإلا قودنصل
 :قودنصلا تامولعم )أ

 :قودنصلا مسا .1

 .يفقولا فيرو ءامنالا قودنص

  :هتاسراممو رامثتسالا تاسايسو فادهأ .2

 يف ةكراشملا لالخ نم ةصاخلا فاقوألل يومنتلا رودلا زيزعت ىلإ فدهي ،حوتفمو ماع يفقو يرامثتسا قودنص وه

 ىلع عفنلاب دوعيو يعامتجالا لفاكتلا أدبم ققحي امب اهرامثتساو قودنصلا لوصأ ةيمنت ربع ةيحصلا ةياعرلا معد

 فدهب ةيفرحو ةينهمب قودنصلا لوصأ رامثتسا ىلع قودنصلا ريدم لمعيس ثيح ،فوقوملا لصألاو فقولا فراصم

 ةددحملا فقولا فراصم ىلع رمتسمو يونس  لكشب )فقولا ةلغ( دئاوعلا نم ةبسن عيزوتو ،لاملا سأر يف ومن قيقحت

 لصيف كلملا ىفشتسم ةسسؤم( ةديفتسملا ةهجلا لالخ نم ةيبطلاو ةيحصلا تامدخلا يف ةلثمملاو قودنصلل

 ليبس ىلع لمشتو .ةيبطلاو ةيحصلا تامدخلا ىلع )فقولا ةلغ( فرصب ةديفتسملا ةهجلا مزتلتو )ةيريخلا يصصختلا

 :يتأي ام لاثملا

 .ةيصصختلا ةيبطلا ةياعرلا ريفوت معد •

 .يحصلاو يبطلا نيلاجملاب ةقلعتملا ةيقيبطتلاو ةيملعلا ثاحبألا معد •

 .ةيحصلا ةفاقثلاب يعولا ىوتسم عفر يف مهاست يتلا ةيملعلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معد •

 .ةصصختملا ةيبطلا تاءافكلا ليهأت معد •

 .ضارمالا نم ةياقولا جمارب معد •

 .نيجاتحملا ىضرملل نوعلا ميدقت •

 :)فقولا فراصم ىلع( قودنصلا تارامثتسا دئاوع عيزوت ةسايس .3

 يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم ةسسؤم حلاصل )فقولا ةلغ( %50 ةبسنب ةيونس ةيدقن دئاوع قودنصلا عزويس -

 ٍءزج رامثتسا ةداعإ قودنصلا ةرادإ سلجمل قحيو ،اهفرص ةيلآو تاعيزوتلا ةبسن قودنصلا ةرادإ سلجم ددحيسو ،ةيريخلا

 .ةيلام ةنس لكل ةلغلا يلامجإ نم %50 نع ديزي ال امب فوقوملا لصألا ءامنل فقولا ةلغ نم

 كلملا ىفشتسم ةسسؤم حلاصل قودنصلا ةرادإ سلجم نم اهرارقإ مت يتلا فقولا ةلغ دئاوع نم ةبسن عيزوت متيس -

 .)ةيلام ةنسلا ةياهن( يونس لكشب ةيريخلا يصصختلا لصيف

ارظن كلذو تادحولا يفقاول حابرأ يأ عيزوتب قودنصلا موقي ال :حابرألاو لخدلا عيزوت ةسايس -
ً

 .ةيفقولا قودنصلا ةعيبطل 

 .لباقم نودبو بلطلا دنع قودنصلا ريراقت ةحاتإب قودنصلا ريدم موقي .4

 :ةمدخلا دوزمل ينورتكلإلا عقوملاو ،قودنصلل يداشرتسالا رشؤملا فصو .5

 زجنيتير ليديا لبق نم دوزُملا ،ةيعرشلا طباوضلا عم قفاوتملا ةيدوعسلا مهسألل ءامنإلا رشؤم نم %25 ةبسن -

)IdealRatings( عقوملا: www.idealratings.com 

 .ةلوادتملا ةيدوعسلا ةيراقعلا قيدانصلا رشؤم نم %10 ةبسن -

  .)Month SAIBID 3( رهشأ )3( ةدمل ةيدوعسلا كونبلا نيب لماعتلا دئاع لدعم نم %65 ةبسن -
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 :قودنصلا ءادأ )ب
 :)سيسأتلا ذنم( ةريخألا ثالثلا ةيلاملا تاونسلا يطغي ةنراقم لودج .1

 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 ةيلاملا ةنسلا

 يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 ةيلاملا ةنسلا ةياهن
57,276,239.58 65,127,322 68,849,006 

 لكل قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف ةدحو
10.55 11.76  12.19 

 لوصأ ةميق يفاص لقأو ىلعأ

 .ةدحو لكل قودنصلا

 لقألا ىلعألا لقألا ىلعألا لقألا ىلعألا

10.55 9.82 11.76  10.55 12.19 11.76  

 ةياهن يف ةردصملا تادحولا ددع

 .ةيلاملا ةنسلا
5,430,013.64 5,538,441.17  5,648,190 

%1.23 تافورصملا ةبسن  1.21%  1.21% 

 رشؤملا ءادأ ةنراقم جئاتن

 ءادأب قودنصلل يداشرتسالا

 .قودنصلا

N/A +5.89% 6.83% 

 :ءادألا لجس .2

 :)سيسأتلا ذنم وأ( ،تاونس سمخو ،تاونس ثالثو ،ةدحاو ةنسل يلامجإلا دئاعلا )أ

ةدحاو ةنس تاونس ثالث  سيسأتلا ذنم   

5.09% 22.00% 25.41% 

 .2018 ربمفون 1 يف قودنصلا ليغشت ءادب *

 .قودنصلا دئاع يلامجا باستحا ضرغل ةعزوملا فقولا ةلغ ةبسن ةداعإ مت ةنراقملا لجا نم -

 :)سيسأتلا ذنم وأ( ةيضاملا رشعلا ةيلاملا تاونسلا نم ةنس لكل يونسلا يلامجإلا دئاعلا )ب
سيسأتلا ذنم 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022  

5.09% 13.22% 7.5% 7.14% 0.46% 25.41% 

 .2018 ربمفون 1 يف قودنصلا ليغشت ءادب *

 .قودنصلل يلامجالا دئاعلا باستحا ضرغل ةعزوملا فقولا ةلغ ةبسن ةداعإ مت ةنراقملا لجا نم -

 :ماعلا لالخ قودنصلا اهلمحت يتلا باعتألاو تالومعلاو تامدخلا لباقم لودج )ج
 882,699 باعتألاو تالومعلاو تامدخلا لباقم

 %1.28 تافورصملا ةبسن يلامجإ

 دجوي ال .اهضيفخت وأ موسر يأ نم ءافعإلا قودنصلا ريدم اهيف ررق يتلا فورظلا

 .ءادألا تانايب باسح دعاوق قيبطت متي )د

  :قودنصلا ءادأ يف ترثأ يتلاو ةرتفلا لالخ ةيرهوجلا تارييغتلا .3

 .ةيرهوج تارييغت يأ دجوي ال

  :ةيونسلا تيوصتلا تاسرامم نع حاصفإلا .4

 .)1( قحلملا ىلع عالطالا لمأن
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 :ةرادإلا سلجم ريرقت .5

 :قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ .أ
 )لقتسم ريغ وضعو قودنصلا ةرادإ سلجم سيئر( مليوسلا نمحرلادبع دمحم نب زيزعلادبع / روتكدلا

 ءايميكلا يف ريتسجاملا ةجردو ،ايناطيرب – دليفش ةعماج نم ةيثارولا ةسدنهلاو ةيويحلا ةينقتلا يف هاروتكدلا ةجرد لمحي

ايلاح لغشي ،دوعس كلملا ةعماج نم ةيويحلا ءايميكلا يف سويرولاكبلا ةجردو ،دوعس كلملا ةعماج نم تانومره – ةيويحلا
ً

 

ابئانو ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا سيئر بصنم
ً

 ةيريخلا يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم ةسسؤم ةرادإ سلجم سيئرل 

 نم ديدعلا ةيوضعو ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ةيثحبلاو ةيفارشإلا بصانملا نم ديدعلا هيدلو امك ، )فيرو(

 .ايلعلا تاساردلا لئاسر نم ديدعلا ىلع فرشأ امك ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا تايوضعو ةيلحملا تامظنملاو ناجللا

 )لقتسم ريغ وضع( سرافلا سراف زيزعلا دبع نسحملا دبع / ذاتسألا

 برغ ةعماج نم ةبساحملا يف ريتسجاملا ةجردو ،)م1982( دوعس كلملا ةعماج نم ةبساحم سويرولاكب ةداهش ىلع لصاح

 بصنم لغش .CPA نيينوناقلا نيبساحملل يكيرمألا دهعملا ةلامز ىلإ ةفاضإ ،)م1989( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب يونيلا

 يف لمعلا سرافلا ذاتسألل قبس دقو ،)م2020( ىتح )م2006( ذنم ءامنإلا فرصمل يذيفنتلا سيئرلاو بدتنملا وضعلا

اماع 18 نم رثكأل يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم يف لمع ثيح صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
ً

اريدم لمع امك ،)م2001 – 1983( 
ً

 

اماع
ً

اريدم كلذكو ،)م2004-2001( لخدلاو ةاكزلا ةحلصمل 
ً

اماع 
ُ

ايذيفنت 
ً

 – 2004( ليمج فيطللا دبع ةكرشب ةيلاملا تامدخلل 

-1993( نيماع ةدمل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب سولجنأ سول ةنيدم يف جنويو تسنرأ بتكم يف لمع نأ قبس امك ،)م 2006

ايلاح لغشيو سأري .)م1995
ً

 ةنجللا وضعو ءامنإلا فرصم ةرادإ سلجم وضع اهنم ةصصختم ناجلو سلاجم ةدع ةيوضع 

 نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم وضع ،ينهملاو ينقتلا بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا ةرادإ سلجم وضع ،ةيذيفنتلا

 تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا يف ةعجارملا ةنجل يف وضع ،نيرام ويكوط ءامنإلا ةكرش ةرادإ سلجم سيئرو ،نيينوناقلا

 )كباس( ةيساسألا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا ةرادإ سلجم اهنم سلاجم ةدع ةيوضع لغش نأ قبس امك ،)كباس( ةيساسألا

 ةيمنتل ةيمالسإلا ةسسؤملل ةيذيفنتلا ةنجللاو ةرادإلا سلجمو ،)2011-2004( ةكرشلاب ةيلاملا ةنجللاو ةيرشبلا دراوملا ةنجلو

 ةرادإ سلجمو ،ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا ةرادإ سلجمو ،)2009-2001( "ةيمنتلل يمالسالا كنبلا" صاخلا عاطقلا

 ريياعم ةنجل سيئرو ،ةكلمملاب ةبساحملا ريياعم ةنجل وضعو سيئرو ،يعارزلا كنبلا ةرادإ سلجمو ،رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا

 كنبلا“ صاخلا عاطقلا ةيمنتل ةيمالسإلا ةسسؤملاب ةعجارملا ةنجل سيئرو ،ةبساحملاو ةعجارملل ةيجيلخلا ةئيهلاب ةبساحملا

اوضع سرافلا ذاتسألا نأ امك ."ةيمنتلل يمالسإلا
ً

 تارمتؤملا نم ديدعلا يف كراش هنأ ىلإ ةفاضإ ،ضايرلا ةقطنم سلجم يف 

 ةكلمملا جراخو لخاد تامولعملا مظنو يباقرلاو يرادإلاو يبساحملاو يلاملا لاجملا يف ةصصختملا لمعلا قرفو تارودلاو

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 )لقتسم ريغ وضع( كاربلا يلع حلاص نب يلع / سدنهملا

 مولبدو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ردلوب ودارولوك ةعماج نم لامعألا ةرادإو ءابرهكلا ةسدنه يف ريتسجاملا ةجرد لمحي

 ناجللا نم ديدعلا يف كراش ،دوعس كلملا ةعماج ءابرهكلا ةسدنه يف سويرولاكبلا ةجردو درفراه ةعماج نم ةرادإلا يف

 بصانملا نم ديدعلا اهلالخ لغش ةنس 30 نع ديزت يرادإلا لاجملا يف ةعونتمو ةريبك ةربخ كاربلا لمحيو ،ةكلمملا جراخو لخاد

 يف كراشيو كراش امك ،م2013 ماع ىتحو م2005 ماع نم ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا اهرخآ ناك ةيدايقلا

 سلجم وضعو ضايرلا ةقطنم سلجم وضعو ةيراقعلا ةيمنتلا قودنص ةرادإ سلجم وضع اهمهأ تارادإلا سلاجم نم ديدعلا

 ةرادإ سلجم وضع نآلا وهو ةيلودلا تارمتؤملا نم ديدعلا يف ةكلمملا لثم امك ،ضايرلا ةنيدم ريوطتل ايلعلا ةئيهلا ةرادإ

 .)فيرو( ةيريخلا يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم ةسسؤم

 )لقتسم ريغ وضع( يدادغب دمحأ نب زاوف نب نزام /ذاتسألا

 لاجم يف ةنس 20 نع ديزت ةربخب عتمتيو ،نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماج نم ةيلاملا يف سويرولاكبلا ةجرد لمحي

 سيئرك يرامثتسالا لاجملا يف بصانملا نم ديدعلا لغش ،ةيرامثتسالا قيدانصلا ةرادإ يف ةربخلا ىلإ ةفاضإلاب رامثتسالا

 ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرشب رامثتسالا قيدانص يريدم ريبكو ،ةيلاملا ضايرلا ةكرشب ةيدوعسلا مهسألا قيدانص

 شتإ ةكرشب رامثتسالا سيئرو ،لاتيباك يسنرفلا يدوعسلا ةكرشب ةيجيلخلاو ةيدوعسلا مهسألا قيدانص سيئرو ،ةيدوعسلا

ايلاح لغشي ،ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ
ً

 .رامثتسالل ءامنإلا ةكرشب بدتنملا وضعلاو يذيفنتلا سيئرلا بصنم 

 )لقتسم وضع( ينابيحسلا دمحم ميهاربإ نب دمحم / روتكدلا

 ايدروكنوك ةعماج نم داصتقالا يف ريتسجاملا ةجردو ادنك يف ايدروكنوك ةعماج نم داصتقالا يف هاروتكدلا ةجرد لمحي 

 ،مامإلا ةعماج نم يمالسإلا داصتقالا يف سويرولاكبلا ةجردو مامإلا ةعماج نم يمالسإلا داصتقالا يف ريتسجاملا ةجردو

ايلاح لغشي امك ،يميداكألا لاجملا يف ةنس 29 نع ديزت ةربخب عتمتي
ً

 ةعماج يف رامثتسالاو ليومتلا مسقل سيئر بصنم 

 ةيملعلا قاروألا نم ةعومجم مدقو ةيميداكألا تاطاشنلا نم ريثكلا ىلع لمع دقو ،ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 ديدعلا ةيوضعو ةيدوعسلا داصتقالا ةيعمج ةيوضع ينابيحسلا روتكدلا لمحيو ،يداصتقالا لاجملا يف ةيراشتسالا لامعألاو

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم  مامإلا ةعماج يف ةيملعلا تائـيهلاو ناجللاو سلاجملا نم
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 )لقتسم وضع( ميكح نسحملادبع نيسح مثيه /ذاتسألا

 ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد لمحيو ،م2003 ماع رصم – ربوتكأ 6 ةعماج نم لامعالا ةرادإ يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح

 ،اهقيبطتو ةدوجلا ةمظنأبو كوكصلا عاونأ عيمجو يراقعلا عاطقلا يف ةربخلاب ماشه ذاتسألا عتمتي .م2009 ماع ةدوجلا

 ثيح ،تايوضعو بصانم ةدع لغش امك .ةيفارتحالا عيراشملا ةرادإو يلاملا ليلحتلاو لوصالا مييقت يف تارود ةدع كلتميو

 لاكر سسؤم كيرشو ،ةيناسنإلا لامعألل زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةسسؤم تاراقعل راشتسم ناك

 يماون ةكرش يف وضعو ،ريبكلا دوعس نب دمحم ريمألا ةثرو بتكم يف وضعو ،يراقعلا مييقتلا ةئيه وضع وهو ،ةيراقعلا

 .ةضباقلا نسر ةكرشل نيريدملا سلجم وضعو يذيفنتلا سيئرلا وهو ،ةيعارزلا

 :يتآلا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تايلوؤسم لمشت .ب

افرط ماعلا قودنصلا نوكي يتلا ةيرهوجلا ريراقتلاو تارارقلاو دوقعلا عيمج ىلع ةقفاوملا )1
ً

 لمشيو ،اهيف 

 تامدخ ميدقت دوقعو ،قودنصلل ةرادإلا تامدخ ميدقت دوقع ىلع ةقفاوملا -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع- كلذ

اقفو ةمربملا دوقعلا كلذ لمشي الو ،ظفحلا
ً

 قودنصلا اهب ماق تارامثتسا يأ نأش يف ةيرامثتسالا تارارقلل 

 .لبقتسملا يف اهب موقيس وأ

 .قودنصلا لوصأب ةقلعتملا تيوصتلا قوقحب قلعتي اميف ةبوتكم ةسايس دامتعا )2

ابسانم كلذ ناك ىتمو – فارشإلا )3
ً

 .قودنصلا ريدم هنع حصفي حلاصم براضت يأ ىلع ةقداصملا وأ ةقفاوملا - 

ايونس نيترم عامتجالا )4
ً

 ريدم ىدل مازتلالاو ةقباطملا ةنجل وأ/و مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم عم لقألا ىلع 

 ليبس ىلع– كلذ لمشيو ،ةقالعلا تاذ ةمظنألاو حئاوللا عيمجب قودنصلا ريدم مازتلا ةعجارمل ،قودنصلا

 .رامثتسالا قيدانص ةحئال يف اهيلع صوصنملا تابلطتملا -رصحلا ال لاثملا

 .ةئيهلا ةقفاوم ىلع قودنصلا ريدم لوصح لبق ةيساسأ ريغلا تارييغتلاو ةيساسألا تارييغتلا ىلع ةقفاوملا )5

ادقع ناكأ ءاوس – رخآ دنتسم يأو قودنصلا ماكحأو طورش ةقدو لامتكا نم دكأتلا )6
ً

 تاحاصفإ نمضتي – هريغ مأ 

 ماكحأ عم قبس ام عيمج قفاوت نم دكأتلا ىلإ ةفاضإ ،قودنصلل هترادإو قودنصلا ريدم وأ قودنصلاب قلعتت

 .رامثتسالا قيدانص ةحئال

اقفو – تادحولا يكلام ةحلصم ققحي امب – هتايلوؤسمل قودنصلا ريدم ءادأ نم دكأتلا )7
ً

 قيدانص ةحئال ماكحأل 

 .قودنصلا ماكحأو طورشو رامثتسالا

 تامدخلا ميدقتب ةينعملا فارطألا نم ةمدقملا تامدخلا ةدوجو ءادأ مييقت نمضتملا ريرقتلا ىلع عالطالا )8

 قودنصلا ريدم مايق نم دكأتلل كلذو ،رامثتسالا قيدانص ةحئال يف هيلإ راشملا قودنصلل ةيرهوجلا

 .تادحولا يفقاو ةحلصم ققحي امب هتايلوؤسمب

اقفو قودنصلا لوصأب ةقلعتملا رطاخملا عم قودنصلا ريدم لماعت ةيلآ مييقت )9
ً

 ريدم تاءارجإو تاسايسل 

 .اهعم لماعتلا ةيفيكو قودنصلاب ةقلعتملا رطاخملا دصر لايح قودنصلا

 .تادحولا يكلام ةحلصم ققحي امبو صرحو ةيانعو ةراهمو مامتهاو ةين نسحو ةنامأب لمعلا )10

 .سلجملا اهذختأ يتلا تارارقلاو تاعامتجالا عئاقو عيمج نيبت يتلا تاعامتجالا رضاحم نيودت )11

 قيدانص ةحئال يف اهيلإ راشملا اهلايح ةذختملا تاءارجإلاو ىواكشلا عيمج نمضتملا ريرقتلا ىلع عالطالا )12

 تادحولا )يفقاو( يكلام ةحلصم ققحي امب هتايلوؤسمب قودنصلا ريدم مايق نم دكأتلل كلذو ،رامثتسالا

اقفو
ً

 .ةحئاللا هذه يف درو امو قودنصلا ماكحأو طورشل 

 .اهفرصو فقولا ةلغ عيزوت ةبسنب ةقلعتملا تارارقلا رادصإ )13

 .رامثتسالا ةسايس دامتعا )14

 :قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تآفاكم .ج

 ةيلاملا ةنسلا نع يدوعس لاير 20,000 غلبم ىصقأ دحبو اهرضحي ةسلج لك نع لقتسم وضع لكل لاير 5,000

ت ىصقأ دحب
ُ

 .نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع لك ةأفاكم لثم
ايلاح دجوي ال .د

ً
 ةرادإ سلجم موقيسو ،قودنصلا حلاصو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نيب لمتحم وأ ققحتم ضراعت يأ 

 براضت يأ لحل نكمم دهج ىصقأ لذب متيسو ،اهتيوستو تدجو نإ حلاصملل براضت يأ ىلع فارشإلاب قودنصلا

 .ةبسانملا ةقيرطلابو ةينلا نسحب حلاصملل

 



 
Classification: Internal 
 

 :ةيتآلا ةيرامثتسالا قيدانصلا يفقولا فيرو قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأ فارشإ تحت عقي .ه

 قودنصلا مسا
 ع,ن

 قودنصلا

 ءاضعألا
 د6ع 5 ذاتسألا

 سرافلا نسحملا
 مثي? 5 ذاتسالا

 مDكح
 دمحم 5 روتكدلا

HIا6يحسلا
J 

 نزام 5 ذاتسألا
Mيدادغ 

 لقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- ماع حWط ةDلوألا تارادصإلل ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- ماع حWط يدوعسلا لا]WلاM ةلويسلل ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- ماع حWط لوصألا ددعتم نزاوتملا ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- ماع حWط ة`دوعسلا مهسألل ءامنإلا قودنص

bIقولا ة`انع ءامنإلا قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- لقتسم وضع ماع ح 

bIقولا ءامنإلا قودنص
J ط ماتيالا ة`اعرلWلقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- لقتسم -,غ وضع ماع ح 

bIقولا ءامنإلا قودنص
J ط قرطلا دجاسملWلقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- ماع ح 

bIقولا ضا]Wلا رب قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع لقتسم وضع لقتسم وضع ------- ماع ح 

 ة`دوعسلا ةموكحلا كوكصل لوادتملا ءامنإلا قودنص
 لجألا ةklصق – ةDلحملا

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- ماع حWط

pqدنفلا ت]ر ءامنإلا قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- ماع ح 

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- ماع حWط ةئزجتلا عاطقل ت]ر ءامنإلا قودنص
 لقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- ماع حWط يدوعسلا لا]WلاM ع,نتملا ءامنإلا قودنص

pI رامثwسالل ءامنإلا قودنص
J xyzلملا تا{Dط ةصاخلا ةWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

 ------- لقتسم وضع ------- لقتسم -,غ وضع صاخ حWط يراقعلا ة`داصتقالا ةدج ةنيدم ءامنإلا قودنص
 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط لوألا ر],طتلل ةكم ءامنإلا قودنص

HIاثلا ر],طتلل ةكم ءامنإلا قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

pqدنفلا ةكم ةDناد قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط ÅJاوعلا فراشم ءامنإلا قودنص

Çqسجوللا ناوklقلا قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

Çqسجوللا ءامنإلا عمجم قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

 لقتسم -,غ وضع لقتسم وضع ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ومس ةDحاض قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط لوألا لخدلل ردملا ءامنإلا قودنص

Çqسجوللا ءامنإلا ةقطنم قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ا]kÖلا ءامنإلا قودنص

pI رامثwسالا قودنص
J ط ةرمعلا و جحلا عاطقWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ة`دمحملا ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط ويف ضا]ر ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ضا]Wلا ةDحاض ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط 1-مهسألل صاخلا ءامنالا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- لقتسم وضع ------- صاخ حWط لوألا ةر]äجلا ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط صاخلا ãJئاعلا قودنصلا

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا داDجأ ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ضا]Wلا لامش ءامنإلا قودنص

 لقتسم -,غ وضع ------- لقتسم وضع ------- صاخ حWط يراقعلا ةرمخلا ءامنإلا قودنص

bIقولا مDصقلا قودنص
J طWلقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ ح 

 لقتسم -,غ وضع ------- ------- ------- صاخ حWط يراقعلا ةدج لامش ءامنإلا قودنص

 

 قودنصلا قيقحتو قودنصلا ءادأ كلذ يف امب اهنأشب ةرداصلا تارارقلاو اهتشقانم تمت يتلا تاعوضوملا .و

 :هفادهأل

 اـميفو ،م2022 )ربمسيد 06 ،سرام 27( يـف اـناك دـقو ماـعلا لالـخ نيترم »سـلجملا« قودـنصلا ةرادا سـلجم عـمتجا

اـصخلم يـلي
ً

 :تاعامتجالا يـف هرارـقاو هتـشقانم مـت اـمب 

 

 



 
Classification: Internal 
 

 :2022 سرام 27 خيراتب دقعنُملاو رشع يداحلا عامتجالا

 :اهتشقانم تمت يتلا عيضاوملا •

 .قباسلا ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضحم ىلع ةقفاوملا -

 .ةقباسلا سلجملا تارارق ةشقانم -

 .هتارامثتساو قودنصلا لمع ريس ىلع ةماع ةرظن -

 .ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا -

 .ةيقيوستلا ةطخلا ضرع -

 .لامعأ نم دجتسُي ام -

 .لاومألا لسغ ةحفاكمو مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم ةلباقم -

 :عامتجالا جئاتن / سلجملا تارارق •

 .م2021 ماعل ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا دامتعا ىلع سلجملا قفاو -

 لصيف كلملا ىفشتسم ةسسؤم حلاصل يدوعس لاير 1,969,326 غلبم عيزوت ىلع سلجملا قفاو -

 .فقولا ةلغ يقاب رامثتسا ةداعإو ،فقولا ةلغ نم %70 لكش يذلاو )فيرو( ةيريخلا يصصختلا

 :2022 ربمسيد 06 خيراتب دقعنُملاو رشع يناثلا عامتجالا

 :اهتشقانم تمت يتلا عيضاوملا •

 :هتارامثتساو قودنصلا لمع ريس ىلع ةماع ةرظن -

 .قودنصلا صخلم )1

 .تاكارتشالا )2

 .لوصألا عيزوت )3

 .قودنصلا ءادأ )4

 .رامثتسالا قيدانص ةحئال تابلطتم -

 .يداشرتسالا رشؤملا ثيدحت حرتقم -

 .لاومألا لسغ ةحفاكمو مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم ةلباقم -

 :عامتجالا جئاتن / سلجملا تارارق •

 :قودنصلا تادنتسمو يداشرتسالا رشؤملا ثيدحت حرتقم ىلع سلجملا قفاو -

 :يتآلا نم يلاحلا يداشرتسالا رشؤملا نوكتي §

o نم دوزملا ،ةيعرشلا طباوضلا عم قفاوتملا ةيدوعسلا مهسألل ءامنالا رشؤم نم %25 ةبسن 

 .(Ideal Rating) زجنيتير ليديا لبق

o ةلوادتملا ةيدوعسلا ةيراقعلا قيدانصلا رشؤم نم %10 ةبسن. 

o ( رهشأ )3( ةثالث ةدمل ةيدوعسلا كونبلا نيب لماعتلا دئاع لدعم نم %65 ةبسنSAIBID 3 

Month(. 

 :يتآلا نم حرتقملا يداشرتسالا رشؤملا نوكتي §

o نم دوزملا ،ةيعرشلا طباوضلا عم قفاوتملا ةيدوعسلا مهسألل ءامنالا رشؤم نم %35 ةبسن 

 .(Ideal Rating) زجنيتير ليديا لبق

o ةلوادتملا ةيدوعسلا ةيراقعلا قيدانصلا رشؤم نم %14 ةبسن. 

o رهشأ )3( ةثالث ةدمل ةيدوعسلا كونبلا نيب لماعتلا دئاع لدعم نم %34 ةبسن (SAIBID 3 

Month).. 

o تاكرشلا ،ةيموكحلا( ةيدوعسلا كوكصلا رشؤم نم %17 ةبسن(. 

 ةيقيوستلا ةيجيتارتسالا ةشقانمل مداقلا ماعلا ةيادب يف ةرادإ سلجم عامتجا دقع سلجملا رارق -

 .ىرخالا ةيفقولا قيدانصلاب يفقولا فيرو ءامنالا قودنص ءادأ ةنراقم ضرعو قودنصلل

 



 
Classification: Internal 
 

 :قودنصلا ريدم )ج
 :هناونعو ،قودنصلا ريدم مسا )1

 رامثتسالل ءامنإلا ةكرش

 09134-37 :مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 11544 ضايرلا 55560 .ب.ص .دهف كلملا قيرط ،2-دونعلا جرب ،ايلعلا يح ،ضايرلا

  www.alinmainvestment.com :ينورتكلإلا عقوملا ،8004413333 :فتاه
 :ةرتفلا لالخ رامثتسالا ةطشنأل ةعجارم )2

 صرفلا لالغتسا عم قودنصلا تايجيتارتساو فادهأ عم قفاوتي امب قودنصلا تارامثتسا عيمج ذيفنت مت

 .قودنصلا ماكحأو طورش اهيلع تصن يتلا رامثتسالا دويقب مازتلالا رابتعالاب نيذخا ةنكمملا ةيرامثتسالا

 :ةرتفلا لالخ قودنصلا ءادأ )3

ايباجيإ ادئاع قودنصلا ققح
ً

 %5.09 ةبسنب م2022 ةنسل 

 :قودنصلا ماكحأو طورش ىلع تثدح تارييغت يأ ليصافت

  .)2( قحلملا ىلع عالطالا لمأن ،ةرتفلا لالخ قودنصلا ماكحأو طورش ىلع تثدح يتلا تارييغتلا ىلع عالطالل

 .تادحولا يكلام رارق ىلع ريثأتلا اهنأش نم يتلا قودنصلا تامولعم ىلع رييغت يأ دجوي ال )4

 قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا قيدانصلاو هسفن قودنصلا ىلع ةبستحملا ةرادإلا موسر ةبسن نع حاصفإلا )5

 :ريبك لكشب
ايونس %0.75 يفقولا فيرو ءامنإلا قودنص

ً
 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم  

 لايرلاب ةلويسلل ءامنالا قودنص

 يدوعسلا
 .قودنصلا دئاوع يفاص نم ايونس 20%

 ليومتلل ضايرلا قودنص
 لكشب بستحت ىصقأ دحب %1 اهرادقم ةيونس ةرادإ موسر قودنصلا ريدم ىضاقتي

 .ةيداليم ةنس عبر لك دعب عطقتستو قودنصلا لوصأ يفاص نم يموي

ايونس %2.00 لخدلل ةردس قودنص
ً

 %8 قوف دئاعلل ءادأ موسر %20 و قودنصلا لوصأ نم 

  ةصاخلا ةيكملل كاريم قودنص
  لوصأ ةميق يلامجا نم )%2.5( هتبسن ام ةرادإ باعتا قودنصلا ريدم ىضاقتي

 .يونس لكشب عفدتو بسحت قودنصلا

 ةقيرطو اهتيهام حضاو لكشب انيبم ،ةرتفلا لالخ قودنصلا ريدم اهيلع لصح يتلا ةصاخلا تالومعلا لوح نايب )6

  :اهنم ةدافتسالا

 .قودنصلا ماكحاو طورش يف ةصاخ تالومع دوجو مدعل قبطني ال

 :قودنص ريدمك لجسملا صخشلا ةرادإ ةدم )7

 .رهش 19

 :اهيف رمثتسملا ةسيئرلا قيدانصلا لك تافورصم ةبسنل حّجرملا طسوتملاو ماعلا ةياهنب قودنص لك تافورصم ةبسن )8

 .م2202 ماعل اهتافورصم اهب رمثتسملا قيدانصلا نلعت مل

 :ريرقتلا اذهب اهنيمضت رامثتسالا قيدانص ةحئالل تبجوأ ىرخأ تامولعمو تانايب يأ )9

 .دجوي ال

 :ظفحلا نيمأ )د
 :هناونعو ظفحلا نيما مسا .1

 ةيلاملا ومن ةكرش

 قودنص ،ةبورعلا قيرط – يلامشلا رذعملا يح ،98 مقر ةدحو 2163 مقر ىنبم – ةيبتكملا تويبلا :يسيئرلا زكرملا

 عقوملا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،+966114944266 :سكاف ،+966114942444:فتاه ،11653 ضايرلا 92350 ديرب

 swww.nomwcapital.com. :ينورتكلإلا

 



 
Classification: Internal 
 

 :ظفحلا نيمأ تايلوؤسمو تابجاو .2

 :رامثتسالا قودنصب قلعتي اميف ظفحلا نيمأ تايلوؤسمو ةيساسألا راودألا

الوؤسم ظفحلا نيمأ ّدعُي •
ً

اقفو هتامازتلا نع 
ً

 رشابم لكشب هتايلوؤسم ىدأ ٌءاوس ،رامثتسالا قيدانص ةحئال ماكحأل 

افرط اهب فلك مأ
ً

اثلاث 
ً

 ظفحلا نيمأ ّدعُيو ،ةيلاملا قوسلا تاسسؤم ةحئالو رامثتسالا قيدانص ةحئال ماكحأ بجومب 

الوؤسم
ً

 ببسب ةمجانلا قودنصلا رئاسخ نع قودنصلا ةرادإ سلجمو تادحولاب نيكرتشملاو قودنصلا ريدم هاجت 

 .دمعتُملا هريصقت وأ هفرصت ءوس وأ هلامهإ وأ هلايتحا

الوؤسم ظفحلا نيمأ ُّدعُي •
ً

 كلذك لوؤسم وهو ،تادحولاب نيكرتشملا حلاصل اهتيامحو قودنصلا لوصأ ظفح نع 

 .قودنصلا لوصأ ظفحب قلعتي اميف ةمزاللا ةيرادإلا تاءارجإلا عيمج ذاختا نع

 

 :قودنصلا لغشم )ذ
 :هناونعو ،قودنصلا لغشم مسا )1

 رامثتسالل ءامنإلا ةكرش

 09134-37 :مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت

 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 11544 ضايرلا 55560 .ب.ص ،دهف كلملا قيرط ، 2دونعلا جرب ،ايلعلا يح ،ضايرلا

  www.alinmainvestment.com :ينورتكلإلا عقوملا ،8004413333
 :قودنصلا لغشم تايلوؤسمو تابجاو )2

الوؤسم قودنصلا لغشم نوكي ،رامثتسالا قيدانصب قلعتي اميف .1
ً

 .رامثتسالا قيدانص ليغشت نع 

 .اهليغشت ىلوتي يتلا قيدانصلا عيمج ليغشتب ةلصلا تاذ تالجسلاو رتافدلاب ظفتحي نأ قودنصلا لغشم ىلع بجي .2

 .ةكلمملا يف هظفحو تادحولا يكلامب ّلجس دادعإ قودنصلا لغشم ىلع بجي .3

الوؤسم قودنصلا لغشم ّدعُي .4
ً

 .ةديفتسملا ةهجلا ىلع حابرألا عيزوت ةيلمع نع 

الوؤسم قودنصلا لغشم ُّدعُي .5
ً

امييقت قودنصلا لوصأ مييقت نع 
ً

الماك 
ً

الداعو 
ً

. 

 دعوملل ةيلاتلا مييقتلا ةطقن دنع بستحُي يذلا رعسلاب كارتشالا تابلط ةلماعم قودنصلا لغشم ىلع بجي .6

 .كارتشالا تابلط ميدقتل يئاهنلا

 رامثتسالا قيدانص ةحئال اهنمضتت ماكحأ يأ عم ضراعتت ال ثيحب كارتشالا تابلط ذيفنت قودنصلا لغشم ىلع بجي .7

 .قودنصلا ماكحأو طورش وأ

 

 :تاباسحلا عجارم )ر
 :هناونعو ،تاباسحلا عجارم مسا

 )LYCA( نوينوناق نوبساحم ىيحيلاو ديحللا ةكرش
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 :ةيلاملا مئاوقلا )ز

 )3( مقر قحلملا ىلع عالطالا لمأن

 

 

 

 

 



 
Classification: Internal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1( قحلم

 تيوصتلا تاسايس



 
Classification: Internal 
 

 نايبلا

 1-0 :ةسايسلا مقر

 ةماع ةسايس :فينصتلا

 ةمدقم

 ةكرش لبق نم رادملا )"قودنصلا"( يفقولا فيرو ءامنإلا قودنصل )"تاسايسلا"( تيوصتلا قوقح تاسايس دادعإ مت

اقفو رامثتسالل ءامنإلا
ً

 بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا رامثتسالا قيدانص ةحئال نم 53 ةداملا نم )ج( ةرقفلل 

 ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم رارقب ةلدعملا )م 15/7/2006 قفاوملا( ـه 19/6/1424 خيراتب 2006 – 193 – 1 مقر رارقلا

 .)م23/5/2016 قفاوملا( ـه16/8/1437 خيراتب 2016 – 61 – 1 مقر

 تاسايسلا

نمُي ،ماع لكشب
َ

 تيوصت قوقح )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف اهمهسأ ةجردملا تاكرشلا يف نومهاسملا ح

 ةيداعلا ةماعلا نيمهاسملا تايعمج تاعامتجا يف تيوصتلاب نيمهاسملل قوقحلا هذه حمست .مهمهسأ صوصخب

 ءالدإلاب نومهاسملا موقيس ،تالاحلا ضعب يف .نيمهاسملا ةيعمج ىلع ةضورعملا لئاسملا ىلع ةيداعلا ريغو

 .نيمهاسملل ةماعلا تايعمجلا عامتجا لك روضح نم الدب ةلاكولاب مهتاوصأب

 ةوعد يأ نع لوادتل ينورتكلإلا عقوملا يف نالعإلاب لوادت يف )"ةكرشلا" وأ "ةكرش"( ةجردم ةكرش يأ مزتلتو اذه

 اهيلع تيوصتلاو اهتشقانم متيس يتلا لئاسملا ركذ عم ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا نيمهاسملل ةماعلا تايعمجلا عامتجال

 عامتجا يف ةكرشلا ةرادإ سلجم لبق نم لئاسملا ضرع متيو .ةقالعلا يذ عامتجالا يف نيمهاسملا لبق نم

 .اهيلع تيوصتلل نيمهاسملا ىلع ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةماعلا تايعمجلا

اريدم اهتفصب )"قودنصلا ريدم"( رامثتسالل ءامنإلا ةكرشل نوكي
ً

 حنمت تيوصت قوقح ةيأ ةسرامم ةيحالص قودنصلل 

 نأ ثيح .)"مهسألا"( رخآل تقو نم اهكلمتب قودنصلا موقي يتلاو ةجردملا مهسألل اكلام )قودنصلا( هتفصب قودنصلل

 اهددحي يتلا كلتك قودنصلا حلاصم عم قفتي امب قوقحلا هذه ةسرامم ىلع ةينبم قودنصلا ريدمل ةماعلا ةسايسلا

 ةحلصملا نم نوكي دق ،تالاحلا ضعب يفو هنأ الإ .تاوصألاب ءالدإلا تقو مهسألا ىلع تيوصتلا نع لوؤسملا صخشلا

 .ةنيعم ةلأسم لوح تيوصتلا نع عانتمالا قودنصلا يف تادحولا يكلامل ىلثملا

 

 قوقح ةيأ ةسرامم مدع وأ ةسرامم دنع قودنصلا ريدم لبق نم اهب مازتلالا بجي يتلا تاسايسلاب نايب يلي اميف

اكلام هتفصب قودنصلا اهكلتمي تيوصت
ً

 :مهسألل 

 :ةينيتورلا لئاسملا ىلع تيوصتلاب قلعتي اميف قودنصلا ريدم ةسايس )أ(

 باختنا اهنم ةيدايتعا لئاسم ةداع ةجردملا تاكرشلل ةيمومعلا نيمهاسملا تايعمج تاعامتجا لامعأ لودج نمضتت

 ةرادإلا ضيوعت جمارب ليدعت وأ دامتعاو ،مهباعتأ ديدحتو نييجراخلا نيققدملا نييعتو ،ةكرشلل ةرادإ سلجم ءاضعأ

 نم اهمكح يف يتلا كلت عم ةعمتجم اهيلإ راشيو( ةكرشلا ةلمسر ليدعتو ،ةددحم ةيلام ةنسل مهممذ ءاربإو

 نم .)"ةينيتورلا لئاسملا" ـب ةيمومعلا نيمهاسملا تايعمج تاعامتجا يف ةداع اهضرع متي يتلاو ىرخألا لئاسملا

 رمثتسملا ةجردملا ةكرشلا يف يرادإ بصنم يأ ءوبتب موقي نل قودنصلا ريدم نأ مكحب ،قودنصلا ريدم رظن ةهجو

 اهريدقتو ةكرشلا كلت ةرادإ ىلع ةنيعم ةجردب دمتعي ةجردم ةكرش يأ يف رامثتسالا رارق نإف ،قودنصلا لبق نم اهيف

 تاداشرإلل اقفو ةينيتورلا لئاسملا ىلع تيوصتلا ماع لكشب متي فوسف ،يلاتلابو .اهب ةطانملا لامعألل اهكاردإو

 دض وأ عم تيوصتلا رارق ديدحت يف دعاست فوس ةماع ئدابم نع ةرابع يهو )"تيوصتلاب ةقلعتملا تاداشرإلا"( ةيلاتلا

 :ةينيتورلا لئاسملا ىلع تيوصتلا مدع رارق ىلإ ةفاضإلاب



 
Classification: Internal 
 

 سلاجم ةردق زيزعت ىلع لمعت يتلا تارارقلا ىلع )ينوناقلا باصنلا لامتكا لاح يف( تيوصتلا متيس :ةرادإلا سلجم )1

 ماع لكشب ةجردملا ةكرشلا يف نيمهاسملل ىلثملا حلاصملا عم قفتي امب فرصتلا ىلع ةجردملا تاكرشلا ةرادإ

 .صاخ لكشب قودنصلا يف تادحولا يكلاملو

 يققدم نييعتب ةقلعتملا ةكرشلل ةعجارملا ةنجل تايصوت معد متيس ،ماع لكشب :ققدملا باعتأو نوققدملا )2

اقفو كلذو مهباعتأو تاباسحلا
ً

 ةمكوح ةحئالو يدوعسلا تاكرشلا ماظن يف ةدراولا ةمكوحلا ماكحأ عم قفاوتي امل 

 .اهنم ةرداصلا ةقالعلا تاذ ميماعتلاو ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلا تاكرشلا

 روطتو لجألا ليوط يرادإلاو يراجتلا ءادألاب ةطبترملا ضيوعتلا تابيترت معد متيس ،ماع لكشب :ةرادإلا ضيوعت )3

 يف مهسألا ةيكلم قوقح ومنو ءادألا فادهأ قيقحت ىلع ةرادإلا تابيترتلا هذه ثحت نأ بجي .مهسألل ةيكلملا قوقح

 زفاوح ططخ وأ مهسألا تارايخ ططخ معد متي نل .نيمهاسملا حلاصمو ةرادإلا حلاصم نيب قفاوتلا نيسحتل ةكرشلا

 ةعيبط لوح ةماه تامولعم نيمهاسملا ءاطعإ متي ىتح يأ( فاك لكشب اهليصافت نع حاصفإلا متي ال يتلا ةرادإلا

 .طرفم لكشب ةيخس نوكت يتلا كلت وأ )ةرادإلا زفاوح وأ مهسألا تارايخ ةطخ قاطنو

 رييغتلل ةلوقعملا ةجاحلا نأ تابثإ متي نيح ةلمسرلا يف تارييغتلا معد متيس ،ماع لكشب :ةلمسرلا يف تارييغتلا )4

 لبق نم ةكولمملا مهسألا ةميقل طرفم فيفخت ىلإ يدؤت يتلا تارييغتلا معد متي نل .ةكرشلا لامعأ حلاصل يه

 تادئاعلا مادختسا رابتعالا نيعب ذخؤيس .ةلمسرلا يف رييغتلا خيرات لبق ةكرشلا لجس يف نيلجسملا نيمهاسملا

 .هدض وأ لاملا سأر ةدايز حارتقا حلاصل تيوصتلا متيس ناك اذإ اميف ديدحت يف لاملا سأر يف ةدايز ةيأ نع ةجتانلا

 لئاسملا ىلع قودنصلا ريدم لبق نم تيوصتلا متي فوس ماع لكشبو هنأ نم مغرلا ىلع :تيوصتلا مدع ةسايس )5

 ،هالعأ طاقنلل اقفو اهيف قودنصلا رمثتسي يتلا ةجردملا تاكرشلل نيمهاسملل ةيمومعلا تايعمجلا ىلع ةضورعملا

 ماق اذإ الثم( طاقنلا كلت نع فلتخت ةقيرطب تيوصتلا قودنصلل ىلثملا ةحلصملا نم نوكي تالاح كانه نوكت دقف

 تفرحنا وأ ةحضاو ريغ تامولعمو تانايب وأ ةئطاخ تامولعم نع حاصفإلاب ةقالعلا تاذ ةجردملا ةكرشلا ةرادإ سلجم

 لوح يئاهنلا رارقلا كرتي فوس .)ةجردملا ةكرشلا يف نيمهاسملا حلاصم نع وأ ةقبطملا تاسرامملا لضفأ نع

 قودنصلا نع ةباين تيوصتلا ةيلوؤسمب فلكملا صخشلل لئاسملا كلت ىلع همدع نم تيوصتلا اهب متيس يتلا ةقيرطلا

الثم ةظفحملا ريدمك(
ً

 .هيف تادحولا يكلامو قودنصلل ىلثملا حلاصملا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،)

 

 :ةينيتورلا ريغ لئاسملا لوح تيوصتلاب ةقلعتملا تاداشرإلا )ب(

 يتلا كلت وأ ةكرشلاب ةصاخلا لامعألاب ةقلعتملا لئاسملا كلت كلذ يف امب ،ةينيتورلا ريغ لئاسملا لوانت متي

 تيوصتلل لمتحملا ريثأتلا ىلع زيكرتلا عم ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع ةكرشلا يف نومهاسملا اهحرطي

 .ةكرشلا يف قودنصلا تارامثتسا ةميق ىلع

 ةيفيك ريرقت دنع ةينيتورلا لئاسملا يف تيوصتلاب ةقلعتملاو هالعأ تاداشرإلا يف رظنلا اضيأ متي فوسو

 .ةينيتورلا ريغ لئاسملا لوح تيوصتلا

 

 :حلاصملا يف براضت اهنع أشني دق يتلا لئاسملا ىلع تيوصتلا )ج(

 ريغ لئاسملا وأ ةينيتورلا لئاسملا نم رثكأ وأ ةدحاو ىلع هليكو وأ قودنصلا ريدم تيوصت يدؤي امدنع

 نيب حلاصملا يف لمتحم براضت ءوشن ىلإ ةكرشلل ةماع ةيعمج عامتجا يف تيوصتلل ةحورطملا ةينيتورلا

 يف قودنصلا حلاصم عضو عم ركذلا فنآ حلاصملا براضت يفالت لجألو هنإف ،قودنصلاو قودنصلا ريدم

 :مت دق تيوصتلا نأ نمضت يتلا تاوطخلاب قودنصلا ريدم موقي فوسف ،ىلوألا ةبترملا

اقفو )1
ً

 ريدمك( قودنصلا نع ةباين تيوصتلا ةيلوؤسمب فلكملا صخشلاب صاخلا يرامثتسالا رارقلل 

الثم ةظفحملا
ً

 قودنصلا ةحلصم يف بصت يتلا كلت ىدع تارابتعا يأب رثأتم ريغ نوكي ثيحب ،)

 .هتادحو يكلامو

ايلاخ )2
ً

 رابتعا يأ ذخأ نودبو هل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ قودنصلا ريدم لبق نم ريثأت يأ نم 

 .هتادحو يكلامو قودنصلا ةحلصم لبق هل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ وأ قودنصلا ريدم حلاصمل

 عفر ةرورض قودنصلا نع ةباين تيوصتلا ةيلوؤسمب فلكملا صخشلا ىأر ام ىتم ،لاوحألا عيمج يفو

 موقيس ،قودنصلا ةرادإ سلجمل قودنصلاو قودنصلا ريدم حلاصم نيب براضت اهنع أشني دق يتلا ةلأسملا



 
Classification: Internal 
 

 نأب ً ملعلا عم ،اهنأش يف ةيصوتلاو ةلأسملا كلت رابتعالاب ذخألاب نيلقتسملا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ

 .قودنصلا نع ةباين تيوصتلا ةيلوؤسمب فلكملا صخشلل عجري تيوصتلاب قلعتملا يئاهنلا رارقلا

 

 :ةلاكولاب تيوصتلا ةرادإ )د(

 صوصخب تيوصتلاب هيلإ دهعي نايك وأ صخش لك ديوزت متي :ةلاكولاب تيوصتلا ةسايسب مازتلالا )1

 هنم عقوتيو ةسايسلا هذه نع ةخسنب ةجردملا تاكرشلا يف قودنصلل ةكولمملا مهسألا

 تاسايسلا نع فارحنالا صخش يأ عقوت لاح يف .تاقوألا عيمج يف ةسايسلا هذهل اقفو تيوصتلا

 .تيوصتلا لبق قودنصلا ريدم نم ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلاب موقيس ،انه ةنيبملا

 اهمالتسا مت يتلا تاليكوتلا ةفاكب لجسب ظافتحالا متيس :ةلاكولاب تيوصتلا لجسب ظافتحالا )2

 صخشلا لبق نم )تاوصألا كلتب ءالدإلا ةيفيك كلذ يف امب( اهب ءالدإلا مت يتلا تاوصألا ةفاكو

 ىلع هضرعو ةلاكولاب تيوصتلا لجسب ظافتحالا متي .قودنصلا نع ةباين تيوصتلا ةيلوؤسمب فلكملا

 .هتاعامتجا لالخ قودنصلا ةرادإ سلجم

 

 :ةينيتورلا ريغ وأ ةينيتورلا لئاسملا لوح تيوصتلا مدع وأ تيوصتلا رارق )ه(

 رايتخا ةيرح قودنصلا لبق نم ةكولمملاو تيوصتلا قح حنمت يتلا مهسألا نع لوؤسملا صخشلل نوكي

 ةسايسلا هذهل ةبجاولا ةيانعلا ءاليإ عم ،ةينيتورلا ريغ وأ ةينيتورلا لئاسملا لوح تيوصتلا مدع وأ تيوصتلا

 تيوصتلا نأ صخشلا كلذ اهيف ررقي يتلا تالاحلا يف .هيف تادحولا يكلامو قودنصلل ىلثملا ةحلصملاو

 ةيأ ةفاضإ ىلإ تيوصتلا اهيف يدؤي ال يتلا تالاحلا يف وأ ،قودنصلا يف تادحولا يكلام ةحلصم يف سيل

 .تيوصتلل ةجاح كانه نوكي نل ،ةميق

 

 :تيوصتلاو تايعمجلا روضح قرط )و(

 وأ قودنصلا ريدم لبق نم( اهلئاسم ىلع تيوصتلا وأ/و ةيعمج ةيأ روضح متي دقف ،ةرفوتملا قرطلل اعبت

 :ةيلاتلا قرطلا دحأب )هليكو

 اهلئاسم ىلع تيوصتلاو ةيعمجلا عقومل روضحلا )1

 هلئاسم ىلع تيوصتلا مدعو ةيعمجلا عقومل روضحلا )2

 ةدمتعملا ةينورتكلالا تاونقلا لالخ نم ةيعمجلا لئاسم ىلع تيوصتلا )3

 .هالعأ ةروكذملا كلت ريغ ىرخأ ةدمتعم قرط ةيأب تيوصتلا وأ/و روضحلا )4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Classification: Internal 
 

 )2( قحلم

 قودنصلا تادنتسم ىلع تارييغتلا
 

 

 رييغتلا تارربم ةحرتقملا ةغيصلا ةيلاحلا ةغيصلا

 يرمعلا دمحم روتكدلا :تاباسحلا عجارم

 )BDO( هاكرشو

 ىيحيلاو ديحللا ةكرش :تاباسحلا عجارم

 )LYCA( نوينوناق نوبساحم

 تاباسحلا عجارم رييغت

 قودنصلل يجراخلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Classification: Internal 
 

 )3( قحلم

 ةيلاملا مئاوقلا

 

 







































































































ملحق )3(

القوائم المالية


