
ميحرلا ميحرلا نمحرلا   نمحرلا هللاهللا   مسب   مسب
مكاح  دد مكاح موتكم   موتكم لآلآ   دشار   دشار نبنب   دمحم   دمحم خيشلا   خيشلا ومسلا   ومسلا بحاص   بحاص مساب   مساب

ةيئادتبالا ةيئادتبالا مكاحم  دد   مكاحم
دبدب   ةيئادتبالا   ةيئادتبالا مكاحم  دد   مكاحم رقمب       رقمب ربمفون  ٢٠٢٠٢٠٢٠   ربمفون قفاوملاءاعبالا  ٢٥٢٥   قفاوملاءاعبالا موي   موي ةدقعنملا   ةدقعنملا ةينلعلا   ةينلعلا ةسلجلاب   ةسلجلاب

ةيئادتبإ ةيئادتبإ ةمكحم   ةمكحم يضاق   يضاق يزاجح يزاجح نيدلا   نيدلا يحم   يحم دمحا   دمحا يضاقلا يضاقلا ةة   ـــ ـــ سائرب سائرب
ةيئادتبإ ةيئادتبإ ةمكحم   ةمكحم يضاق   يضاق يبتكلا يبتكلا ساونب   ساونب فيس   فيس ريهم   ريهم دمحم   دمحم يضاقلا يضاقلا ةيوضعو   ةيوضعو
ةيئادتبإ ةيئادتبإ ةمكحم   ةمكحم يضاق   يضاق هدماوحلا هدماوحلا فسوي   فسوي دمحأ   دمحأ فسوي   فسوي يضاقلا يضاقلا وو                   

كك يراجت   يراجت ةنسل  ٢٠١٧٢٠١٧   ةنسل مقر  ١٢٧١٢٧   مقر ىوعدلا   ىوعدلا   
شياع  نسح  لامج  رمع  :: لباقتلاب لباقتلاب ىعدم   ىعدم

يحجارلا  زيعلادبع  ناميلس  دمحأ  :: ىعدم ىعدم

( م.م.ذ ) رامثتسالل ةضباقلا  ريمعت  ةكرش  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
( م.م.ذ  ) رامثتسالل ةضباقلا  ريمعت  ةكرش  اكيش   هتفصبو  هصخشب  يحجارلا  زيعلادبع  ناميلس  ميهاربإ  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا

لوالا لخدملا  مصخلا  ريدم  هتفصب  ريبوات  وكيديف  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
( م.م.ذ.ش  ) يراقعلا ريوطتلل  نوتسميج  ةكرش  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا

( م.م.ذ  ) رامثتسالل نوتسنس  ةكرش  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
(, م.م.ذ  ) يراقعلا ريوطتلل  نوتسميج  ةكرش  اكيش   هتفصبو  هصخشب  يحجارلا  زيعلادبع  ناميلس  دلاخ 

( م.م.ذ  ) رامثتسالل نوسنس  ةكرشو 
:: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا

 . يحجارلا زيعلادبع  ناميلس  هللادبع  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
 . ناخ راهزا  ءامسا  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
 . شوبخلا روصنم  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا

م.م.ذ يراقعلا  ريوطتلل  نوتسميج  اكيش   هتفصبو  هصخشب  يحجارلا  زيعلادبع  ناميلس  لصيف  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
م م .  رامثتسالل ذ .  نوتس  نوم  ةكرش  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا

ودلا جيلخلا  كنب  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
ودلا جيلخلا  كنب  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا

يراجتلاو يعانصلا  رامثتسالل  ىدم  ةعومجم  :: لخدملا لخدملا مصخلا   مصخلا
اتلا اتلا مكحلا   مكحلا تردصا   تردصا

: ةلوادملاو قاروألا  ةعلاطمو  ةعفارملا  عامس  دعب   
ىوعدـــلا ةرادإ  بـــتكم  ةـــعدوم  ةــــنلعم  ةــــعقوم  ةفيحــــص  بجوـــمب  اـــهتموصخ  دــــقع  يعدــــملا  نأ  ةــــلثاملا   ىوعدــــلا  عئاـــقو  زيجو  لـــصحتي  ثـــيح   
ماكحألاو ميكحتلا  ىوعد  هب   يـضق  امل  اقفو  ةخرؤملا ١١/١٢/٢٠٠٧  ةيقافتالا  ذافنو  ةحـصب  مكحلا  هل  مكحلا  ةيغب  ةـمكحملاب  ١٧/١/٢٠١٧ 

هـيلع  يعدـملا  صـصح  نـم  ليوحتب ٥٠ % رمـألاو  اـيلات  ةلـصفملا  ثـالثلا  تاكرـشلل  ةـلماكلا  يعدـملا  ةـيكلم  نـالعا  كلذـل  اـعبتو  هيلع  ةـقداصملا 
ش م ح)  ) تيتـسا لـي  حدـيليف  ةريمـألا  ةكرـش  هيلع   يعدـملا  صـصح  نم  لـيوحتو ٥٠ % يعدـملا  مـسا  إ  ش م ح )  ) ةـياقعلا ريمعت  ةــكرش 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



ةبطاـخمو يعدـملا  مـسا  إ  ش م ح )  ) تيتـسا لـي  لانويـشانرتنا  ريمعت  ةكرـش  هـيلع   يعدـملا  صـصح  نـم  لـيوحتو ٥٠ % يعدـملا  مـسا  إ 
كلذو ع باعتألاو  تافورـصملا  هيلع  يعدـملا  مازلإو  يعدـملا  مسا  صـصحلا إ  ليوحت  ءارجإب  مايقلل  ودـلا  ةـقراشلا  راطمب  ةرحلا  ةـقطنملا 
اكيش هيلع  يعدملا  ناكو  طسوألا  قرشلاو  ةلودلاب  تارامثتسالا  نم  ريثكلا  هل  يدوعس  لامعأ  لجر  يعدملا  ناك  امل  هنأ  هلصاح  لوق  نم  دنس 

هبصنم  نم  اضيأ  لاقتسا  امك  ويام ٢٠٠٨  ذ م م ) ٨   ) رامثتسالل ةضباقلا  ريمعت  ةكرـش  نم  هبـصنم  نم  لاقتـسا  دق  ناكو  اهنم  اضعب  هل  
ىوعدــلا عــفرل  هـيلع  يعدــملا  أــجل  ثـيح  ةــموصخلا  نـيب ط  عازن  بـشن  ةلاقتــسالا  كــلت  رثا  عو  اــهل  اريدــم  ناــك  ثـيح  ىرخــألا  تاكرــشلا  ضعب 

ىوعدـب ريخـألا  اـهلباق  هدـض ) مـكتحم  هفــصوب   ) هـيلع يعدــملا  دــض  ودــلا  مـيكحتلل  زكرم د  ماـمأ  مـقر ٢٥٢/٢٠٠٩  اـمتكحم ) هفــصوب   ) ةـيميكحتلا
ءارــشلاو عيبـلا  ةــيقافتا  نأ  مـكتحملا  تاءاـعدا  صوـصخب  ـالوأ  اـمك ي  اـهمكح  ١٤/١٠/٢٠١٢  ةـيثالثلا  نـيمكحملا  ةـئيه  تردــصأ  ثـيح  ةــلباقتم 

مل هدــض  مـكتحملا  نأو  اراـمإلا  نوناـقلا  بجوـمب  رذــعتلل  اـيئاقلت  اـهؤاغلإ  مـتي  ـالو  نـكت  مـل  نأـك  ـالو  ةــيادبلا  ذــنم  ةــيغالو  ةــلطاب  تـسيل  ةنــسل ٢٠٠٧ 
ةيدــــقاعتلا ةدــــئافلا  ةرداـــصم  مـــتي  مـــل  هـــنأو  اراـــمإلا  نوناــــقلا  وأ  ةنـــــسل ٢٠٠٧  ءارـــــشلاو  عيبــــلا  ةــــيقافتا  وأ  ةنـــسا ٢٠٠٥  نيمهاـــسملا  ةـــيقافتاب  لـــخي 

هتطلــس مادختــسا  ءاــسا  دــق  مـكتحملا  نأ  ةــلباقملا  هدــض  مـكتحملا  تاءاــعدا  صوــصخبو  هدــض  مـكتحملا  لــبق  نـم  ريمعت  ةــعومجم  مــكتحملل  
نأو ديدحتلل  ةلباق  ةراسخل  دؤي  مل  اذـه  نأ  الإ  ةنـسل ٢٠٠٥  نيمهاسملا  ةيقافتاب  لخي  امم  هيفاك ) كور  دراه   ) ارانا عورـشم  ةـيقافتا  ماربا  صوصخب 

ريمعتو فدرم  يـــضارأ  عـــطق  صوـــصخب  رامثتـــسالل  ةـــضباقلا  ريمعت  تاـــباسح  نــم  ةددـــحم  اـــهب  حرـــصم  ريغ  بحـــس  تاـــيلمع  ىرجأ  دـــق  مـــكتحملا 
عيبلا ةـيقافتا  بجومب  سفانتلا  مدـعب  هتامازتلاب  لـالخا  عضو  مكتحملا   نأو  ةنـسل ٢٠٠٧  ءارـشلاو  عيبلا  ةـيقافتاب  لخي  امم  ايؤرلا  ةـيانبو  ندرألا 

مــكتحملا إ دؤـــي  نأـــب  مــيكحتلا  ةـــئيه  ترمأ  اريخأو  اهدـــيدحت  نــكمي  ةراـــسخل  دؤـــي  مـــل  كـــلذ  نـــكلو  زلبوـــن  ةكرـــشل  هسيـــسأتب  ةنــسل ٢٠٠٧  ءارـــشلاو 
نييوعدــلا رداــصلا   مــكحلا  بجوــمب  هــيلع  قيدــصتلا  ىرج  دــق  مــيكحتلا  مــكح  نأ  ثــيحو  ةفيحــصلاب  اليــصفت  ةــنيبم  غلاــبم  ةدــع  هدــض  مــكتحملا 

ثيحو دم  مقر ٢٧٥/٢٠١٤  زييمتلاب  نعطلا  رداصلا   مكحلاـب  اـيييمت  اذـكو  فانئتسالاب ٧٨٨/٢٠١٣  اـيفانئتسا  دـيؤملاو  دـم   ٢٠٧+٢٩٠/٢٠١٣
ءارـشلاو عيبلا  ةيقافتاب  مـقر ٥  لودـجلل  اـقفو  ريمعت  ةـعومجم  نـم  ءزج  يه  ودـلا  ةـقراشلا  راـطمب  ةرحلا  ةـقطنملاب  ةسـسؤم  ةـثالثلا  تاكرـشلا  نأ 

صــصحلا لـيوحتب  قـلعتملا  ءارــشلاو  عيبـلا  ةـيقافتاب  قـلعتملا  ءزجلا  نأ  ريغ  يعدـملل  اـمامت  تددـس  دــق  اـهب  موـكحملا  غلاـبملا  تناـكو  ةنـسل ٢٠٠٧ 
ةظفاــح هــل  ادنـــس  يعدـــملا  مدـــق  ثــيحو  ةفيحـــصلا &  زجع  ــالبق   اــهيلإ  راـــشملا  يعدـــملا  تاـــبلط  تءاـــج  مــث  نــمو  هذـــيفنت  مــتي  مــل  تاكرـــشلا   

نم ةروــصو  خرؤــملا ١٤/١٠/٢٠١٢  مــيكحتلل  ودـــلا  زكرم د  ىوعدــلا ٢٥٢/٢٠٠٩  رداــصلا   مـيكحتلا  مـكح  نـم  ةروــص  تيوــط ع  تادنتــسم 
نم ةروــصو  تاــب  مــكحب  نــيمكحملا  مــكح  قداــص ع  يذــلاو  خـــياتب ١٩/١١/٢٠١٥  نــعطلا ٢٧٥/٢٠١٤  زييمتلا   ةـــمكحم  نــع  رداـــصلا  مــكحلا 
اهب موكحملا  غلاـبملاب  قلعتملاو  دـم  ذـيفنت  ذـيفنتلا ٥١٣/٢٠١٤  فلم  نم  روـصو  ةخرؤملا ١١/١٢/٢٠٠٧  ءارـشلاو  عيبلا  ةـيقافتاب  مـقر ٥  لودـجلا 

خــياتبو ٢١/٢/٢٠١٧ هـنع  ماـحمب  ـالك  ةــموصخلا  لـثمو ط  ةــقباس ) ةــئيهب   ) ةــمكحملا ماــمأ  رظنلاــب  ىوعدــلا  تلوودــت  ثـيحو  نـيمكحملا &  نـم 
ةيقافتا نم  ةروص  تيوط ع  تادنتسم  ةظفاح  اهب  قفرأ  ىوعدلا  ثالث   اموصخ  لاخدإب  ابلط  اهنمض  ةيباوج  ةركذم  هيلع  يعدملا  عافد  مدق 

يراــــجتلا عازنلا  ةـــــحئال  نــــم  روــــص  اذـــــكو  يراــــجت  فاـــــنئتسالا ١٠٢٣/٢٠١٤  يدــــــيهمتلا   مـــــكحلا  نـــــم  ةروـــــصو  ةـــــخرؤملا  ٢٠٠٧  ءارــــــشلاو  عيبـــــلا 
نم هميدــــقت  قبــــس  اـــم  اـــبيقعت ع  ةركذــــم  يعدــــملا  عاــــفد  مدــــق  ثـــيحو  يراــــجت &  ةربـــخ  نـــييعت  مـــهعيمجو  و٢١٣/٢٠١٦ ٤٨٢/٢٠١٦   ٢٥٥/٢٠١٦

ضفرب اهيف  بلط  ةـلباقتم  ىوعد  ةـحئال  هيلع  يعدـملا  عاـفد  مدـق  ةـسلجبو ١٢/٣/٢٠١٧  هتاـبلط &  ممـصو ع  لاـخدإلا  اـهيف  ضفر  هيلع  يعدـملا 
ام اـص  نـم  هبيــصن  ءادأـب  مـهنيب  اـميف  نماـضتلاب  ثـالثلا  نيلخدـملا  موـصخلاو  يعدــملا  مازلإـب  ةــلباقتملا  ىوعدــلا  عوـضوم  ةيلــصألا و  ىوعدــلا 

دودـــح اهدـــعب   اـــمو  نــم ١/١/٢٠٠٨  ةرتـــفلا  لـــالخ  تــققحت  يتـــلا  كـــلتو  تاونـــسلا ٢٠٠٥/٢٠٠٦/٢٠٠٧  نــع  حاــبأ  نــم  ثـــالثلا  تاكرـــشلا  هــتققح 
نييوعدلا نع  باعتألاو  تافورصملا  مهمازلإ  عم  دادسلا  مامت  ىتحو  قاقحتسالا  خيات  نم  عقاوب ١٢ % ةدئافلاو  مهب  اكيش  هنوك  هتـصح ٢٥ %

كلت مهــــسأ  نـــم  اهردـــق ٢٥ % ةـــصحب  اكيـــش  هــيلع  يعدـــملا  نوــك  ةحارـــص  مــيكحتلا  ةـــئيه  ماــمأ  يعدـــملا  هــب  رقأ  اــم  نابـــسحب  ةـــلباقتملاو  ةيلـــصألا 
حابأ نم  هبيـصنب  ةـبلاطملل  ثالثلا  تاكرـشلا  كلت  نم  ةكرـش  نع  الك  البق  هيلإ  راشملا  تاعازنلا  عفرل  هب  ادـح  ام  وهو  ريمعت ) ةـعومجم   ) تاكرـشلا

نم روــصو  ــالبق  اــهيلإ  راــشملا  مــيكحتلا  ةــئيه  ماــمأ  يعدـــملا  باوجتـــسا  نــم  ةروــص  تيوــط ع  تادنتـــسم  ةـــظفاح  اــهب  قــفرأ  ادـــح  اــهنم ع  ــالك 
اهيف ممـص  ةركذم  يعدملا  عافد  اقحال  مدـق  امك  ةبـسنب ٢٥ & % هيلع  يعدملا  ةكارـشب  رارقإ  نمـضتت  لوألا  لخدملا  مصخلا  نم  ةمدقم  تاركذم 
ءاربخ نم  ةيثالث  ةنجل  بدنب  اعم  نييوعدلا  عوضوم  لصفلا   لبقو  ةقباس  ةـئيهب  ةـمكحملا  تضق  ةـسلجبو ٢٥/٤/٢٠١٧  مث  نمو  هتابلط  ع 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

مقر 127/2017/20 ىوعدلا   

نم 13 ةحفص 2 
( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



مدـق ةـسلجبو ١٦/٥/٢٠١٧  راركتلا &  مدـعل  ةـمكحملا  هـيلإ  لـيحت  يذـلاو  يدـيهمتلا  مـكحلا  قوـطنمب  ةــنيبملا  ةــمهملا  ءادـأل  تاصــصختلا  يفلتخم 
ةيقاــفتا ثــحب  لمــشتل  ةربــخلا  ةــمهم  ليدــعت  اــيطايتحاو  ةــلباقتملا  ىوعدــلا  ضفر  بــلطو  هتاــبلط  اــهيف ع  ممــص  ةركذــم  ايلـــصأ )  ) يعدــملا عاــفد 

نم اهـــضبق  يتــلا  مــهرد  نوــيلم  ءاـــقل ٦٠٠  لا ٢٥ % ةـــصحل  اقحتـــسم  هــلعجي  اــمب  اــهيف  هتاــمازتلاب  وا  دـــق  هــيلع  يعدـــملا  ناــك  اذإ  اـــم  ناـــيبل   ٢٠٠٧
هيلع يعدــملا  عاـفد  مدــق  ةــسلجبو ٤/٦/٢٠١٧  اهميدــقت &  قبــس  تادنتــسم  تيوـط ع  ةــظفاح  اــهب  قـفرأ  دــعب  روـلبتت  مـل  ةــصح  اــهنأ  مأ  يعدــملا 

ةربــخلا ةــنامأ  نــم  هبيــصن  ددــسي  مــل  يعدــملا  نأ  نابــسحب  ةــلباقتملا  ىوعدــلا  عوــضوم  ءاربــخلا ع  ةــنجل  ثــحب  رــصق  اــهيف  بــلط  ةركذــم  ايلـــصأ ) )
ةمهم عيــسوتب  اـبلط  اهنمــض  هـيلع  يعدـملا  عاـفد  مدـق  ةــسلجبو ١٦/٧/٢٠١٧  هتاـبلط &  اـهيف ع  ممــص  اـقحال  اـبيقعت  يعدــملا  عاـفد  مدــق  ثـيحو 

فاـنئتسالا ءاربخ   ةـنجل  نع  ريقت  ةدوسم  نم  ةروص  تيوط ع  تادنتـسم  ةـظفاح  اـهب  قفرأ  ةركذـملا  كـلت  زجعب  نيبملل  اـقفو  ءاربـخلا  ةـنجل 
ةمكحملا اـهتعلاط  ىرخأ  تادنتــسمو  ـالبق  اـهيلإ  راــشملا  ثــالثلا  ةــياجتلا  ءاربـخ  نـييعت  ىواــعد  ءاربـخلا   رياــقت  روـص  اذــكو  يراــجت   ١٠٢٣/٢٠١٤

مدـق ةــسلجبو ٢١/٨/٢٠١٧  هتاـبلط &  تاذ  اــهيف ع  ممــص  همــصخ  نـم  هميدــقت  قبــس  اــم  اــبيقعت ع  ةركذــم  اــقحال  يعدــملا  عاــفد  مدــق  ثـيحو 
ةركذــمب يعدــملا  عاـفد  اـهعبتا  ةــمكحملا  اـهتعلاط  تادنتــسم  ةــظفاح  اـهب  قـفرأ  ةريخـألا  هتاــبلط  هرودــب ع  اــهيف  ممــص  ةركذــم  هـيلع  يعدــملا  عاــفد 
ةظفاـــح هـــيلع  يعدـــملا  عاـــفد  مدـــق  ةــــسلجبو ١٦/١٠/٢٠١٧  تاـــبلطو  عاـــفد  نـــم  هئادــــبا  قبــــس  اـــم  ميمــــصتلاب ع  همــــصخ  همدــــق  اـــم  اــــبيقعت ع 

ىوعدـلاب نيلخدـملا  موـصخلا  اـب  لاـخدإب  اـبلط  اهنمــض  ةركذـم  هـيلع  يعدـملا  عاـفد  مدــق  ةـسلجبو ٢٢/١١/٢٠١٧  ةــمكحملا &  اـهتعلاط  تادنتــسم 
ةسلجبو ٢٦/٣/٢٠١٨ هتابلط &  اهيف ع  ممـص  ةركذمب  ابيقعت  يعدملا  عافد  اهعبتأ  اهيف  ءاج  امب  ةمكحملا  تطاحأ  تادنتـسم  ةظفاح  اهب  قفرأ 

مدـق امك  سماخلا  لخدـملا  مصخلا  مسال  احيحـصت  مدـق  ةـسلجبو ٢٣/٥/٢٠١٨  نييفاضإ  موصخ  ثالث  اـهيف  لـخدأ  ةركذـم  هيلع  يعدـملا  عاـفد  مدـق 
ريمعت ةكرــش  لوــألا  لخدــملا  مــصخلا  عاــفد  مدــق  ةــسلجبو ١٩/٩/٢٠١٨  هتاــبلط &  اــهيف ع  ممـــص  ةركذــم  ايلـــصأ )  ) يعدــملا عاــفد  ةــسلجلا  تاذــب 

دوجو مدعل  نييوعدلا  نم  هجارخإ  اهيف  بلط  ةركذم  ريبوات  وكيديف  ثلاثلا  لخدملا  مصخلا  عافد  مدـق  امك  ةـمكحملا  اهتعلاط  ذ م م )  ) رامثتـسالل
ادــيدج  امــصخ  نيحبلاـب  ودــلا  جــيلخلا  كـنب  لاـخدا  هرودــب  اـهيف  بـلط  ةركذــم  ايلــصأ )  ) يعدــملا عاـفد  مدــق  ةــسلجبو ١٦/١/٢٠١٩  هــل &  ةـــفص 

تاصـــصخت نــم  ءاربـــخ  عــبأ  مــهلعجو  ءاربـــخلا  ةـــمهم  عيـــسوت  دـــعبو  قباـــسلا  ةـــمكحملا  ءاـــضقل  اذاـــفنو  هدـــي &  تــحت  تادنتـــسم  ميدـــقتل  ىوعدـــلا 
ةفاك درلاو ع  تادنتـسم  نم  مهيدل  ام  عالطالاو ع  ةموصخلا  ةشقانم ط  دـعب  ةـمكحملا  لبق  نم  ةـنيعملا  ءاربخلا  ةـنجل  تعدوأ  ةـفلتخم 

اهدروــت جــئاتن  ةدــع  هــيف إ  تــصلخ  تاــضارتعا  نــم  مــهنم ) ــالك  نــع  لــيكوب  ءاربــخلا  ةــنجل  ماــمأ  اــعيمج  اورـــضح  نيذــلا   ) ةـــموصخلا هراــثأ ط  اــم 
( طقف يوغللا  بيوصتلا  ضعبب  ةمكحملا  مايقل  ةراشإلا  عم   ) ءاربخلا ةنجل  اهترطس  امك  ةمكحملا 

( ةيئاهنلا ةصالخلا   )
( صملاو اسحلاو  يسدنهلا  ةثالثلا  ءاضعألل   ) ةيلوألا ةصالخلا  رشع : يتنثا   

: يهو ةيسيئرلا  عازنلا  طاقن  ةربخلا   يأرو  ةيدقاعتلا  لئاسملل  ةبسنلاب   
ةلماش ريمعت  ةعومجم  نم  ةصح ٢٥ % ايلـصأ  هيلع  ىعدملل  نا  ةربخلا  ىرتف  .همدع  نم  ريمعت  ةعومجم  ةصح   ايلـصأ  هيلع  ىعدملل  ناك  نا   

.ريقتلا اذه  هيلا   راشملا  ميكحتلا  مكح  اهيلا  لصوت  يتلا  ةجيتنلا  سفن  يهو  لوألا  لخدملا  مصخلا 
يتــلا ةــجيتنلاو  ةــيقافتا ٢٠٠٧  دوــنب  عــم  ضراــعتي  ثــالثلا  تاكرـــشلا  صـــصحلا   نــع  لزاــنتلاب  ايلـــصأ  هــيلع  ىعدــملل  ايلـــصأ  يعدــملا  ةـــبلاطم  نأ   

%. ةبسنب ٢٥ ريمعت  ةعومجم  ايلصأ   هيلع  ىعدملل  ةصح  توبث  ةربخلا   اهيلا  تلصوت 
نا ثيح  نم  ةيقافتا ٢٠٠٧  عم  ضراعتت  ةقيطب  لوألا  لخدملا  مصخلا  ةرادا  اهيف  امب  ةـعومجملا  ةاردا  تافرـصتب   ماق  دـق  ايلـصأ  يعدـملا  نأ   

.ايلصأ هيلع  ىعدملا  ةحلصم  اررض   تثدحا  ةكرشلا  ةاردا  نم  ايلصأ  هيلع  ىعدملا  جورخ  دعب  تءاج  يتلا  تافرصتلا  هذه 
مهكلمت ثـيح  نـم  لوــألا  لخدــملا  مـصخلا  اــقحال   مهلاــخدا  مـت  نيذــلا  ءاكرــشلا  لــالخ  نـم  وا  ةرــشابم  ةــقيطب  ءاوــس  هــيلع  يعدــملا  فرــصت  نأ   
تلـــصوت يذـــلا  ايلـــصأ  هــيلع  ىعدـــملا  ةحلـــصم  اررـــض   قــحلي  نا  نــكمي  اــمب  ريمعت  ةـــعومجم  تارارقلا   ذاـــختا  ينعيـــال  ةبــسنب ٧٥ % ةــيبلغألل 

.ايلصأ هيلع  ىعدملل  ريمعت  ةعومجم  ةصح ٢٥ %  دوجو  ميكحتلا ا  مكح  هيلا  لصوت  ام  سفن  ةربخلا ا 
رثأو لخدـم  فرط  لكل  قئاقحلا  نايب  وه  ةربخلا  هتجهتنا  يذـلا  ساسألاو  لخدـم  مصخ  لـك  اـهيأر   ةربخلا  تنيب  زاـجيإب  نيلخدـملا  موصخلا  رود   

.ةرقوـــملا ةـــمكحملل  رارقلا  تـــكرتو  .ةرادأ  سلجم  اوـــضع   وا  اكيـــش  اـــما  هنوـــك  ايلـــصأ  هـــيلع  ىعدـــملا  حـــلاصمب  رارـــضإلا  ةرـــشابملا ع  هتافرـــصت 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

مقر 127/2017/20 ىوعدلا   

نم 13 ةحفص 3 
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يدــبت نا  نود  ايلــصأ  هـيلع  ىعدــملا  اــهنم  ررــضت  يتــلا  تــالالخألا  مـصخ   لــك  رود  اــهيأر   تدروأ  اــهنا  ةرقوــملا  ةــمكحملا  ماــقمل  دــكؤت  ةربــخلاو 
اذــه رارقلا   ةــبحاص  يهف  ةرقوـملا  ةــمكحملل  اـهكرتتو  ىوعدــلا  نيلخدــملا   موـصخلا  ءـالؤهل  همدــع  نـم  ةــينوناقلا  ةيلوئــسملا  ةــلأسم  اـهيأر  

.ماع لكشب  هتايوتحمب  ةربخلا  ريقت  صاخ و  لكشب  رمألا 
اــبلا نــع  لزاــنتلاو  تاكرــشلا  نــم  ةبـــسنب ٢٥ % ظاـــفتحألا  وا  لوـــألا  لخدـــملا  مـــصخلا  لوصـــألا ا  ضعبل  ايلـــصأ  هـــيلع  ىعدـــملا  لـــقن  مدـــع  نأ   
ريمعت ةعومجم  ةرادإلل   ايلـصأ  يعدملا  ذاوحتـسا  دعب  ريقتلا  اذـه  ةربخلا   اهتنيب  يتلا  تازواجتلا  ببـسب  هرربي  ام  هل  ايلـصأ  يعدـملا  حـلاصل 

مكح هررق  يتــلا  تاــضيوعتلا  دادـــسب  هــيلع  ىعدـــملا  ماــق  دـــقف  لاوحــألا  لــكبو  ايلـــصأ  هــيلع  ىعدـــملا  ررـــضلا ع  لوــصح  تافرـــصتلا   كــلت  رثأو 
.كاذنآ ةلباقتملا  ةيميكحتلا  هاوعد  ايلصأ   يعدملا  اهب  بلاط  يتلا  رارضألل  اربج  ميكحتلا 

.مييقتلا هيلع   دمتعت  احيحص  اساسأ  ريمعت  ةعومجم  لوصأل  ودلا  جيلخلا  كنب  مييقت  نا  ةربخلا  دجت  مل   

: ةيفرصملا ةربخلل  ةبسنلاب   

ردــب فرــصم  نـم  هـنم  لوـألا  مـهرد  نوـيلم  غــلبمب ٥٠٠  لــك  نيــضرق  ع  لخدــملا ) مـصخلا   ) م.م.ذ رامثتــسالل  ةــضباقلا  ريمعت  ةكرــش  لوــصح  ــالوأ :  
هعادـيإ مت  يمالـسإلا  يبظ  وبأ  فرـصم  نم  مهرد  نويلم  غلبمب ٥٠٠  رخآلاو  ةكرـشلا  نم  هدادـس  متو  راقع  ءارـشل  كلذو  قرـشملا  كنب  يمالـسإلا / 

.هبلطك كلذو  يحجارلا  دمحأ  ديسلا /  يعدملا  باسح   

خياــتب شياــع ) رمع   ) هـيلع ىعدــملا  عئاــبلاو  يحجارلا ) دــمحأ   ) يرتــشملا نــيب  ةــمربملا  ءارــشلاو  عيبــلا  ةــيقافتا  نــم  مـقر ٤/٥  دــنبلا  فلاــخي  اــمبو   
.يراقعلا طاشنلا  ليومت  ضرغب  ناك  يذلاو  يمالسإلا  يبظ  وبأ  فرصم  نم  ضرقلا  اذه  هلجأل  حونمملا  ضرغلا  فلاخيو   ١١/١٢/٢٠٠٧

.مهرد تغلب ١٤٥,٩٧٢,٠٠٠  ليومت  فياصم  هئارج  نم  تلمحتو  ةكرشلا  نم  ضرقلا  اذه  دادس  مت   

هدادــعإ ىرجو  ةكرــشلا  ةرادإ  سلجم  نـم  بـلطب  مـت  ودــلا  جــيلخلا  كـنب  نـم  دــعملا  ةــضباقلا  ريمعت  تاكرــش  ةــعومجمل  نـيمثتلاو  مـييقتلا  اـيناث :  
ةروـصلل لوـصولاو  اـمتئا  فينــصت  تـالاكو  نـم  راعــسأ  ضورع  لوـصحلاو ع  ةكرــشلل  ةـيلاملا  ةءـالملا  عـفر  ضرغب  خادـلا  مادختــسالل  ارــصح 

.صاخلا باتتكالل  لثمألا 

هيلع ظــفحت  دــقو  تاــعقوتلا  ينبمو ع  اهتحـــصو  ةكرـــشلا  نــم  ةــمدقملا  ةــيلاملا  تاــنايبلا  ةــقد  نــم  قــقحتلا  نود  مــت  هدادــعإ  نأ  هــيف  ءاــج  دــقو   
.ايئاهن هدمتعي  ملو  كنبلا 

.مييقتلا اذه  هدراو   تانايب  وأ  تامولعم  ةيأ  دنتست ع  مل  اهبناج  نم  ةربخلا   

ةنـسل ءارـشلاو  عيبلا  ةيقافتا  ةيبلغألا   بحاص  نأ  نيبت  ماع ٢٠١٧  ةـياهن  ىتحو  ماوعألل ٢٠١٠  ريمعت  ةكرـشل  ةيلاملا  تانايبلا  ةـعجارم  نم  اثلاث :  
حبب هــحبارم ) ضرق   ) ريمعت ةكرــشل  اــهيف  هتمهاــسمو  ةكرــشلا  يراــجلا   هباــسح  ديــصر  ضارقــإل  نيتيقاــفتا  مربأ  يحجارلا ) دــمحأ  ديـــسلا   ) ٢٠٠٧

.ايونس إ ١٢ % نيب ٨.٥ % ام  حوارت  يونس 
ةمربـملا ءارــشلاو  عيبـلا  ةـيقافتا  نـم  مـقر ٣/٥  دــنبلا  عــمو  ريمعت  ةكرــش  سيــسأت  دــقع  نــم  مـقر ١١/٩  دــنبلا  ءاـج   اــم  عـم  ضراــعتي  ءارجــإلا  اذــه   

.هيلع ىعدملاو  يعدملا  نيب  خياتب ١١/١٢/٢٠٠٧ 

رمألا مهرد  لـبمب غ١,٢٣٦,٢٨٦,٠٠٠  ماـع ٢٠١٧  ةـياهن  ىتح  ماع ٢٠١٠  نم  ةرتفلل  ءارجـإلا  اذـه  ةـجيتن  ةكرـشلا  لاومأ  نم  حاـبأ  يعدـملا ع  لـصح    
.حبت الو  رسخت  ةكرشلا  نأ  راهظإو  رئاسخ    ةكرشلاب  قحلأ  يذلا 
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ضرقلاو اــهيف  هتمهاــسمو  يراــجلا  هباــسح  ديــصرل  ةكرــشلا  ضارقإ  نـم  اــهيلع  لــصح  يتــلا  حاــبألا  ةــجيتن  رئاــسخ  نـم  ةكرــشلاب  قــحل  اــم  اــمجإ   
.مهرد غلبمب ١,٣٨٢,٢٥٨,٠٠٠  يمالسإلا  يبظ  وبأ  فرصم  نم  ةكرشلا  هيلع  تلصح  يذلا 

: يراقعلا ريبخلا  ظفحت  عم  صملا  ريبخلاو  اسحلا  ريبخلاو  يسدنهلا  ريبخلل  اقفو  ةياقعلا  لامعألل  ةبسنلاب   
: اتلا وحنلا  يه ع  مييقتلا  ةربخلا   اهتجهتنا  يتلا  ةيلآلا  نأ   

فصتنم ٢٠١٧ ابيقت ا  رياني ٢٠٠٨  ةورذلا   ةرتف  نم  ابيقت  ةبسنب ٦٠ % تلزن  دق  تاراقعلا  راعـسأ  نا  نيبتي  نديار  ططخم  اذه  لالخ  نمو   
مـصختس ةربخلا  ناـف  هيلعو  .ـالوزن  تناـك  اـهنا  حـضاولا  نمو  .ـالوزن  وا  ادوعـص  ءاوس  راعـسألل  ةـنراقملا  لـمع  ةربخلا   اهتدـمتعا  يتلا  ةنـسلا  يهو 
ةعوـمجم لوــصأ  تمــضنا ا  يتــلا  كــلتو  ةـــيقافتا ٢٠٠٧  ةدراوــلا   تاراــقعلل  ةـــييدقتلا  ةـــميقلا  لــصت ا  يكل  ةـــميقلا  نــم  ماــع ٦٢ % لكــشب 

بــسح عيبـلا  ةنــس  راـقعلا   ةــميق  طوـبه  ةبــسن  ذــخأب  اـهعم  لـماعتلا  مـتيف  ةــعابملا  ةــياقعلا  لوصــألل  ةبــسنلاب  اــماو  ةــيقافتا ٢٠٠٧ . دـــعب  ريمعت 
عورـشملا نود  راقعلا  ةـميق  ساسأ  تدـمتعا ع  اهنا  امك  .همدـع  نم  الداع  رعـسلا  ناـك  نا  فرعتلل  عيبلا  رعـس  عم  ةـنراقملا  متتو  ندـيار  طـطخم 

نع نـالعإلا  تاـبثا  ءبع  هيلع  ىعدـملا  عو  .عورـشملا  ساـسأ  راـقعلا ع  مييقت  متي  اـهنيحف  عيبلا  ءدـبلاو   عورـشملا  نع  نـالعإلا  تبث  اذإ  ـالا 
ساسأ راقعلا ع  مييقتل  ةربخلا  رايتخا  لاح  .ةدـيدج و  تسيلو  ةربخلا  ماـما  اـيلاح  ةـمدقملا  تادنتـسملا  لـالخ  نم  عيبلا  ءدـبلاو   عورـشملا 

تبثت ةربخلا  ماـما  تمدـق  يتـلا  تادنتـسملا  بسح  تاـتابثا  لخدـملا  مصخلا  مدـقي  مل  اـم  هيلع  ىعدـملا  مييقت  داـمتعاب  ةربـخلا  موقتـسف  عورـشملا 
ءادـــبأ نــيفرطلل  تحاـــتأ  ةربـــخلا  نا  ثــيحو  ةـــلودلا  جراـــخ  تاراـــقعلل  ةبـــسنلاب  اـــما  .ـــالوصأ  ةـــققدملاو  ةدـــمتعملا  تاـــينازيملل  اـــقفو  عورـــشملا  مـــييقت 
جهنلا سفن  تدنتـسا ع  ةربخلا  ناف  هيأر  ءادـبأب  لوألا  لخدـملا  مصخلا  مقي  ملو  هريدـقت  ايلـصأ  هيلع  ىعدـملا  مدـقو  تاراقعلا  كلتل  امهتاريدـقت 

ةبــسن ٢٥% تدــمتعا  ةربـخلا  ناـف  ةزجنملا  عياـشملل  ةبــسنلاب  اــماو  .ايلــصأ  هـيلع  ىعدــملا  نـم  ةردــقملا  مـيقلا  نـم  ةبـــسنب ٦٢ % مــيقلا  ضيفختب 
دوجو لاح  اماو   .لقأ  امهيأ  هيلع  ىعدملا  مييقت  وا  ةنجللا  هذه  اسحلا   ريبخلا  اهلبق  يتلاو  اهيلا  راشملا  حابألا  نم  هيلع  ىعدـملا  ةـصح 

هنا ثيح  ةققدم  تاينازيم  دوجو  مدعل  ارظن  هيلع  ىعدملا  مييقت  تدمتعا  ةربخلا  نإف  ةعومجملا  ةرادإب  يعدملا  دارفنا  دعب  عورشملا  ةراسخ  
مل ءارجـإلا  اذــه  نا  ثـيحو  يجراـخلا  ققدــملا  نـم  اـهدامتعا  مـتي  مـث  نـمو  اـهدامتعال  ءاكرــشلا  ةــيلوألا ا  تاـينازيملا  لاـسرا  مـتي  نا  ضرتـفملا  نـم 
نم ةـــصحب ٢٥ % كيـــش  دوــجو  ةربــخلا ا  لـــصوتل  ارظن  هتافرـــصت  تاـــعبت  لـــمحتي  ايلـــصأ  يعدـــملا  نا  ىرت  ةربــخلا  نإـــف  يعدـــملا  لـــبق  نــم  مــتي 

.تاونس نم ٨  رثكأ  لبق  اهيلا  راشملا  ميكحتلا  ةيضق  نومكحملا   هيلا  لصوت  ام  عم  قفاوتي  ام  وهو  ةعومجملا 

يذـلا ناو  هيلع  ىعدـملل  ةبـسنلاب  ةـلداع  نكت  مل  ةتـسلا  يـضارألا  عيب  راعـسأ  نا  اسحلا  ريبخلاو  ـصملا  ريبخلاو  يـسدنهلا  ريبخلا  ىدـل  نيبت   
لخدـملا مصخلل  يراـقعلا  يراشتـسألا  ريبخلا  ناو  .نيتشملا  نيلخدـملا  موصخلاو  لوـألا  لخدـملا  مصخلاو  يعدـملا  مه  عيبلا  ةـيلمع  مهاـس  

.ةبدتنملا ةربخلا  مييقتل  ةفلاخملا  ميقلا  فالخب  هسفنب  وه  اهدمتعأ  يتلا  ميقلا  نم  لقأ  تناك  تاعيبملا  كلت  نم  اضعب  نا  هسفنب  حضوأ 
نوـــكت ايلـــصأ  هـــيلع  ىعدـــملا  ةـــصح  ناو  ةبـــسنب ٢٥ .% ايلـــصأ  هــيلع  ىعدـــملا  ةـــصح  مـــييقت  لـــبق  وـــــه ٥,٢٥١,٦٦٣,٨٥٢  لوصـــــألل  كلا  مــــييقتلا  نا   

.مهرد  ١,٣١٢,٩١٥,٩٦٣
ةعـــــسوت تارارقو  يدــــيهمتلا  مــــكحلل  مــــهمهف  بــــسح  مــــهيأر  ـــــصملا ) ريبــــخلاو  اــــسحلا  ريبــــخلاو  يـــــسدنهلا  ريبــــخلا   ) ةـــــثالثلا ءاــــضعألا  ىدـــــبأ   

.ةرقوملا ةمكحملا  ةلادع  نم  ةرداصلا  ةيومأملا 
مــصخلل يراشتــسألا  ريبـخلا  نا  يراــقعلا  مـهليلحت  اوـنيب   دــق  ــصملا ) ريبـخلاو  اــسحلا  ريبـخلاو  يــسدنهلا  ريبـخلا   ) ةــثالثلا ءاــضعألا  نا  اــمك   

: اتلل اقفو  كلذو  .ةلداعلا  ةميقلا  نم  لقأب  تعيب  دق  ةتسلا  لوصألا  نا  هسفنب  رقأ  دق  لخدملا 

: يه عيبلا  رعس  نم  رثكأ  تءاج  يتلاو  لوصألل  ىوعدلا  هذه  لوألا   لخدملا  مصخلل  يراقعلا  يراشتسألا  تامييقتل  ةبسنلاب  امأ   

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

مقر 127/2017/20 ىوعدلا   

نم 13 ةحفص 5 
( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



وه يراشتسألا  ريبخلا  مييقت  نا  الإ  رامثتسألل  نوتس  نوم  ةكرش  مهرد ا  ةميقب ٦٨,٩١٩,٥٠٠  اهعيب  مت  يراجتلا  جيلخلا  ةقطنم  مقر ٣٠٤  ضرا   
.مهرد وه ١٥,٩٠٤,٥٠٠  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد   ٨٤,٨٢٤,٠٠٠

ةكرـش مساـب  اـقحال  اهليجـست  مـتو  رامثتـسألل  نوتــسنس  ةكرــش  مـهرد ا  ةـميقب ١١٢,٢٥٢,٠٠٠  اـهعيب  مـت  يراـجتلا  جــيلخلا  ةــقطنم  مـــقر ٢٥٣  ضرا   
 . مهرد وه ٤٨,١٠٨,٠٠٠  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد  وه ١٦٠,٣٦٠,٠٠٠  يراشتسألا  ريبخلا  مييقت  نا  الإ  يراقعلا  ريوطتلل  نوتسميج 

يراشتـسألا ريبـخلا  مـييقت  نا  ـالإ  رامثتــسألل  نوتــس  نوـم  ةكرــش  مـهرد ا  ةـميقب ٦١,٥٨٧,٧٢٠  اـهعيب  مـت  يراـجتلا  جـيلخلا  ةــقطنم  مـــقر ٢٥٢  ضرا   
.مهرد وه ١١,٧٢٠,٢٨٠  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد   ٧٣,٣٠٨,٠٠٠ وه

يراشتـــــسألا ريبـــــخلا  مـــــييقت  نا  ـــــالإ  رامثتـــــسألل  نوتــــــس  نوـــــم  ةكرــــــش  مـــــهرد ا  ةـــــميقب ١٠٠,٦٨٠,٠٠٠  اـــــهعيب  مـــــت  ةـــــيناثلا  حوفــــــصلا  مـــــــــقر ١  ضرا   
.مهرد وه ٢٦٨,٤٨٢,٨٣٨  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد   ٣٦٩,١٦٢,٨٣٨

يراشتـــــسألا ريبـــــخلا  مـــــييقت  نا  ـــــالإ  رامثتـــــسألل  نوتــــــس  نوـــــم  ةكرــــــش  مـــــهرد ا  ةـــــميقب ١٠٠,٦٨٠,٠٠٠  اـــــهعيب  مـــــت  ةـــــيناثلا  حوفــــــصلا  مـــــــــقر ١  ضرا   
.مهرد وه ٢٦٨,٤٨٢,٨٣٨  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد   ٣٦٩,١٦٢,٨٣٨

يراشتــسألا ريبـخلا  مـييقت  نا  ـالإ  رامثتــسألل  نوتــس  نوـم  ةكرــش  مـهرد ا  ةـميقب ١٢,٦٠٠,٠٠٠  اـهعيب  مـت  ةــقراشلا  ناـخلا  ةــقطنم  مـــقر ١٢٣٠  ضرا   
.مهرد وه ٢,٣٥٥,٥٠٠  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد   ١٤,٩٥٥,٥٠٠

يراشتــسألا ريبـخلا  مـييقت  نا  ـالإ  رامثتــسألل  نوتــس  نوـم  ةكرــش  مـهرد ا  ةـميقب ١٥,٣٠٠,٠٠٠  اـهعيب  مـت  ةــقراشلا  ناـخلا  ةــقطنم  مـــقر ١٢٢٧  ضرا   
.مهرد وه ٢,٥٦٤,٧٠٠  قرفلا  ناف  هيلعو  مهرد   ١٧,٨٦٤,٧٠٠

ةميق نا  يأ  مـــهرد  وـه ٣٤٩,١٣٥,٨١٨  عيبـلا  رعـس  نع  لخدـملا  مـصخلل  يراـقعلا  يراشتـسألا  ريبـخلا  رارقإـب  هـالعأ  ةتـسلا  تاـقورفلا  اـمجا  نا  يأ   
.هتاذ لوألا  لخدملا  مصخلاب  صاخلا  يراقعلا  يراشتسالا  مييقت  ةميق  نم  ابيقت  ةبسنب ٥١.٥ % لقت  تاعيبملا 

ىوعدلا نيب ط  باسحلا  ةيفصتل  ةبسنلاب   

اهل ةـــعباتلا  تاكرــــشلاو  م.م.ذ ) رامثتــــسإلل  ةـــضباقلا  ريمعت   ) لوـــألا لخدـــملا  مـــصخلل  ةـــققدملا  ةـــيلاملا  رياـــقتلا  صحفب  ةــــيباسحلا  ةربـــخلا  تماـــق   
رياقت دادـعإ  متي  مل  هنأو  ةـعومجملل ، ةـعمجم  تاينازيم  نع  ةراـبع  اـهنأب  ةربخلا  ىدـل  نيبتو  إ ٢٠١٧ ، نم ٢٠٠٨  ةرتـفلل  كـلذو  ريمعت ،) ةـعومجم  )
كلذـكو رياقتلا ، كلتل  ءاكرـشلا  ةـفاك  داـمتعا  مدـع  ةربخلا  ىدـل  نيبت  هنأ  اـمك  ادـح  ةـعومجملا ع  تاكرـش  نم  ةكرـش  لـكل  ةلـصفنم  ةـققدم  ةـيلام 

اهل ةعباتلا  تاكرـشلاو  م.م.ذ ) رامثتـسإلل  ةضباقلا  ريمعت   ) لوألا لخدملا  مصخلل  ةققدملا  ةيلاملا  رياقتلا  ريقتلا  دادـعإ  مت  هنأب  ةربخلا  ىدـل  نيبت 
ريمعت  ) لوـألا لخدـملا  مـصخلل  ةـققدملا  ةـيلاملا  رياـقتلا  ريقتلا  دادـعإ  مـتو  ماــع ٢٠١٨ ، إ ٢٠١١   نـم ٢٠٠٧  ةرتـفلل  كـلذو  ريمعت ،) ةــعومجم  )

رياــقتلا دادــعإ  مـتي  مــلو  ماـــــع ٢٠١٩ ، إ ٢٠١٧   نــم ٢٠١٢  ةرتــفلل  كــلذو  ريمعت ،) ةــعومجم   ) اــهل ةــعباتلا  تاكرـــشلاو  م.م.ذ ) رامثتـــسإلل  ةــضباقلا 
اهل ةـعباتلا  تاكرــشلاو  م.م.ذ ) رامثتــسإلل  ةـضباقلا  ريمعت   ) لوـألا لخدــملا  مـصخلل  ققدــملا  اـملا  ريقتلا  نأ  اـمك  ةددــحملا ، اهيدــعاوم  ةــيلاملا  
نم ءزج  اهنأ  نم  مغرلاب  يراقعلا ) ريوطتلل  نيويقلا  مأ   ) ةكرـشل ةيلاملا  تانايبلا  نمـضتي  مل  ةيهتنملا  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ةنـسلل  ريمعت ) ةعومجم  )
تمت ع يتلا  تافرـصتلا  ةـفاك  نع  حاـصفإلاب  ةـيلاملا  رياـقتلا  مقت  مل  هنأـب  رياـقتلا  كـلت  صحف  دـعب  ةربخلا  ىدـل  نيبت  كلذـكو  ريمعت ، ةـعومجم 
كلت داـــمتعإلا ع  ةربـــخلل  نـــكمي  ـــالف  هـــيلعو  رياـــقتلاب ، ةـــصاخلا  تاـــحاضيإلا  ءزج  تافرـــصتلا   كـــلت  ليـــصافت  ركذ  مـــتي  مـــلو  ةـــعومجملا  لوـــصأ 

ةققدـم ةـيلام  رياـقت  دادـعإ  متي  ملو  ةـعومجملل  ةـعمجم  تاـينازيم  نـع  ةراـبع  اـهنأ  ثـيح  ريمعت  ةـعومجمل  اـملا  زكرملا  ناـيب  ةـيلاملا   رياـقتلا 
ءزج ةـــعومجملا  لوـــصأ  تـــمت ع  يتـــلا  تافرــــصتلا  ةـــفاك  ناـــيب  مدـــعل  ارظنو  هـــنأ  اـــمك  ادــــح  ةــــعومجملا ع  تاكرــــش  نـــم  ةكرــــش  لـــكل  ةلــــصفنم 
كلت داــمتعإلا ع  ةربــخلل  نــكمي  ــالف  رياــقتلا  كــلتل  ءاكرــشلا  ةــفاك  داــمتعا  مدــعو  ءاكرـــشلا  نــيب  عازن  دوــجول  ارظنو  رياــقتلاب ، ةــصاخلا  تاــحاضيإلا 
لبق نم  ةمدقملاو  اينورتكلإ  ةحوسمملا  تادنتـسملا  صحفب  ةربخلا  تماق  دق  هنأ  امك  ريمعت ، ةعومجمل  املا  زكرملا  نايب  ةـيلاملا   رياقتلا 

ريمعت  ) لوـألا لخدـملا  مـصخلل  ةـققدملا  ةـيلاملا  رياـقتلا  عـم  تادنتــسملا  كـلت  ةـقباطم  ةـيناكمإ  مدــع  ةربـخلا  ىدــل  نيبـتو  لوـألا  لخدــملا  مـصخلا 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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ةعومجملا ع تاكرش  نم  ةكرـش  لكل  ةلـصفنم  تاباسح  دوجو  مدعل  ارظن  ريمعت ) ةعومجم   ) اهل ةعباتلا  تاكرـشلاو  م.م.ذ ) رامثتـسإلل  ةضباقلا 
تاــباسحلا فوـشك  اــهنيب  نـمو  ةــققدملا  ةــيلاملا  رياــقتلاب  ةدراوـلا  ةــيلاملا  تاــنايبلل  اــقبط  ةــبترم  تادنتــسملاب  ةربــخلا  دــيوزت  مـتي  مـل  هـنأ  اــمك  ادــح ،

.ريمعت ةعومجمل  ةيكنبلا 
ةدودــحملا ةيلوئـــسملا  تاذ  تاكرـــشلا  اهنمـــض  نــم  يتــلاو  ةــلودلا  ةـــياجتلا   تاكرـــشلا  نأــشب  ةنــــسل ٢٠١٥  مــقر ٢  يداــحتالا  نوناــقلا  ةـــساردبو   

ةماــقا ىتــحو  ةرادـــإلا  ٢٠٠٨  ايلـــصأ ع  يعدـــملا  ذاوحتـــسا  دـــعب  هــنا  نيبـــت  ةـــينوناق  تـــسيلو  ةـــيبساحم  ةـــينف  ةرظنو  لوـــألا ) لخدـــملا  مـــصخلا  )
ليبس اهنمو ع  ةرادإلا  سلاجم  ءاضعأو  ءاكرـش  اهيف  اوناك  يذلا  نيلخدملا  موصخلاو  لوألا  لخدـملا  مصخلا  نم  تافلاخم  ةدـع  دوجو  ىوعدـلا 

: لاثملا
لوصألل اقفو  اهب  ظافتحالاو  ةيباسحلا  تالجسلا  صوصخب  ةداملا ٢٦  صنب  مازتلالا  مدع   

لوصألل اقفو  ةنس  لك  قيقدتلاب  موقيل  يجراخ  ققدم  نييعت  صوصخب  ةداملا ٢٧  صنب  مازتلالا  مدع   
لوصألل اقفو  ةنس  لك  تاباسحلا  دادعا  صوصخب  ةداملا ٨٧  صنب  مازتلالا  مدع   

اهيلع قفتملا  صـصحلل  اقفو  اهدييقت  مدعو  لوصألاو  ةكرتشملا  عياشملا  ةرثكل  ارظنو  نيفرطلا  نيب  باسحلا  ةيفـصتب  ةربخلا  موقتـسف  هيلعو   
ةميق ريدقتو  ريمعت  ةعومجم  لوصأ  ةفاك  ةميق  رصحب  ةربخلا  موقتسف  ايلصأ ، هيلع  ىعدملل  %( ٢٥  ) عقاوبو ايلصأ ، يعدملل  %( ٧٥  ) عقاوب يهو 

ةيقافتإل ٢٠٠٧ ةـفلاخملاب  ريمعت  ةـعومجم  نم  ايلـصأ  يعدـملا  اهيلع  لصحت  يتلا  غلابملا  ةـلماش  نيفرطلا  نيب  ةـصاقم  لمع  مث  نمو  اهنم  % ٢٥
يعدـــملا رخآ إ  صخـــش  يأ  مساــب  وأ  هــنم  يراــقع  لــصأ  وأ  ةكرـــش  يأ  ايلـــصأ   هــيلع  ىعدـــملا  مساــب  ةلجـــسملا  صـــصحلا  ةـــفاك  لــقن  اـــتلابو 

:- اتلاك نيفرطلا  نيب  باسحلا  ةيفصتب  ةربخلا  موقتسف  هيلعو  ايلصأ ،

ريمعت ةـعومجم  لوصأ  ةـميق  نأ  إ  يراـقعلا ) ريبـخلا  ظـفحت  عم   ) اـسحلا ريبـخلاو  ـصملا  ريبـخلاو  يـسدنهلا  ريبـخلا  لـصوت  دـق  هنأ  ثيحو    
حابأك ةعومجملا  لاومأ  نم  ايلصأ  يعدملا  هيلع  لصح  ام  نأ  ةربخلا  ىدل  نيبت  دق  هنأ  ثيحو  ارامإ ) مهرد   ٥,٢٥١,٦٦٣,٨٥٢  ) هردقو غلبمب  ردقت 

فاـضي إ اراـمإ ) مهرد   ١,٢٣٦,٢٨٦,٠٠٠  ) هردـقو غلبمب  ماـع ٢٠١٧  ةـياهن  ىتحو  ماع ٢٠١٠  نم  هرتفلل  اـهيف  يراـجلا  هباـسح  ديـصرو  هتمهاـسم  نع 
غلبمب هكرـشلا  هيلع  تلـصح  يذـلا  ضرقلا  لـيومت  فيلاـكت  اراـمإ ) مهرد   ١٤٥,٩٧٢,٠٠٠  ) هردـقو غلبمب  رئاـسخ  نم  هكرـشلا  هتلمحت  اـم  غـلبملا  اذـه 

غلبم رئاـسخ  نـم  هكرــشلا  هـتلمحت  اـم  حبــصيل  يراـجلا  هباـسحل  هليوـحت  مـتو  يمالــسإلا  يبـظ  وـبأ  فرــصم  نـم  اراــمإ ) مـهرد   ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ) هردــقو
:- اتلاك %( ٢٥  ) عقاوب ريمعت  ةعومجم  نم  هيلع  ىعدملا  بيصن  نايبب  ةربخلا  موقتسف  هيلعو  ارامإ ،) مهرد   ١,٣٨٢,٢٥٨,٠٠٠  ) هردقو

نايبلا  
ارامإلا مهردلاب  غلبملا   

( تاضارتعالا بسح  ليدعتلا  دعب   ) ريمعت ةعومجم  لوصأ  ةميق   
٥,١١٣,٣٤٣,١٦٥ 

ةياهن ىتحو  ماع ٢٠١٠  نم  ةرتفلل  اهيف  يراجلا  هباسح  ديـصرو  هتمهاسم  نع  حاـبأك  ةـعومجملا  لاومأ  نم  ايلـصأ  يعدـملا  هيلع  لـصح  اـم  ةـميق   
ماع ٢٠١٧

١,٢٣٦,٢٨٦,٠٠٠ 

ايلـصأ يعدـملا  باسحل  هليوحت  متو  يمالـسإلا  يبظ  وبأ  فرـصم  نم  ةكرـشلا  هيلع  تلـصح  يذـلا  ضرقلا  ليومت  فيلاكت  نم  ةكرـشلا  هتلمحت  اـم   

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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يراجلا
١٤٥,٩٧٢,٠٠٠ 

( تاضارتعالا ءانب ع  تاليدعتلا  دعب   ) امجإلا  
٦,٤٩٥,٦٠١,١٦٥ 

( تاضارتعالا ءانب ع  تاليدعتلا  دعب  %( ) ٢٥  ) عقاوب ريمعت  ةعومجم  نم  هيلع  ىعدملا  بيصن   
١,٦٢٣,٩٠٠,٢٩١ 

بيصن نأب  يراقعلا ) ريبخلا  ظفحت  عم   ) صملا ريبخلاو  اسحلا  ريبخلاو  يسدنهلا  ريبخلا  ىدل  نيبتف  قباسلا ، لودجلا  ادانـسإو ع  هيلعو   
ةلجسملا صصحلا  ةفاك  لقن  متي  نأ  ارامإ ع  مهرد  هردقو ١,٦٢٣,٩٠٠,٢٩١  غلبم  وه  %( ٢٥  ) عقاوب ريمعت  ةعومجم  نم  ايلـصأ  هيلع  ىعدـملا 

.ايلصأ يعدملا  رخآ إ  صخش  يأ  مساب  وأ  هنم  يراقع  لصأ  وأ  ةكرش  يأ  ايلصأ   هيلع  ىعدملا  مساب 
ءاوــس ريمعت  ةــعومجم  لوــصأ  هصـــصح   ةــفاك  لــقنب  موــقي  نا  ايلـــصأ  هــيلع  ىعدـــملا  مــتحتي ع  هناــف  ةروكذـــملا  باــسحلا  ةيفـــصت  ءاــنبو ع   

ةمكحملا تأر  اذا  لاـــح  هــيلا   ايلـــصأ  يعدـــملا  هددـــسي  نا  بجوــتي  يذـــلا  غــلبملا  لـــباقم  اـــهجراخ  وا  ةـــلودلا  لـــخاد  اـــهريغ  وا  تاكرـــش  وا  ةـــياقع 
.ريقتلا اذه  ءاربخلا   ةنجل  يأر  ينبت  ةرقوملا 

ةياقعلا ةربخلا  يأرو  ةصالخلا  ترطس  امك  اهدرون  هرودب  جئاتن  ةدع  ريخألا إ  يهتنا  دقلف  يراقعلا  ريبخلا  ريقتب  قلعتي  اميفو   
تاـــمييقتلا ةــــفاك  تـــعجارو  ىوعدــــلا  فارطأ  نـــم  ةــــمدقملا  ةياشتــــسإلا  رياـــقتلاو  تادنتــــسملا  ةــــفاك  لـــيلحتو  ةــــساردب  تماـــق  ةــــياقعلا  ةربـــخلا   

.ةروكذملا تافرصتلا  لحم  تاراقعلا  ضعب  عيب  دنع  قوسلا  فورظ  ةعجارم  عم  ةمدقملا 
ةربخلا نإف  اذل  ربمـسيد ٢٠٠٧  ةيقافتإب  ةروكذملا  لوصألا  ةفاكل  ضرأ  تاطراخ  وأ  ةيكلم  تادنـس  ىوعدـلا  فارطا  نم  ملتـست  مل  ةـياقعلا  ةربخلا   

ةكرـش مسإب  ةيكلم  دنـس  دوجو  ثيح  نم  يراقعلا  مييقتلا  طورـش  تفوتـسإ  يتلا  تاراقعلل  ةياقعلا  تامييقتلا  ةعجارمب  طقف  تماق  ةياقعلا 
.ريمعت ةكرش  لوصأل  ةدحوم  ةمئاق  اوقفتي ع  مل  ىوعدلا  فارطأ  نأب  ملعلا  عم  ريمعت 

نيح ًاــمهرد   هردـقو ٧٦٨,٥٠٠,٠٠٠  غـلبم  اـمجإب  ماـع ٢٠١٤  اـهعيب   مـت  يتـلا  ةتــسلا  تاراـقعلل  مـييقت  لـضفأ  نأ  تـهتنا إ  ةــياقعلا  ةربـخلا   
ً.امهرد هردقو ٧٨٧,٥١٩,٠٨٣  غلبم  ءارشلاو  عيبلا  دقعل  ًاقبط  ةلخدملا  موصخلا  هددس  ام  نأ 

امك هتاـبلط  اـهيف ع  ممــصو  ءاربـخلا  ةــنجل  ريقت  تاـضارتعا ع  ةدــع  اـهيف  دروأ  ةركذــم  يعدــملا  عاـفد  مدــق  ةــسلجبو ٢١/١٠/٢٠٢٠  هـنا  ثـيحو   
هيلع يعدملا  عافد  ةسلجلا  تاذـب  مدـق  امك  اهـضفرو  ةـيميكحتلا ٢٥٢/٢٠٠٩  ىوعدـلاب  اهيف  لصفلا  قبـسل  ةـلباقتملا  ىوعدـلا  رظن  زاوج  مدـعب  عفد 

وألا نيلخدملا  نيمـصخلاو  هيلع  يعدملا  مازلإب  هبلطل  اهزجع  يهتنا   مث  ءاربخلا  ةنجل  ريقت  تاضارتعالا ع  ضعب  هرودب  اهيف  دروأ  ةركذم 
ماــمت ىتــحو  ةــبلاطملا  خــيات  نـم  عــقاوب ١٢ % ةدــئافلا  نــع  الـــضف  مــهرد  هردـــقو ٩٨٩٩٢٢٦٤٥٣  غــلبم  ءادأــب  نماــضتلاب  يحجارلا  ناميلـــس  مــيهاربإو 

تاذـبو اـيئاهن  مكحلا  ةروريـص  خـيات  نـم  عـقاوب ١٢ % ةدـئافلا  عـم  مهرد  راـيلم  غـلبمب  هضيوـعتب  اـعيمج  ـالباقت  مـهيلع  يعدـملا  مازلإـب  اـيناثو  دادـسلا 
طقف يراقعلا  ريبخلا  يأرب  قلعتملا  قشلا  هيف  تنبت  ةركذـم  ذ م م )  ) رامثتـسالل ةـضباقلا  ريمعت  ةكرـش  لوـألا  لخدـملا  مصخلا  عاـفد  مدـق  ةـسلجلا 

ناميلـس لصيفو  دبعو هللا  دلاخ  نم  الك  عافد  ةـسلجلا  تاذـب  مدـق  امك  البق  هيلإ  راشملا  الثلا  ءاربخلا  ةـنجل  ريقت  ةدـع ع  تاضارتعا  تدروأو 
مهلاـخدإ لوـبق  مدـعب  مـكحلا  اـهزجع  اوـبلطو   مهــصخي  اـميف  ءاربـخلا  ةـنجل  ريقت  مهرودـب ع  اـهيف  اوضرتـعا  ةركذـم  شاـبخ  روـصنمو  يحجارلا 

ريبواــت وكييدــيفو  يحجارلا  ناميلـــس  مــيهاربإ  نيلخدــملا  موــصخلا  عاــفد  مدــق  ةــسلجلا  تاذــبو  مــهيلع  ىوعدـــلا  عــفر  مــهل   ةفـــص  ــال  ثــيح  ــالكش 
تررق مــث  نــمو  مــهيلع  ىوعدـــلا  عــفر  مــهل   ةفـــص  ـــال  ثــيح  ىوعدـــلا  مهلاـــخدإ   لوــبق  مدـــعب  اـــهيف  اوبلاـــط  مهرودـــب  ةركذـــم  ناـــخ  نارهز  امـــساو 

يعدملا عافد  مدقت  لجألا  لالخو  مهل &  هتددح  لجأ  موصخلا   بلطك  تاركذم  ميدقتب  تحرـصو  مويلا  ةسلجل  مكحلل  ىوعدلا  زجح  ةمكحملا 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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ناـمزلا رورمب  ضيوـعتلا  قـحلا   طوقـسو  ةـيميكحتلا  ىوعدـلاب  اـهيف  لـصفلا  قبـسل  ةـلباقتملا  ىوعدـلا  رظن  زاوـج  مدـعب  عفدـلا  اـهيف  ددر  ةركذـمب 
ةفــص يذ  ريغ  نـمو  اـهعفرل ع  اـهلوبق  مدـعو  وـألا ) ةـلخدملا  مـصخلا  ةكرــشلاب  اكيــش  سيل  هـنأ  دـيكأتلا  عـم   ) ناوـألا لـبق  اـهعفرل  اـهلوبق  مدـعو 
عاـفد اـضيأ  لـجألا  لـالخ  مدـقت  اـمك  ةيلـصألا &  ىوعدـلا  هتاـبلطب   هـل  مـكحلا  بـلطو  اهئاكرـش  صخـش  نـع  ةلقتـسم  ةيـصخش  تاذ  ةكرــشلا  نوـكل 
مـساب يه  لب  همـسا  تحت  تسيل  وألا  ةـلخدملا  ةكرـشلا  هتـصح   نأ  اريـشم إ  عوفد  نم  همـصخ  هراـثأ  اـم  اـهيف  لواـنت  ةركذـمب  هيلع  يعدـملا 
وـألا ةــلخدملا  ةمــصخلا  عاــفد  مدــقت  اــمك  ةــيماتخ  تاــبلط  نـم  هئادــبا  قبــس  اــم  ميمــصتلا ع  يهتنا إ  مـث  مـيهاربإو  دــمحا  اــيقرو )  ) نيكيــشلا

رمع  ) هـيلع يعدـملا  نوـك  ةفـص  يذ  ريغ  نـمو  اـهعفرل ع  ىوعدـلا  لوـبق  مدـعب  عفدـلا  اـهيف ع  ممـص  ةركذـمب  رامثتـسالل  ةـضباقلا  ريمعت  ةـكرش 
ةخرؤـملا ةـيقافتالا  اـفرط   نـكت  مـل  ةكرـشلا  نأ  الـضف ع  مـيهارباو  دـمحأ  نيكيـشلا  اـهيف ع  ءاكرـشلا  رـصتقي  ثـيح  اـهب  اكيــش  سيل  شياـع )

دلاــخ نيلخدــملا  نيمـــصخلا  عاــفد  مدــق  اــمك  لوصــألا  مــييقت  ةــيلمع  صخي  اــميف  ءاربــخلا  ةـــنجل  ريقت  تاــضارتعا ع  ةدـــع  اهنمـــض  اــمك   ٢٠٠٧ 
ميهاربإ لخدملا  مصخلا  عافد  مدق  كلذكو  ةلثامم  ةركذم  دبع هللا  لخدملا  مصخلا  عافد  مدـق  امك  هئادـبا  قبـس  امب  اهيف  اكـسمت  ةركذـم  ناميلـسو 
ىوعدـلا لوـبق  مدـعب  عـفد  مث  نمو  اـهل  اريدـم  سيل  هنأ  ـالإ  وـألا  ةـلخدملا  مـصخلا  ةكرـشلا  يعدـملا    عـم  اكيـش  ناـك  نإو  هـنأ  اـهيف  دروأ  ةركذـم 

الـضف اـهيف  هلاـخدإ  لوـبق  مدـعب  عفدـلا  اـهيف إ  يهتنا  ةركذـم  شوـبخلا  روـصنم  لخدـملا  مصخلا  عاـفد  مدـق  اـمك  ةفـص  يذ  ريغ  نـمو  اـهعفرل ع 
عاـــفد مدــــق  اريخأو  ةــــيندملا  تـــالماعملا  نوناــــق  نـــم  ةداـــملا ٢٩٨  مـــكحب  ـــالمع  ضيوـــعتلل  ةبــــسنلاب  مداـــقتلاب  طوقــــسلل  عامــــسلا  مدــــعب  عفدــــلا  ع 
عو نم  اـهعفرل  ةـلباقتملا  ىوعدـلا  لوـبق  مدـعو  ىوعدـلا  اـمهلاخدا   ضفرب  مكحلا  اـهزجع  اـبلط    امهرودـب  ةركذـم  لـصيفو  دـلاخ  نيمـصخلا 

.ءاربخلا ريقت  ضفرو  ةفص  يذ  ريغ 
رداـصلا مكحلا  يحـضي  مث  نـمف  ءاربـخلا  ةـنجل  وأ  ةـمكحملا  ماـمأ  لـيكو  وأ  ماـحمب  اـمإ  ةـموصخلا  فارطأ  عـيمج  روـضح  ةـمكحملل  تباـثلا  نأ  ثـيح   

تاءارجـــإلا نوناـــقل  لدـــعملا  ءارزوـــــلا ٥٧/٢٠١٨  سلجم  رارقب  ةرداـــــصلا  ةـــــيميظنتلا  ةـــــحئاللا  نـــــم  ةداـــملا ٢٨  مـــكحب  ـــالمع  اـــيوضح  اــــعيمج  مـــهقحب 
.ةيندملا

خرؤــملا ١١/١٢/٢٠٠٧ عيبــلا  دـــقع  ذاــفنو  ةحـــصب  مــكحلا  بــلطب  قــلعتملاو  ةيلـــصألا  ىوعدـــلاب  يعدـــملا  تاــبلط  نــم  لوــألا  قــشلا  نــع  هــنا  ثــيحو   
هناـكرأ ترفاوـت  اذإو  نيدــقاعتملا  نوناـق  دــقعلا  نأ  دــب  زييمتلا  ةــمكحم  ءاــضق  ررقملا   نـم  ناــك  اــمل  هـنأ  داريإــب  اذــه  اــهئاضقل  دــهمت  ةــمكحملاف 

 ... ماـعلا ماـظنلا  وأ  نوناـقلل  اـفلاخم  هراـثآ  وأ  دـقعلا  نكي  مل  اـم  نيدـقاعتملا  ةدارإ  اـهيلإ  تهجتا  يتـلا  ةـينوناقلا  هراـثآ  هيلع  بترتـتو  ًاحيحـص  عقي  هنإـف 
ىوـــعد يه  عيبـــلا  دـــقع  ذاـــفنو  ةحــــص  ىوـــعد  نأ  دــــب  زييمتلا  ةــــمكحم  ءاـــضق  اـــضيأ   ررقملا  نـــم  ناـــكو  ةـــــسلج ٧/١٠/٢٠١٢  نـــعط ٣٠٤/٢٠١١ 
هتحــصو دــقعلا  عوــضوم  اــهيف  ةــمكحملا  ثــحبت  نأ  مزلتــستو  هذاــفنو  هادــمو  هــلحمو  هناــكرأ  لواــنتتف  دــقاعتلا  ةــقيقح  بــصنت ع  ًــالآم  قاقحتـــسا 

وأ دــقعلا  دوـجوب  قـلعتت  عوـفدو  بابــسأ  نـم  اـهيف  راـثي  اــم  ةــفاك  ثـحبل  اــهقاطن  عـستيو  هذــيفنتو  هداــقعنال  ةــمزاللا  طورــشلا  ءاــفيتسا  نـم  قـقحتتو 
نآ ةــيئاضقو   ةــينوناق  تاررقم  نـم  هناـيب  فلــس  اــم  ءاــنبلاب ع  هـنأ  ثـيحو  ةــسلج ١/١١/٢٠٠٩  نـعط ١٩٣/٢٠٠٩  هنـالطبو ...  هتحــصو  همادــعنا 

يعدملاو يرتشمك  يعدملا  نيب  دـقعنملاو  خرؤملا ١١/١٢/٢٠٠٧  عيبلا  دـقع  تانودـم  اهعالطا ع  لالخ  نم  ةـمكحملل  تباثلا  ناـك  ىتمف  دـحاو 
ريخألا نأ  هنم  يديهمتلا  دنبلاب  نود  امل  اقفوو  سبل  نودو  حوضوب  ةراشإلا  نمـضت  دق  هنأ  ىوعدلاب ) مصتخم  ريغ   ) ديلو مساب  ثلاثو  عئابك  هيلع 

مــصخلا صــصح  نـم  اهردـــق ٥٠ % ةـــصحل  يروــصلا  كــلاملا  هــنأ  الـــضف ع  اهردـــق ٢٦ % ةـــقراشلا  ريمعت  ةكرـــش  ةـــصحل   يروــصلا  كــلاملا  وــه 
كلت عــــيب  قــــفاو ع  يذــــلاو  شياــــع ) رمع   ) هــــيلع يعدــــملا  وــــه  صــــصحلا  كــــلتل  يقيقحلا  كــــلاملا  نأو  ةــــضباقلا  ريمعت  ةكرــــش  وــــألا  لخدــــملا 
ةيكلم وـه  ريمعت  ةــعومجم  صوـصخب  اـهنلا  عـضولا  ريــصي  نأ  يرتـشملل إ  ةــيقافتالاب  نود  اـمل  اـقفو  اــهل  يقيقحلا  كــلاملا  هفــصوب  صــصحلا 
ةداعإ وه  اهتمرب  ةيقافتالا  كلت  نم  دـصقلا  نأو  اهنم  هردـق ٢٥ % ام  هيلع ) يعدـملا   ) عئابلا كلتمي  امنيب  اهنم  هردق ٧٥ % امل  يعدـملا )  ) يرتشملا
ءاضق ررقملا   نم  هنأ  ثيحو  كلذ  نمو  ...ةيقافتالا  كلت  ةدراولا   ماكحألاو  طورـشلل  اقفو  صـصحلا )  ) مهـسألا كلت  ءارـشب  ةينوناقلا  ةـلكيهلا 

ءاوس نالطبلا  اذهب  كسمتلا  ةحلصم  يذ  لكلو  اقلطم  انالطب  اهنالطب  هيلع  بترتي  ةكرـشلل  ةيعوضوملا  ناكرألا  رفاوت  مدع  نأ  دب  زييمتلا  مكحم 
ةدودحملا ةيلوئسملا  تاذ  ةكرشلا  ءاكرشلا   نأ  تبث  ول  هنأ  هادؤم  امب  اهـسفن  ءاقلت  نم  هب  ضقت  نأ  ةمكحمللو  ريغلا  نم  وأ  ءاكرـشلا  نم  ناك 

ةكرـشلا لـح  نـالطبلاب  مكحلا  بترتـيو ع  ةـلطاب  نوكت  ةكرـشلا  هذـه  نإـف  مهدـحأ  ةـصح  وأ  مهـصصح  عفد  نم  اـهب  تباـث  وه  اـم  فـالخ  اوتبثأ ع 
ةخرؤــــملا ةـــــيقافتالا  كـــــلت  ذاـــــفنو  ةحـــــصب  ةـــــمكحملا  ءاـــــضق  ناـــــك  ىتــــمو  كـــــلذ  نــــمو  ةــــــــــسلج ٢٣/٦/٢٠٠٨  يراـــــجت ٢٣٩/٢٠٠٧  نـــــعط  ...اهتيفـــــصتو 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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ةكرــش تالجــسب  ةــتبثم  ريغ  صـــصحل  ةــيكلم  لــقن  وــهو  راــثأ  نــم  كــلذ  بــترت ع  اــم  لاــمعإ  ةرورـــضلاب  ينعي  يعدــملا  بــلطل  اــقفو   ١١/١٢/٢٠٠٧
ماـعلا ماـظنللو  ةـياجتلا  تاكرــشلا  نوناـقل  فلاـخم  رمأ  وـهو  يحجارلا ) دـمحأ   ) يعدـملا مـسا  إ  شياـع ) رمع   ) هـيلع يعدـملا  نـم  ةــضباقلا  ريمعت 

يــــضفي اـــمب  نوناـــقلا  نـــم  حيحــــص  دنــــس  مئاـــق ع  ريغ  ةــــيقافتالا  كـــلت  ذاـــفنو  ةحــــصب  مـــكحلا  يعدــــملا  بـــلط  نأ  ررقت  ةــــمكحملا  نأ  هلــــصاح  اـــمب 
ىوعدلا نأ  نم  يعدملا  عافد  هددر  ام  نأ  ةراشإلا إ  ةـمكحملا  توفي  الو  قوطنملاب  دراولل  اقفو  ةـمكحملا  هب  يـضقت  ام  وهو  هضفرل  ةـمكحملاب 

لــالخ نـم  ةــمكحملل  نيبــلا  ذإ  عــقاولا  فاــجي  رمأ  وــهف  ةــخرؤملا ١١/١٢/٢٠٠٧  ةــيقافتالا  كـلت  ذاـفنو  ةحــصب  لــعفلاب  تـضق  ةــيميكحتلا ٢٥٢/٢٠٠٩ 
ةيقاـفتالا كـلت  وـحن  ريخـألا  اـهراثأ  يتـلا  شياــع ) رمع   ) مـكتحملا تاءاــعدا  طــقفو  نمــضت  هـنأ  هـيلإ  راــشملا  يميكحتلا  مـكحلا  تانودــم  اــهعالطا ع 

ىوعدـلا مـكحلا   اـهيلع  ينب  يتـلا  بابـسألاب  انمـض  وأ  قوطنملاـب  احيــصت  ءاوـس  اـهتمرب  ةـيقافتالا  كـلت  ذاـفنو  ةحــصب  مـكحلا  نـع  ادـيعب  اهــضفرو 
يعدــــملا تاـــبلط  نـــم  اـــثلا  قـــشلا  نـــع  هـــنأ  ثـــيحو  يعدــــملا &  يبـــلط  نـــم  لوــــألا  قـــشلا  ضفرب  ةــــمكحملا  ءاــــضق  ناــــك  كــــلذ  نـــمو  ةــــيميكحتلا 
ةمكحملا نإـف  يعدـملا  مسا  إ  ىوعدـلاب ) ةمـصتخم  ريغ   ) ثـالث تاكرـش  نم  هـيلع  يعدـملا  صـصح  لـقنب  هـيلع  يعدـملا  مازلإ  بـلطب  قـلعتملاو 

اــمهطابترال ع ةــلباقتملا  هاوــعد  هـيلع   يعدــملا  تاــبلط  نـم  لوــألا  بـلطلا  ثـحب  دــعب  اــم  اذــه إ  اــهئاضق  مدــقتم   عــضوم  هــثحب إ  ئجرت 
هنأ ريـشت إ  ةـمكحملاف  يحجارلا ) دـمحأ   ) يعدـملا لـبق  نم  ودـلا  جـيلخلا  كـنب  لخدـملا  مـصخلا  لاـخدا  نـع  هـنأ  ثـيحو  اـيلات &  نيبـملا  وـحنلا 

ىوعدلا رظن  زاوج  مدـعب  عفدـلا  نع  هنأ  ثيحو  قوطنملاب &  دراولل  اقفو  هلاخدإ  لوبق  مدـعب  ةـمكحملا  يـضقت  مث  نمو  تابلط  ةـمث  هيلإ  هجوي  مل 
مكحلا تانودــــم  نأ  نابـــــسحب  ةــــمكحملا  هــــنع  تــــفتلت  عفدــــلا  كــــلذ  داــــسف  هيهاــــظل  ارظنف  ةــــيميكحتلا  ىوعدـــــلاب  هــــيف  لــــصفلا  قبـــــسل  ةـــــلباقتملا 

الو ةــضباقلا  ريمعت  ةــعومجم  هتــصحو   هحاـبأ  ردــقل  هـيلع ) يعدــملا   ) اـهيف مـكتحملا  ةــبلاطم  ةــلأسم  دــيعب  وأ  بـيق  نـم  لواـنتت  مـل  يميكحتلا 
كلذ صنلل ع  ةجاح  نود  ةـمكحملا  هضفرت  مث  نمو  ةـيميكحتلا  ىوعدـلا  مكحلل   ةـيلات  اهنابـسحب  رارـضأ  نم  هقحل  امع  ضيوعتلاب  هتبلاطم 

لاـــخدإ صخي  اـــمو  ةفـــصلاب  عوفدـــلاو   ) ةـــلباقتملا هاوـــعد  شياـــع )  رمع   ) هــيلع يعدـــملا  يبـــلط  نــم  لوـــألا  قـــشلا  نــع  هـــنأ  ثـــيحو  قوطنملاـــب & 
وألا لخدـملا  مصخلا  عم  نماضتلاب  هيلع  يعدـملا  مازلإب  هل  مكحلا  بلطب  قلعتملاو  هنايب ) يـس  اـمك  انمـض  ةـمكحملا  اـهثحبت  يتلاو  موصخلا 

اهئاضقل دهمت  ةـمكحملاف  اهيف  هتـصح  ردـقو  ةـضباقلا  ريمعت  ةـعومجم  هحابأ   ردـق  لثمي  هنأ  فصوب  مهرد  رايلم  زواـجي ٩  غلبم  ءادأـب  ميهارباو 
ىرج ام  عو  ميدقلا  ةـياجتلا  تاكرـشلا  نوناق  نم   ٦١  , ٥٩  , ٥٧ داوملا ٥٦ ,  دافم  دـب  زييمتلا  ةـمكحم  ءاـضق  ررقملا   نم  ناـك  اـمل  هنأـب  اذـه 
نيب اــميف  ةــقالعلا  ةروــصقم ع  نوــكت  نأ  رثــكأ ع  وأ  ةيـــصخش  نــيب  دــقعت  ةــياجت  ةكرـــش  ةـــصاحملا  ةكرـــش  نأ  ةـــمكحملا ع  هذـــه  ءاــضق  هــب 
سيل مث  نمو  اهيف  ءاكرشلا  نيب  اميف  الإ  اهل  دوجو  الو  يراجتلا  لجسلا  ديقلل   عضخت  ةرتتسم ال  ةكرش  يهو  ريغلا  قح  يرست   الف  ءاكرـشلا 

ممذ نع  ةلقتسم  ةمذ  الو  ناونع  الو  مسا  اهل  سيل  ةكرشلا  هذه  نإف  كلذ  ابيترتو ع  اهل  نينوكملا  ءاكرشلا  نع  ةلقتسم  ةيونعم  ةيـصخش  اهل 
دقع دري   مـل  اذإــف  ءاكرــشلا  قاــفتا  كــلذ  مـظني  اــمنإو  ةكرــشلا  ةــيكلم  ءاكرــشلا إ  ةــيكلم  نــم  ةــينيعلا  وأ  ةــيدقنلا  صــصحلا  لــقتنت  ــالو  ءاكرــشلا 
ةيلاـم ةــمذ  اـهل  سيل  ةكرــشلا  نأ  اـملاط  هتــصحل  اـكلام  مـهنم  لـك  لـظي  نأ  لـصألاف  ءاكرــشلا  اهمدــقي  يتـلا  صــصحلا  ةــيكلمب  صاـخ  قاــفتا  ةكرــشلا 
كلذ ىدؤمو  ةـصاحملا  ريدـم  لقتنت إ  اـهنإف  ةـيدقن  ةـصح  تناـك  ول  اـمك  تاذـلاب  ةـنيعم  ريغ  ةـصحلا  تناـك  ذإـف  صـصحلا  هذـه  ةـيكلم  اـهيلإ  لـقتنت 

ةكرـشلا تققح  اذإف  ةراسخلا   وأ  حـبلا  رادـقم  ةـفرعمل  ةبـساحملا  ءارجإب  ةكرـشلا  ريدـم  ءاكرـشلا  بلاطي  اـمنإو  اـهئاضقنا  دـنع  ىفـصت  ـال  ةكرـشلا  نأ 
هتـصح نم  رئاـسخلا  كـلت  كيـشلا   بيـصن  مصخي  رئاـسخب  ةكرـشلا  تـينم  اذإو  ةكرـشلا  مـهنم   لـك  ةـصح  بـسحب  ءاكرـشلا  عزوـت ع  اـحابأ 

عوـضوملا ةـمكحمل  نأ  دـب  زييمتلا  ةـمكحم  ءاـضق  اـضيأ   ررقملا  نـم  ناـكو  ةـسلج ٢٧/١١/٢٠١٣  يراـجت ١٠١/٢٠١٣  نـعط  ...اهقرغتــست  مـل  اذإ 
هحيجرت نئمطت ا  اـم  حـيجرتو  اـهنيب  ةـنزاوملاو  اـهيف  ةـمدقملا  تادنتـسملاو  ةـلدألا  ثحبو  ىوعدـلا  عـقاولا   مهفو  ليـصحت  ةـماتلا   ةطلـسلا 
تعنتقاو هـيلإ  تنأـمطا  اـملاط  ريبـخلا  ريقت  اـهيلإ  ىهتنا  يتـلا  ةـجيتنلاب  ذـخألاو  اـهنيب  ةلــضافملاو  ةربـخلا  لـهأ  لـمع  ريدـقتو  اهادــع  اـم  حارطاو  اـهنم 

نعاطم نم  مصخلا  هادبأ  ام  لك  ةصاخ ع  بابسأب  درت  نأ  دعب  نم  ةمزلم  ريغ  يهو  اهيلع  ىنب  يتلا  ثاحبألاو  سسألا  ةمالـسو  هبابـسأ  ةحـصب 
هنأ ثيحو  ةسلج ١٤/٥/٢٠٢٠  نعط ١٠٥/٢٠٢٠  ...هبدـن  قباـسلا  ريبـخلل  ةـيومأملا  ةداـعإ  وأ  رخآ  ريبـخ  بدـن  بلط  هتباـجإ إ  وأ  ريبـخلا  ريقت  ع 

ةدــيقع هـيلع  ترقتــسا  اـم  وـجن  عو  ةــلباقتملا  ىوعدــلا  عـقاولا   نإـف  دــحاو  نآ  ةــيئاضقو   ةــينوناق  تاررقم  نـم  هناـيب  فلــس  اـم  ءاــنبلاب ع 
ةمكحملا نئمطت  يذـلاو  ءاربـخلا  ةـنجل  ريقت  اذـكو  ـالبق  اـهل  تضرع  يتـلا  اهتادنتـسمو  ىوعدـلا  قاروأ  رئاـس  اـهعالطا ع  نـم  اذـخأ  ةـمكحملا  هذـه 

اهنمو ةضباقلا  ريمعت  ةعومجم  شياع )  رمع   ) هيلع يعدملا  ةصحو  حابأ  ردق  ريدقت  صوصخ  ةيثالثلا   ةنجللا  ةطساوب  رطـسملا  ءزجلا  إ 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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يراشتـسالا ريقتلا  تاظحالمل  هتبكاوم  ءوض  اميـس   تاراـقع  نم  عيب  اـم  ةـميق  مييقت  صوصخ  ةـنجللا   اـهل  تصلخ  يتلا  تاـمييقتلا  اـضيأ 
...يراقعلا ريبخلا  هررح  يذلا  ريقتلا  هنع  فشك  ام  صوصخلا  كلذ  رياست   الو  كلت  عيبلا  ةيلمع  نع  هتاذ  وألا  لخدـملا  مصخلا  نم  مدـقملا 

اهيلع دمتعتو  شياع ) رمع   ) هيلع يعدملا  ةصحل  تاريدقت  نم  ةيثالثلا  ءاربخلا  ةنجل  هيلإ  تهتنا  ام  حجرت  ةمكحملاف  هب  ايدهو  كلذ  ءانبلابو ع 
مهرد هردــقو ١,٦٢٣,٩٠٠,٢٩١  غـلبم  شياـع )  رمع   ) هـيلع يعدــملل  دؤـي  نأـب  يحجارلا ) دــمحأ   ) يعدــملا مازلإـب  يــضقتف  قوطنملاـب  دراوـلا  اـهمكح   
ةيكلم لــــقنب  مـــكحلا  بـــلطب  ةــــقلعتملا  يحجارلا ) دــــمحأ   ) يعدــــملا تاــــبلط  نـــم  اــــثلا  قـــشلا  نـــع  هـــنأ  ثـــيحو  قوطنملاــــب &  دراوــــلا  وــــحنلا  ع 

قبـــس اـــم  اـــبيترتو ع  ةـــمكحملاف  همـــسا  إ  شياـــع ) رمع   ) هـــيلع يعدـــملا  مـــسا  نـــم  ىوعدـــلاب  ةمـــصتخم  ريغلا  ثـــالثلا  تاكرـــشلا  صـــصحلا  
دمحأ يعدــملا  بجوـتي ع  يذــلا  يدــقنلا  لـباقملا  وـه  شياــع  رمع  هـيلع  يعدــملا  حــلاصل  هـب  موـكحملا  غـلبملا  نأ  نـم  ءاربـخلا  ريقت  ةراــشإلا  

بلط نوـــكي  كـــلذ  نـــمو  تاكرــــشلا  كـــلت  يحجارلا   دــــمحا  يعدــــملا  مســـال  همــــسا  نـــم  صــــصحلا  كـــلت  لـــقنب  شياـــع  رمع  ماـــيق  لـــيبق  يحجارلا 
يذــلا رمــألا  شياــع  رمعل  تاقحتــسملا  كــلت  دادــس  ناوأ  لــيبق  هـعفر  ىرج  دــق  همــسال  شياــع  رمع  مـسا  نــم  صــصحلا  كــلت  ةــيكلم  لــقن  يعدــملا 

يعدـملا بـلط  نـع  هـنأ  ثـيحو  قوطنملاـب &  دراوـلل  اـقفو  ناوـألا  لـبق  هـعفرل  هلوـبق  مدـعب  بـلطلا  كـلذ  صوـصخ  يـضقت   ةـمكحملا  نأ  هلـصاح 
ءاــضق ررقملا   نــم  ناــك  اــملف  قباـــسلا  غــلبملا  دادـــسلا ع  ماـــمت  ىتــحو  ةـــبلاطملا  خـــيات  نــم  عــقاوب ١٢ % ةدـــئافلا  ةـــلباقتملا  هاوــعد  هــيلع  
دوقنلا نم  ًاـغلبم  يراـجتلا  مازتلـالا  لـحم  ناـك  اذإ  هنأ  ةـياجتلا  تـالماعملا  نوناـق  نم   ٩٠  ، ٨٨ داوـملا ٧٦ ،  صوـصن  داـفم  دـب ن  زييمتلا  ةــمكحم 

الأ دـقعلا ع  هيلع   قفتملا  رعـسلاب  ةدـئافلا  نئادـلل  عفدـي  نأب  ًامزلم  ناك  هب  ءافولا  نيدـملا   رخأتو  مازتلالا  ءوشن  تقو  رادـقملا  نيعم  ناـكو 
رعـــسب ٩% ةدـــئافلا  باــستحا  ةراــمإ د ع  اــضقلا   فرعلا  رقتـــسا  دـــقف  ةدـــئافلا  رعـــس  قاــفتالا ع  نــم  دـــقعلا  ـــالخ  نإـــف  نــع ١٢ % دــيت 
وأ هيلع  قفتملا  خـياتلا  مازتلـالاب   ءاـفولا  نيدـملا   رخأـت  نع  نئادـلل  ًاـضيوعت  ربتعت  يهو  قاقحتـسالا  خـيات  نم  كـلذ  نوكي  نأ  عو  ًاـيونس 

ةمكحملا نإــف  فلــس  اــم  ءاــنبلابو ع  مـث  نــمو  ةـــسلج ١٧/٣/٢٠٠٩  يراــجت ٢٦٦/٢٠٠٨  نـعط  ...مازتلــالا  ذــيفنت  هـيف  نـيعتي  ناــك  يذــلا  خــياتلا   
نع هنأ  ثيحو  قوطنملاب &  دراولل  اقفو  دادسلا  مامت  ىتحو  ةلباقتملا  هاوعدب  هيلع  يعدملا  ةبلاطم  خيات  نم  ايونـس  عقاوب ٩ % ةدئافب  يـضقت 

كيـشك اجردـم  سيل  شياـع ) رمع   ) هيلع يعدـملا  نأ  تباـثلا  ناـك  ىتمف  ةـلباقتملا  ىوعدـلا  موصخلا   لاـخدا  شياـع ) رمع   ) هيلع يعدـملا  بلط 
ررقت ةمكحملا  نإف  يحجارلا  ميهارباو  دمحأ  امه  طقف  نيكيـش  نيب  ةكرـش  يهو  ذ م م )  ) رامثتـسالل ةضباقلا  ريمعت  ةعومجمب  تالجـسب  يمـسر 

عـقاوب ٢٥% يحجارلا ) دـمحأ   ) يعدـملا عـم  ةرتتـسم  ةـصاحم  ةكرـش  اكيـش   هنأ  ةـمكحملا  ىرت  هعـضول  ميلـسلا  وناـقلا  فيـصوتلل  اـقفوو  هنأ 
ةبلاــطملا ةــصاحم  ةكرــش  كيــشك   ةفــصلا  كــلتب  شياــع ) رمع   ) هـيلع يعدــملل  غوــسي  هـنأ  هلــصاح  اــمب  رامثتــسالل  ةــضباقلا  ريمعت  صــصح  نــم 

ريغ ةبلاطم  اتلاب  هل  غوسي  الو  ةصاحملا  ةكرش  لباقملا   هكيش  طقف  يحجارلا ) دمحأ   ) يعدملا نم  ةكرشلا  كلت  اضيأ   هتصحو  هبيصنب 
ىوعدـلا موـصخلا   لاـخدا  لوـبق  مدـعب  يدـهلا  كـلذ  ءاـضقلل ع  ةـمكحملاب  يــضفي  اـم  وـهو  اـهتاذ  ةــصحلاو  حاـبألا  نـم  ةــصحلا  كـلتب  يعدــملا 
يعدـملا مازلإ  بلط  وـهو  ةـلباقتملا  هاوـعد  هيلع   يعدـملا  تاـبلط  نم  اـثلا  قـشلا  نع  هنأ  ثـيحو  قوطنملاـب &  دراوـلل  اـقفو  اـعيمج  ةـلباقتملا 

تـالماعملا نوناـق  نم  ةداـملا ٢٩٨  مكحب  ـالمع  ناـمزلا  رورمب  ىوعدـلا  عامـس  مدـعب  عفدـلا  نعو  مهرد  راـيلمب  هضيوـعتب  نيلخدـملا  موـصخلاو  هـيلع 
هنع تحــصفأ  اـم  عو  ةـيندملا  تـالماعملا  نوناـق  نـم  ةداـملا ٢٩٨  صن  داـفم  نأ  دــب  زييمتلا  ةــمكحم  ءاـضق  ررقملا   نـم  ناــك  اــملف  ةــيندملا 

ىوـعد عامـس  مدـعب  ىـضقف  ًاريـصق  ًاـمداقت  عورـشملا  ريغ  لـمعلا  نع  ةيلوئـسملا  قاـطن  ثدحتـسا   عرـشملا  نأ  صنلا  اذـهل  ةـيحاضيإلا  ةركذـملا 
فــقيو ع ثداــحلا  ررـــضلاب  رورـــضملا  هــيف  مــلعي  ىذـــلا  موــيلا  نــم  اهنايـــس  أدـــبي  تاونـــس  ثــالث  ءاــضقناب  راـــضلا  لـــعفلا  نــع  ةئـــشانلا  ضيوــعتلا 

اذإ كلذو  ةيلوئسملا  ىوعد  مداقتت  نأ  نود  تاونس  ثالث  ديت ع  ةدم  ررضلا  عوقو  ىضمي ع  دق  هنأ  كلذ  بترتيو ع  هثدحأ  نم  صخش 
صنلا اذـه  دوـصقم  ملعلاـب   دارملاو  هنع  لوئـسملا  صخـشلاب  ملعي  مل  هنكلو  هعوـقو  تقو  هب  ملع  وأ  هعوـقو  تقو  ررـضلاب  رورـضملا  مـلعي  مـل 
ثــالثلا ةدــم  ءاــضقنا  نأ  راــبتعا  هــنع ع  ةلوئـــسملا  صخـــشلابو  ررـــضلا  عوــقوب  طــيحي  ىذــلا  يقيقحلا  مــلعلا  وــه  ةـــمكحملا  هذـــه  هــتررق  اــم  عو 

ضيوــعتلا ىوــعد  عامــس  مدــع  عبتتـــسي  اــم  وــهو  ضيوــعتلا  هــقح   نــع  رورـــضملا  لزاــنت  دــيفت  ةــنيق  يوــطني ع  مــلعلا  اذــه  موــي  نــم  تاوــنس 
طيحي ــال  ىذــلا  ينظلا  مــلعلا  ةــلاح  ىوعدــلا   عامــس  مدــع  رثأ  بــيترتو  رورــضملا  بناــج  نــم  لزاــنتلا  اذــه  ضارتفــال  لــحم  ــالو  ةدــملا  هذــه  يـــضمب 

وه هنع  لوئـسملا  صخـشلابو  مـلعلا  اذـه  موـي  دـيدحتو  ثداـحلا  ررـضلاب  يقيقحلا  مـلعلا  صالختـسا  نأو  هـنع  لوئـسملا  صخـشب  وأ  ررـضلا  عوـقوب 
تباثلا  اهلـصأ  اهلو  ةغئاس  صوصخلا  اذه  اهبابـسأ   تناك  ىتم  هريدقتب  عوضوملا  ةـمكحم  لقتـست  ىذـلا  ىوعدـلا  عقاولا   مهف  ليبق  نم 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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هنأ تباــثلا  ناــك  ىتــمف  فلــس  اــم  ءاــنبلاب ع  هـنأ  ثـيحو  ةـــسلج ٢٩/١١/٢٠١٨  نـعط ٤٢٣/٢٠١٨  ...هـيلإ  تــهتنا  يتــلا  ةــجيتنلا  يدؤــتو إ  قاروــألا 
عفر خـيات  ذـنم  ىوس  اهنع  ضيوعتلا  بلطيو  هب  ترـضأ  يتلا  لاعفألا  ةـيهامب  شياع  رمع  هيلع  يعدـملا  ملع  لاصتا  لدـي ع  اـم  قاروـألاب  سيل 
كلذ صنلل ع  ةــــجاح  نود  هــــضفرل  ةــــمكحملاب  يــــضفي  اــــمب  رثــــألا  طــــباح  عفدــــلا  كاذ  لــــعجي  يذــــلا  رمــــألا  ماــــع ٢٠١٧  نوــــضغ  هـــيلع   ىوعدــــلا 
موـقت ـال  هييـصقت  وأ  هيدـقع  تناـك  ءاوـس  ةيلوئـسملا  نأ  دـب  زييمتلا  ةـمكحم  ءاـضق  ررقملا   نم  ناـك  اـملف  ضيوـعتلا  بلط  نـعو  ...قوطنملاـب 

يـــضقي ـــالف  اـــهلماكب  ةيلوئـــسملا  تــضقنا  اـــهنم  نـــكر  ىـــضقنا  اذإ  ثـــيحب  اـــمهنيب  طـــبت  هيببـــس  ةـــقالعو  ررـــضو  أـــطخ  نـــم  ةـــثالثلا  اـــهناكرأ  رفاوـــتب  ـــالإ 
ةلدـــألا عــقاو  نــم  عوــضوملا  ةـــمكحم  اـــهب  لقتـــست  يتـــلا  عـــقاولا  لـــئاسم  نــم  ةيلوئـــسملا  ناـــكرأ  رفاوـــت  يفن  وأ  توـــبث  صالختـــسا  نأو  ضيوعتلاـــب 
ةمكحم نـم  كـلذ  اــهيلع   بـقعم  ريغب  ةــسبالملا  عئاــقولا  نـم  اهــصالختسا  مـتي  يتـلا  نـئارقلاو  بدــتنملا  ريبـخلا  ريقت  كــلذ  اــمب   ةــحورطملا 

ءاـنبلاب ع هنا  ثـيحو  ةـسلج ٣/١١/٢٠١٦  نعط ١٦٢/٢٠١٦  ...قاروـألا  تباـث   لـصأ  هل  اـمم  ةـغئاس  بابـسأ  اـهئاضق ع  تماـقأ  اـملاط  زييمتلا 
ءاـطخأ نم  يحجارلا ) دـمحأ   ) يعدـملا هـبكترا  اـم  ناـيب  صوـصخ  ةـنجللا   ريقت  تانودـم  لـالخ  نـم  ةـمكحملل  تباـثلا  ناـك  ىتـمف  هناـيب  فلـس  اـم 

عاـب دـق  يحجارلا  دـمحأ  يعدـملا  نأ  اـهنم  اـهئاضقب  قباـس  عضوم  ةـمكحملا   اـهل  تضرع  اـمك  ةـنجللا  اهتدـصر  ةـضباقلا  ريمعت  ةكرـشل  هترادإ  ناـبإ 
هباـسح تـعدوأ   ةــيكنب  ضورق  ءاـبعأ  ةكرــشلا  كـلت  لـمح  هـنأ  الــضف ع  ةــيقيقحلا  اـهتميق  نـم  لـقأب  ةــضباقلا  ريمعت  ةكرــش  لوـصأ  نـم  اــضعب 
هكيـش حـلاصمب  قعلا  موزللاو  قـطنملا  تايـضتقمل  اـقفو  ررـضلا  تقحلأ  يتـلا  ءاـطخألا  يهو  ةكرـشلا  ةرادإ  ءاـطخألا   نـم  اـهريغو  يـصخشلا 

لصحتملا هيلع  حبلا  تاوف  لصحتي   يدام  ررض  نم  هقحل  امع  ضيوعتلا  بلط  ريخألل  غوسي  امب  شياع  رمع  ةرتتـسملا  ةصاحملا  ةكرـش   
نع ضيوــعتلا  ةـــميق  ريدـــقت  نــعو  كــلذ  نــمو  ...لاومــألا  كــلت  ةراــسخ  نــم  هــقحل  اــمل  اــيونعم  ررـــضت  اذـــكو  ءاــطخألا  كـــلت  بــكترت  مــل  وــل  اـــميف  هــيلع 

ةـسبالملا فورظلا  ةاعارمو  ضيوعتلا  ريدقتو  ررـضلا  ديدحت  نأ  دب  زييمتلا  ةـمكحم  ءاضق  ررقملا   نم  ناك  املف  يونعملاو  يداملا  نيرـضلا 
ةنيعم ريياعم  عابتإ  بجوي  مل  نوناقلا  نأ  ماد  ام  عوضوملا  ةـمكحم  اهب  لقتـست  يتلا  عقاولا  لئاسم  نم  وه  هل  رباـجلا  ضيوعتلا  غلبم  دـيدحت   

اهيلع حورطم  وه  ام  عقاو  نم  هيف  ضيوعتلا  بلاط  ةيقحأ  هجوو  ررضلا  رصانع  تنيب  املاط  زييمتلا  ةمكحم  نم  كلذ  اهيلع   ةباقر  الو  ريدقتلل 
رـصانعلا نـع  اـمجإ  ضيوـعتب  يـضقت  نأ  اـهل  زوـجيف  هدـح  رــصنع ع  لـكل  ةبــسنلاب  هتردـق  يذـلا  غـلبملا  ناـيبب  مزتـلت  نأ  نود  كـلذو  قاروـألا   

مهرد نويلم  ةرـشع  هردقو  غلبم  ردقت  ةـمكحملا  نإف  هنايب  فلـس  ام  ءوض  هنأ   ثيحو  ةسلج ٧/٥/٢٠٢٠  نعط ٣٣/٢٠٢٠  ...ضيوعتلل  ةـبجوملا 
نع هنأ  ثيحو  قوطنملاب &  دراولل  اقفو  ةـيونعمو  ةـيدام  رارـضأ  نم  هقحل  ام  ةـفاكل  ارباـج  شياـع ) رمع   ) هيلع يعدـملا  حـلاصل  اـمجا  ضيوعتك 

ررقملا نم  ناـك  اـملف  اـيئاهن  مـكحلا  ةروريـص  خـيات  نـم  اراـبتعا  ضيوـعتلا  غـلبم  نـع  عـقاوب ١٢ % ةدـئافلا  ةـلباقتملا  هاوـعد  هـيلع   يعدـملا  بـلط 
ةدـئافلا رعـس  دـيي  ـالأ  نـيعتي  هـنأ  هـنم  ةداـملا ٨٨  عـم  هؤرقم  ةــياجتلا  تــالماعملا  نوناــق  نـم  ةداــملا ٧٦  داــفم  نأ  دــب  زييمتلا  ةــمكحم  ءاــضق   

ةـــسلج ٢٤/٩/٢٠١٣ نـــــــعط ٧٦/٢٠١٣  عـــقاوب ٩ ... %  ةــــييخأتلا  ةدــــئافلا  باـــستحا  رقتــــسا ع  دــــق  اـــضقلا  د  فرعلا  نا  اـــمك  ع ١٢ %
اذـه ةروريـص  خـيات  نـم  أدـبت  ايونــس  عـقاوب ٩ % افلــس  ردــقملا  ضيوـعتلا  غـلبم  ةدــئافب ع  يــضقت  ةــمكحملاف  فلــس  اـم  ءاـنبلاب ع  هـنأ  ثـيحو 

امهيف ةاــــماحملا  باــــعتأ  لــــباقم  ةــــلماش  نييوعدــــلا  تافورــــصم  نــــع  هــــنأ  ثــــيحو  قوطنملاــــب &  دراوــــلل  اــــقفو  دادــــسلا  ماــــمت  ىتــــحو  اــــيئاهن  مــــكحلا 
امهنيب اــميف  ةـــيوسلاب  شياــع ) رمع   ) هــيلع يعدـــملاو  يحجارلا ) دـــمحأ   ) يعدـــملا نــم  ــالك  اــهب  مزلت  ةـــمكحملاف  اــضيا  موــصخلا  لاــخدإ  تافورـــصمو 
ءارزوـــلا سلجم  رارقب  ةرداـــصلا  ةــــيميظنتلا  ةــــحئاللا  نـــم  و٥٧  نيتداــملا ٥٥  مــكحب  ــالمع  ةاــماحملا  باـــعتأل  ةبـــسنلاب  اـــمهنيب  اـــميف  ةـــصاقملاب  رمأـــتو 

.ةيندملا تاءارجإلا  نوناقل  ةلدعملا   ٥٧/٢٠١٨

بابسألا   بابسألا ةذهلف   ةذهلف
مدـعب هتاـبلط  نم  اـثلا  قـشلا  هـضفرب و  يعدـملا  تاـبلط  نـم  لوـألا  قـشلا  ةيلـصألا و  ىوعدـلا  عوـضوم  ـالوأ :  اـيوضح  ةـمكحملا  تـمكح 

.ناوألا لبق  هعفرل  هلوبق 
هردقو اغلبم  هيلع  يعدملل  دؤي  نأب  يحجارلا ) دمحأ   ) يعدملا مازلإب  شياع ) رمع   ) هيلع يعدملا  نم  هادـبملا  ةـلباقتملا  ىوعدـلا  عوضوم  ايناث : 
ايونس عقاوب ٩ % ةدـئاف  نع  الـضف  مهرد  نيعـستو  دـحاوو  نيتئامو  فلأ  ةئامعـستو  نويلم  نيـشعو  ةـثالثو  ةئامتـسو  راـيلم  دـحاو   ١,٦٢٣,٩٠٠,٢٩١

.دادسلا مامت  ىتحو  خيات ١٢/٣/٢٠١٧  نم  أدبت 
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رارـضألا نع  اضيوعت  شياع ) رمع   ) هيلع يعدملل  دؤي  نأب  يحجارلا ) دمحأ   ) يعدملا مازلإب  ةلباقتملا  ىوعدـلا  عوضوم  نم  اثلا  قشلا  و  اثلاث :
ماـمت ىتحو  اـيئاهن  مكحلا  اذـه  ةروريـص  خـيات  نم  أدـبت  عـقاوب ٩ % ةدـئاف  نع  الـضف  مهرد  نوـيلم  ةرـشع  غلبم ١٠٠٠٠٠٠٠  هردـق  ةـيونعملاو  ةـيداملا 

.دادسلا
تافورــصمو مهلاـخدإ  تافورــصم  هـيلع  يعدـملاو  يعدــملا  ةــموصخلا  تـمزلأو ط  الكــش  اـعيمج  نيلخدــملا  موـصخلا  لاـخدإ  لوـبق  مدــعب  اـعبار :

.ةاماحملا باعتأل  ةبسنلاب  امهنيب  اميف  ةصاقملاب  ترمأو  امهنيب  اميف  ةيوسلاب  ةلباقتملاو  ةيلصألا  نييوعدلا 

عيقوتلا عيقوتلا
يزاجح يزاجح نيدلا   نيدلا يحم   يحم دمحا   دمحا يضاقلا / / يضاقلا

عيقوتلا عيقوتلا
هدماوحلا هدماوحلا فسوي   فسوي دمحأ   دمحأ فسوي   فسوي يضاقلا / / يضاقلا

عيقوتلا عيقوتلا
يبتكلا يبتكلا ساونب   ساونب فيس   فيس ريهم   ريهم دمحم   دمحم يضاقلا / / يضاقلا

هب تقطن  يتلا  ةئيهلا  امأ  هيلع ، تعقوو  مكحلا  تردصأو  مكحلل  ىوعدلا  تزجحو  ةـعفارملا  تعمـس  يتلا  يه  مكحلا  اذـه  ردـصب  ةـنيبملا  ةـئيهلا 
.هب قطنلا  ةسلج  رضحم  قفو  ةلكشملا  يهف 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

مقر 127/2017/20 ىوعدلا   

نم 13 ةحفص 13 
( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 


