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نيمرتحملاةضباقلانابصنلاةكرشيمهاسم/ةداسلا

،،،هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا

ىلعمكعالطإو،م2019يــلاملاماــعللةرادإلاســلجمليونــسلارــيرقتلامكلمدقأنأينفرشي

يفةيعونةضهنماعلااذهلالخةكرشلاتدهشدقو،ةضباقلانابصنلااــهتققحيــتلاجــئاتنلا

.اهيبوــسنمدوــهجرفاضتبمــثانيلعهنموهللاقيفوتبكلذققحتويــلاملااــهزكرمواهتريسم

هردـقعافتراب2018ماعبةنراقملايرنويلم624لـباقملاــيرنويلم719تاداريإلاتـغلبثيح

.تاكرشلاةيبلاغءادأنسحتلكلذجتندقو15%

ذيفنتةكرشلاةلصاوميفمعديساممةرقتسمةلاحبةكرشلاىدلةيدقنلاةلويسلاربتعتامك

.نيمهاسملاىلعحابرألاعيزوتيفاهتسايس

ثالثجاردإللاتيباكابماسةكرشعمةيلامةيراشتساتامدخةيقافتاعيقوتربخمكلفزأامك

.م2021ماعلالخهزاجنإططخملاو)ومن(يزاوملاقوسلايفةعباتتاكرش

ىــلعةرادإلاســلجمءاـضعأركـشأوةكرشلاةرادإيـفمكتــقـثىـلعليزجلاركشلابمتخأو

.ةـصلخملامـهدوهجلةيذيفنتلاتارادإللليزجلاركـشلاو،مــهتادوهجموةرمتــسملامــهتاهيجوت

.م2020ماــعلالالختاــحاجنلانــمدــيزمىــلإنــيعلطتم

ىــلعدرــللنيمهاــسمللةــماعلاةــيعمجلليونــسلاعامتجالالالخمــكبيــقتلأنأنيلمآ

.رــيرقتلااذــههــنمضتاــمصوــصخبمكتاراسفتسا

،،،،يتايحت اولبقتو

ةرادإلا سلجم سيئر

نابصنلا ناميلس نب دمحم

ةرادإلا سلجم سيئرةملك
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نيمرتحملاةضباقلانابصنلاةكرشيمهاسم/ةداسلا

،،،هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا

م2019يـلاملاماـعللةضباقلانابصنلاةرادإسـلجمليونـسلارـيرقتلامكيلعضرعأنأينرـسي

م2019ماـعلالالخةكرشلليليغـشتلاءادألايـفتالوـحتلازرـبأمـكعمضرعتـسأل

ماـعلللاــيرنويلم624لـباقملاــيرنويلم719مرـصنملاماـعلالالختاداريإلاتـغلبثـيح

لاــيرنويلم34,4لــباقملاـــيرنويلم75,3اــهحابرأيــفاصغــلبو%15هردــقعاــفترابكــلذويــضاملا

حابرأقيقحتوتاكرشلاضعبيفةيحبرلاعافترالكلذىزعيو%119هردـقعافترابيضاملاماعلل

.ةيسايق

اــهعضويفرارمتسالاواهتارامثتساومنىلعتظفاحةضباقلانابصنلانأركذلابريدجلاو

تاـسايسلاىــلإةــفاضإلاب،اــهيلعنــيمئاقلااهيبوــسنمةءاــفكوتارــبخودوــهجلةــجيتنيداــيرلا

.هيفلـمعتيذلاقوسلايـفيوـقلااـهدجاوتوةيـسفانتلااـهتازيملالغتسايـفةـعبتملا

نابصنلايبوسنمةـفاكونـيرقوملاةرادإلاسـلجمءاـضعألونيمهاسملاةوخأللركـشلابهـجوتأًاماتخ

.مارـكلاةعباتلااهتاكرشوةضباقلا

،،،،يتايحت اولبقتو

بدتنملاوضعلا

نابصنلادمحمنبناميلس

بدتنملا وضعلا ةملك

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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يليغشتلا ءادألا ةكرشلا نع



تاذةكرــشكم2014ماــعيــفضاــيرلاةــنيدميــفةضباقلانابصنلاةكرــشتــسسأت

مــقريراــجتلجــستــحت،ةلفقمةمهاسمةكرشىلإتلوحتمثةدودحمةيلوئسم

.يدوعــسلاــيرنويلم25ةكرــشللعوــفدملالاــملاسأرغــلبيو1010359766

يفاهلاومأرامثتساواهلمزاللامعدلاريفوتواهلةعباتلاتاكرشلاةرادإيفةكرــشلالــمعتو

اهطاشنةرشابملتالوقنملاوتاراقعلاكالتمإوةيلاملاقاروألانماهريغومهسألا

ىلعاهريجأتوةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءاربوةيعانصلاةيكلملاقوقحكالتمإو

.اهريغلوأةعباتلاتاكرشلا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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 ةكرشلا نع ةذبن



oةنامألاو ةقثلا

oةهازنلاو ةيفافشلا

oيعامجلا لمعلا

oةدوجلاب ءاقترالا

oةيعامتجالا ةيلوؤسملا جماربب مازتلالا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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انميق
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oًاميلقإ ةضباق تاكرش سمخ لضفأ نم ةكرشلا نوكت نأ.

o٫قفارملل ةنايصلاو ليغشتلاعاطقبرامثتسالايفةدايرلاقيقحت

o٢٠ نع لقت ال ةبسنب اهتيمنتو ةمئاقلا تارامثتسالا  ىلع ةظفاحملا٪ .

o١٠نعلقتالةرقتسم ةيحبر تالدعم قيقحت٪.

oانتارامثتسا يف ةديشرلاةمكوحلا ئدابموتاسايس قيبطت.

oيراقعلا عاطقلا اهسأر ىلع ةديدج تارامثتسا يف لوخدلا.

oتاردابم٥ نع لقي ال امبةيعمتجملا ةمدخلا يف ماهسإلا.

انفادهأ



يليغشتلا ءادألا



:يراجتلاعاطقلا-2

تامزلتسملاعيبتودروتستيتلاوةعباتلاتاكرشلاىدحإلالخنمعاطقلااذهلمعي

.صاخلاويموكحلاعاطقللةيبطلاتاكلهتسملاو

:يليهأتلاعاطقلا-3

ةياعرلاتامدخميدقتيفلمعيوانتارامثتسايفةزيمملاتاعاطقلانمعاطقلااذهربتعي

.ةيعامتجالاةيمنتلاوةيرشبلادراوملاةرازونمةصخرملاةيليهأتلازكارملادحأكةيراهنلا

:يميلعتلاعاطقلا-4

ةطسوتملاةلحرملاىتحوةيلوألالحارمللةيميلعتتامدخميدقتيفعاطقلااذهلمعي

.تانبلاونينبلل

78,975 نويلمنويلم672,255

%15%65

:قفارملاةرادإلةنايصلاوليغشتلاعاطق-1

يفةلماكتمةيفارتحاتامدخمدقتةعباتتاكرشلالخنمعاطقلااذهلمعي

ةيموكحلاهبشوةيموكحلاتاهجللقفارملاةرادإوةنايصلاوليغشتلاتالاجم

.ةكرشللسيئرلارامثتسالاربتعيو،ةصاخلاو

.ةنايصلاوليغشتلاعاطقيفرامثتسالامجحيلاتلامسرلاحضويو

2019 حابرأ تغلب2019 تاداريإ تغلب

هردق عافترابهردق عافتراب

 قباسلا ماعلا نع قباسلا ماعلا نع

 تاعاطقلا )1(

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت

يليغشتلا ءادألا
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ةيكلملا ةبسنلاملا ساريسيئرلا طاشنلامسالام

%100لاير نويلم100تالواقملانابصنلاةعومجمةكرش1

%100لاير نويلم10تالواقملاتالواقمللةدناسملاتامدخلاداحتاةكرش2

%100لاير نويلم5ةيراهنلا ةياعرلاليهأتلليصصختلاضايرلازكرمةكرش3

%100لاير فلا500ةراجتلاةراجتللايليإةكرش4

%100لاير فلا500ميلعتلاةيلهألاةمألاسرادمةكرش5

%100 لاير نويلم1تاينورتكلإلاو ةينقتلاتاينورتكلإلاوتادادمإللةيلودلاةكرشلا6

%100لاير فلا500تالواقملاتالواقمللنئادملاءاشنإةكرش7

ةعباتلاتاكرشلا)2(
ةلجسمةيكلملاصصحلكو،ةكلمملايفاهتطشنألوازتواــهلةــعباتتاكرــشةدــعةضباقلانابصنلاكــلتمت

:ةــيكلملاصــصحوتاكرــشلابناــيبيــلياــميفو،صصحلاةيكلميفتاريغتيأكلانهنكتملواهمسإب

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت

يليغشتلا ءادألا

تايرتشملا)3(

يتلاو،تاكرشلاتارادإتاجايتحاوءالمعلابةصاخلاتابلطتملاةفاكريفوتبةكرشلاتماقم2019ماعلالخ

يفاهلنييسيئرلانيدروملاعملمعلايفةكرشلاترمتساو،ءالمعلاعمةقالعلارارقتسايفتمهاس

ريياعملاقفونيدروملاعملماعتلاةدعاقعيسوتلالخنمديروتلارداصمعيونتبتماقامك،ةيلحملاقاوسألا

ةقالعلارارمتساوءالمعلااضرةاعارموةدوجلالماعىلعزيكرتلاعمًايلاموًاينفةكرشلاحلاصممدختيتلا

.ةكارشلاموهفمبمهعم
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يليغشتلا ءادألا

:تاعيبملا)4(
لالخنمددجءالمعفادهتساعمنيمئاقلاءالمعلاةدعاقرارقتساىلإم2019ماعلالخةكرشلاتعس

رشابملاعيبلاوأتاسفانملالالخنمكلذناكءاوسصاخلاوماعلاعاطقلايفءالمعلافادهتساةرئادعيسوت

ةكرشلاتلمعدقو،ظوحلملكشباهتاداريإةدايزةكرشلاتعاطتساو،دارفألاوصاخلاعاطقلايفءالمعلل

.داريإلارداصمعيونتلةلعافةروصبةطشنألاضعبمعدىلعروكذملاماعلااذهلالخ

:قيوستلا)5(
ماعلاعاطقلايفءالمعلانمديدعلاباطقتساضرغبةكرشللةيقيوستيعاسمكانهتناكم2019ماعلالخ

يفًاباجيإسكعناامماهئادأيفًانسحتتاكرشلاضعبترهظأوقوسلايفراشتنالاةدايزضرغلصاخلاو

تاكرشلاىلعزيكرتلاىلإم2020يلاملاماعلالالخةكرشلافدهتو،ةنزاوتمةروصبةيلاملااهمئاوقراهظإ

ةيذيفنتلااهتارادإعمنواعتلابكلذواهئادأنيسحتلةيجيورتلاتالمحلاوةيقيوستلاتاراشتساللجاتحتيتلا

.اهلةمزاللالولحلاداجيإوللخلانطاومةساردل

:ةيرشبلادراوملا)6(
ًاضيأموقتامك،نطولاءانبأباطقتساىلعةكرشلاصرحتو،اهفيظوتوتاءافكلاباطقتسابةكرشلاموقت

.ةينهملاريياعملاوةكرشلاميقءاسرإوةيلمعلامهتاردقومهتاراهمبءاقترإللنيفظوملابيردتب

تايسنجنمًاجيزمنولكشي،م2019ةياهنباًفظومفلأ)12(ىلاوحةكرشلايبوسنمددعيلامجإغلبثيح

.اهتاكرشعيمجيفةبولطملانيطوتلابسنةكرشلاتققحامك،يفيظولانارودلالدعمرارقتساعم،ةفلتخم

عفرلةيبيردتلاتارودلافيثكتو،ةزيمملاةينطولارداوكلابذجةلصاومىلإم2020ماعلالالخةكرشلافدهتو

.اهيفظومىوتسم

:تامولعملاةينقت)7(
ةمظنألاتامدخمدقيلم2015ماعيفهليغشتمتيذلاوAX2012يرادإلاويلاملاماظنلابةكرشلالمعت

هترادصإرخآلًاقفوريوطتلاىلإةجاحبماظنلااذهنألظيوةعباتلااهتاكرشوةضباقلاةكرشللةيلاملاوةيرادإلا

ريراقتلاريوطتولاصتالافعضةجلاعملتاكرشلانيبطبرلانيسحتلةيلخادلاةكبشللةيتحتلاةينبلاةئيهتو

ةيرادإلاريراقتلاوأةيلاملامئاوقلاءاوسيونسلاماعلاجرخملاوءادألامعدياممةماعةروصبماظنلاتاجرخمو

.كلذىلعلمعتةصصختمةينقتةرادإلالخنمكلذو،ةيليغشتلاو
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 يلاملا ءادألا



ليغشتلاوتايلمعلاجئاتنصخلم-1

:يلاتلاكةكرشلاليغشتلاوتايلمعلاجئاتنزاجيإمتدقل

نايبلا

يف ةيهتنملا ةنسلا
م31/12/2019

يف ةيهتنملا ةنسلا
%ريغتلام31/12/2018

 غلبملا
 نم ةبسنلا
تاداريإلا

غلبملا
 نم ةبسنلا
تاداريإلا

%15-624,317-718,937تاداريإلا

%47%99,54516%146,24820  حبرلا  لمجم

%89%54,8679%103,88114 تايلمعلا نم طاشنلا  حبر

%102%42,2897%85,55612ةاكزلا  لبق يفاصلا  حبرلا

%119%34,4106%75,36610  يفاصلا  حبرلا

يلاملااءادألا

حبرلالمجمعفتراامكم2018يضاملاماعلابةنراقم%15وحنبم2019يلاملاماعلالالختاداريإلاتعفترا

عافتراىلإتاداريإلاعافتراعجريو،يضاملاماعلابةنراقم%14لباقم%89حبرلالمجمةبسنتغلبو47%

.حبرلالمجمشماهةدايزيفنسحتلااذهمهسأوتاكرشلاضعبتاداريإ

نويلم73,3ىلإم2018ماعللايرنويلم34.4نمكلذو%119ةبسنبةكرشللةيفاصلاحابرألاتعفتراامك

.تاكرشلاضعبيفحابرالاعافتراقيقحتلكلذعجريوم2019ماعلااذهللاير

)تالايرلافالآ(

) لاير نويلملاب ( تاونس سمخ رخآل  رئاسخ/حابرألا يفاصو تاداريإلا روطت

568 659 579 624 719

61.6
64.1

42.1

34.4

75.4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019

 حابرألا  تاداريالا

ةيلاملامئاوقلارصانعلضارعتسا-2
لايرنويلم75ولايرنويلم718غلبمباهخيراتيفحابرأيفاصوتاعيبمىلعأهللالضفبةكرشلاتققح

.ماعلااذهلالخ
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) لاير نويلملاب(  ةلوادتملا ريغو ةلوادتملا تادوجوملا ومن روطت

م2015ماعيفنويلم461.1نمةيضاملاسمخلاتاونسلالالختادوجوملاومنرمتسادقل

م2019يفلايرنويلم698.6ىلإ

643

424
371371

267

ةلوادتملا ريغ تادوجوملاةلوادتملا تادوجوملاتادوجوملا يلامجإ

) لاير نويلملاب( ةيكلملا قوقح و تامازتلالا ومن روطت

م2015ماعيفلايرنويلم108.5نمةيضاملاسمخلاتاونسلالالخنيمهاسملاقوقحومنرمتساامك

م2019ماعيف337.8ىلإ

461.1 461.9
508.3

716.1 698.6

370.9 370.8
423.6

643.5 627

90.2 91.1 84.7 72.6 71.6

2015 2016 2017 2018 2019

108.5

167.8

209.1

264

337.8337.1

273.5 265.8

397.3

312.7

15.5 20.5 33.4 54.8 48.1

2015 2016 2017 2018 2019

 ةلوادتم ريغلا    تامازتلالا ةلوادتملا  تامازتلالا نيمهاسملا قوقح

) لاير نويلملاب( نيمهاسملا قوقح روطت
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عيزوتلاومهسلاةيحبر-3

.مهسفلأ200وهويلاحلامهسألاددعساسأىلعمهسللعيزوتلاومهسلاةيحبرماقرأتينب

تاداريإلاليلحت-4

  نايبلا
 م2018 م2019

%حبرلا  يفاص تاداريالا%حبرلا  يفاص تاداريالا
%532,22439,4797.4%614,64574,14312.1  نابصنلا ةعومجم

%51,7424,2698.3%57,6104,8328.4تالواقمللةدناسملا تامدخلا داحتا

%15,2864,15527.2%15,6015,07132.5ليهأتلليصصختلا ضايرلازكرم

%4.3-696-16,227%22,1753331.5 ةراجتلل ايليإ

%116.1-4,750-4,092%3,8363078.0 تادادمإلل ةيدوعسلا ةيلودلاةكرشلا

%17.9-851-4,746%2.7-136-5,071ةيلهألا  ةمألا سرادم

3,588-4,124-تالواقملل نئادملا  ءاشنإ

3,607-5,060-)  ةدحوملا  ريغ ( ةضباقلا  نابصنلا

%624,31734,4115.5%718,93875,36610.5  يلامجالا

)تالايرلافالآ(

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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:ضارتقالا-5
 ماعب ةنراقم م31/12/2019 يف فلأ121,965 ةيلامجإ ةميقب ةكرشلل لجألا ةريصق ضورقلا ةدصرا تغلب

.فلأ220,041 ةميقبو2018

 م2018 م2019ضورقلا

121,965190,040لجألاةريصقضورق

015,000لجألاليوطضرقنملوادتملاءزجلا

015,000لجألاةليوطضورقنملوادتملاريغءزجلا

121,965220,041يلامجإلا

)تالايرلافالآ(

تاءازجلا و تابوقعلا و ةيماظنلا تاعوفدملا-6
ةمئاقىلعقحتسملاةاكزلاغلبمليمحتمتيو،لخدلاوةاكزلاةحلصمةمظنألًاقفوةاكزللةكرشلاعضخت

متو،م31/12/2019ىتحيوكزلااهرارقإديدستوميدقتمتدقو،ةضباقلانابصنللةدحوملالخدلا

.ريدقتلااذهيلامجإبصصخملمعمتولاير)8,249,088(غلبمبم2019ماعلليوكزلامازتلإلاريدقت

ةعبتمةمظنألًاقفوةيماظنلاتاعوفدملاوموسرلادادسبموقتوىرخأةمظنألةضباقلانابصنلاعضختامك

.نأشلااذهب

:ةيماظنلاتاهجللتاعوفدملامهأبنايبيلياميفو

ددسملانايبلا
ةياهن ىتح قحتسملا
   ةيونسلا ةيلاملا ةرتفلا

ددسي مل و
بابسألا نايباهل زجوم فصو

 يوكزلا رارقإلالخدلا ىلع ةاكزلا6.285.4328,249,088ةاكزلا
يونسلا

 ةماعلاةسسؤملا
ةيعامتجإلا تانيمأتلل

941.705-
 تانيمأتلا
ةيعامتجإلا

ةيرهشلا تانيمأتلا
 نع ةقحستملا

 نييدوعسلا نيلماعلا
نييدوعسلا ريغ و

م2019 يلاملا ماعلا نع حابرألا تاعيزوت-8

عيزوتلا خيراتقاقحتسالا خيراتنالعإلا خيراتعيزوتلا يلامجإةرتفلا

312/10/201918/10/201917/10/2019 ةدحاو ةعفد

.لايرنويلم3هتميقامبةيدقنحابرأعيزوتو%50ةبسنبةيفاصلاحابرألانميماظنلايطايتحإلاةيطغتمت

)تالايرلانييالم(

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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لاملا سأر
نيمهاسملاو



 لاملا سأر-1

ةيكلملا صصح يف ريغتلا و نيمهاسملا-2

ةيكلملا ةبسنس.ر مهسألا ةميقمهسألا ددعمسالام

%66.668666.6833.33نابصنلاناميلسنبدمحم1

%16.667166.678.33نابصنلاهللادبعتنبايه2

%13.725137.256.86نابصنلادمحمنبدهف3

%13.725137.256.86نابصنلادمحمنبدمحأ4

%6.86368.633.43نابصنلادمحمتنبهرون5

%13.725137.256.86نابصنلا دمحم نب نمحرلا دبع6

%13.725137.256.86نابصنلادمحمنبناميلس7

%6.86368.633.43نابصنلادمحمتنبرهاوج8

%6.86368.633.43نابصنلادمحمتنبةفيطل9

%13.725137.256.86نابصنلادمحمنبهللادبع10

%13.725137.256.86نابصنلادمحمنبرصان11

%6.86368.633.43نابصنلادمحمتنبهصح12

%6.86368.633.43نابصنلادمحمتنبةرينم13

%2002000100  يلامجإلا

:مهسألاولاملاسأرحضوييلاتلالودجلا

 مهسألا ددع / لايرةميقلانايبلا

لاير نويلم2 لاملا سأر

مهس فلأ200مهسألا ددع

لاير10مهسلل ةيمسالا ةميقلا

لاير10مهسلل ةعوفدملا ةميقلا

:ةظحالم

لاير نويلم25 حبصيل م2020 ماع يف لاملا سأر عفر مت

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت

13



ةسايس
حابرألا عيزوت



حابرألا عيزوت ةسايس

تاعقوتلاو،ةيدقنلاتاقفدتلاو،ةققحملاةيفاصلاحابرألاىلعماعلكشبحابرألاعيزوتةيلمعفقوتت

الإنيمهاسمللةيونسحابرأفرصىلعتداتعإدقةكرشلانأنممغرلابو،ةيلامسأرلاتارامثتسإللةيلبقتسملا

ءادألابسحرخألتقونمحابرألاعيزوتةسايسريغتتدقامك،ةيلبقتسملاتاعيزوتللتانامضكانهسيلهنأ

.ةكرشلليلاملا

حابرألانإفةمكوحللةيذيفنتلاةحئاللانم)42(ةداملاوةكرشللساسألاماظنلانم)20(ةدامللًاقفو

:يلاتلاهجولاىلعىرخألافيلاكتلاوةيمومعلاتافورصملامصخدعبعزوتةيونسلاةيفاصلا

ةيداعلاةماعلاةيعمجلاررقتنأزوجيوةكرشلليماظنلايطايتحالانيوكتلحابرألايفاصنم%10بنجي•

.عوفدملالاملاسأرنم%)30(روكذملايطايتحالاغلبىتمبينجتلااذهفقو

لفكيوأةكرشلاةحلصمققحييذلاردقلابكلذو،ىرخأتايطايتحانيوكتررقتنأةيداعلاةماعلاةيعمجلل•

.نيمهاسملاىلعناكمإلاردقةتباثحابرأعيزوت

ةنواعملوأةكرشلايلماعلةيعامتجاتاسسؤمءاشنإلغلابمحابرألايفاصنمعطتقتنأةماعلاةيعمجللو•

.تاسسؤملاهذهنمًامئاقنوكيام

.لقألاىلععوفدملاةكرشلالامسأرنم)%5(لداعتنيمهاسمللىلواةعفدككلذدعبيقابلانمعزوي•

دعبصصخيتاكرشلاماظننم)76(ةداملاوماظنلااذهنم)20(ةداملايفةررقملاماكحألاةاعارمعم•

عمًابسانتمةأفاكملاهذهقاقحتسانوكينأىلع،ةرادإلاسلجمةأفاكمليقابلانم)%5(ةبسنمدقتام

.وضعلااهرضحييتلاتاسلجلاددع

.حابرألانمةيفاضاةصحكنيمهاسملاىلعكلذدعبيقابلاعزوي•

املايرنويلم9نعلقتالةميقبحبرلاىفاصنم%30-%25نيبامعيزوتلاةبسننوكتناةكرشلاعقوتتو

.ةيرامثتسالاوةيليغشتلاوةيلاملاتاجايتحإلاعماذهضراعتيمل

 حبرلا يفاصةنسلا
عيزوتلا غلبميلامجإمهسلا ةيحبر) لايرنويلم (

) لااير نويلم (
 يفاص نم عيزوتلا ةبسن

) % ( حابرألا

201561.630858.11

201664.13219.514.8
201742.1210511.8

201834.4172617.4
201975.437734

: ةيدقنلا حابرألا تاعيزوتل يخيراتلا روطتلا حضوي يلاتلا لودجلا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت

14

5

9.5

5
6

3

20152016201720182019

 حابرألا عيزوتل يخيراتلا روطتلا



19

 رطاخملا
ةيلبقتسملا ةرظنلاو



،ةرادإلاسـلجملـبقنـمةدـمتعمتاـسايسلًاـقفواـيلعلاةرادإلالـبقنـمةكرشلايـفرـطاخملاةرادإمـتت

موـقتثـيح،ناكمإلاردقباهنمدحلاورطاخملاءردىلعتاكرشلاءادأةشقانملةيرودلاتاعامتجإلادعاستو

تاـيلامتحإمـييقتو،ةكرشلاتارادإنـيبقـيثونواـعتلالخنـماـهلطوـحتلاو،رـطاخملامـييقتودـيدحتبةرادإلا

اـهبنجتورـطاخملاكـلتنـمدـحللةمزاللارـيبادتلاذاـختإمـتيمـثنـموراـثآنـماـهيلعبـترتيدـقاـمرـيدقتواـهثودح

ةطبترملارطاخملانمديدعلاكانهو.اـهعوقولاـحاـهيفببـستتدـقرارـضأيأيفالتلناكمإلاردـقاـهئاوتحإو

-:اهنمو،ةكرشلاةطشنأب

:ةيداصتقارطاخم

ىـلعرـثأاـهلنوـكياـمم،اـهجراخوأةـكلمملالـخادءاوـسةـماعةـفصبداصتقإلااـهلضرـعتييـتلارـطاخملا

ةعباتلاتاكرشلااهبموقتيتلاتامدخلاوةطشنألاىـلعرـثأاـهلنوـكياـمو،تاـسسؤملاودارفأللقافنإلا

.ةضباقلاةكرشلاةطشناو

:ةيجيتارتسإرطاخم

تايجيتارتساقـيبطتوأ،ةـئطاخةيجيتارتـساتارارـقذاـختاىلإيدؤيةيداصتقإلاتارـيغتملاضعببةطاحإلامدـع

عــضولاوقوــسلاةــساردلالخنــمةيداصتقإلاتارــيغتملابماملإلاىــلعةكرشلاصرحتو،ةئـطاخميهافمو

.ةيجيتارتــسإرــطاخميأيفالتلةزــيمتملاتارــبخلابةناعتسإلاو،يداصتقإلا

:ةيليغشترطاخم

:اهنموةيسفانتلاةئيبلايفلمعلاىلعةردقلاوروصقوءاطخانمةيليغشتلاتايلمعلاهجاويامعيمج

:نامتئإرطاخم-1

،ةـيلامةراـسخفرـطلادـبكتىـلإيدؤـياممةكرشلاهاجتهـتامازتلابءاـفولاىلعاـمفرـطةردـقممدـعيـه

دـعبةـنيدملامـمذلادـييقتو،عـفترميـنامتئإفـينصتتاذكوـنبىدـلدـقنلاعادـيإمـتينامتئإلارـطاخميداـفتلو

.اـهليصحتيـفكوكـشملانوـيدلاصـصخممـصخ

:ةلويسلارطاخم-2

لكـشبدـكأتلاقـيرطنـعةلويـسلارـطاخمرادـتو،اـهتامازتلإةـلباقملةمزاللاةلويـسلانـيمأتةـبوعصرـطاخميـهو

.ةيلبقتـسمتاـمازتلإيأةـهجاوملةـيفاكةلويـسرـفوتنـميرود

:ةيرشبلادراوملارطاخم-3

ةروـصبةكرـشلاموـقتو،مـهيلعةـظفاحملاوةزـيمملاوةـلهؤملاةيرـشبلارداوـكلاباطقتـسإىـلعةردـقلا

.نـيفظوملاةءاـفكوةيرارمتـسإمـعدلةـيزيفحتةأـفاكمرـيوطتو،ةـينطولارداوـكلابـيردتوفـيظوتبةرمتـسم

:ةينوناقرطاخم-4

.اــهريغولــمعلانــيناوقوأبــئارضنــمءاوــس،ةــكلمملابةــينوناقلاوةيعيرــشتلاتارــيغتلابةــقلعتملارــطاخملا

:ةينقتلارطاخم-5

فدهتةكرشلاف،يـنفلـلخدوـجوةـلاحيـفةـينقتلاجـماربلابةـطبترملاةيليغـشتلاتاـيلمعلاةيرارمتـسإرـطاخم

.ةـليدبلاةـينقتلاةـينبلاوةـينقتلااـهجماربمـعدورـيوطتىلإ

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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2021-تاكرش ثالث حاردا عورشم
قوسبلوخدلايفتاءارجإلتاليهستومعدنمةكلمملايفةيلئاعلاتاكرشلاهدهشتامىلعءانب

ةيقافتاماربامتدقفةيلئاعلاتاكرشلاةمادتساقيقحتوتانايكلاىلعظافحلاويدوعسلامهسألا

يزاوملاقوسلايفرشابملاجاردالاتامدخميدقتللاتيباكابماسةكرشعمةيلامةيراشتساتامدخ

نذإبم2021ماعنمثلاثلاعبرلاةياهنيفعورشملازاجنإططخموتاكرشثالثجاردإفدهتسنو)ومن(

.هللا

2022-ليهأتلل يصصختلا ضايرلا زكرم عورشم

بسحوةزيممةيرامثتسادئاوعنمةيراهنلاةياعرلاوليهأتلاعاطقيفرامثتسإلاهدهشامىلعًءانب

.لاجملااذهيفربكأةحيرشباعيتسالرامثتسإلاةرئادعيسوتيفنيمهاسملاةبغر

متينأططخملانموةعيفرلايحبليهأتلليصصختلاضايرلازكرمرقمسيسأتيفعورشلامتدقف

.م2022ماععلطميفديدجلارقملاحاتتفا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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ةيلبقتسملا ةرظنلا :ًايناث



2022- ةيلهألا ةمألا سرادم عورشم
ةزيممةيرامثتسادئاوعنمهيفاملوعاطقلااذهةصخصخلةلودلاهجوتيفرامثتسالاهدهشامىلعًءانب

.رامثتسالاةرئادعيسوتيفةبغرلاوةيلاعلاةيسفانتلالظيف

عورشمكةيميلعتلاريوطتةكرشلةعباتلاوةعيدبلاةرهظيحيفةيميلعتلايضارالادحاراجئتسامتدقف

عبرلايفعورشملاأدبيسوةيميلعتلالحارملاةفاكلتانبلليجذومنيميلعتعمجماهيلعماقيسويعسوت

.هللانذإبم2022ماعلاةياهنيفليغشتلامتيوم2021ماعلانملوألا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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ةيلبقتسملا ةرظنلا :ًايناث

ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا يبوسنمل ينكس عمجم

تاعمجمريفوتةرورضبةيضقتملاوةيعامتجالاةيمنتلاوةيرشبلادراوملاةرازونعةرداصلاتاعيرشتلالظيف

ةيجذومنةينكسةئيبقلخوتابلطتملاقيقحتلكلذبمازتلالاةضباقلاةكرشلاىلعًامازلناكفلامعللةينكس

عقييذلارئاحلاقيرطضايرلاةنيدمبونجيفلامعللينكسعمجمءاشنإلةينكسضرأءارشمتهللادمحبو

ةينكسرئامععورشملانوكتيو،عبرمرتم٣،٠٧٨ةيلامجإلاهتحاسمغلبتثيحب،عناصملايحةقطنميف

تاجاحيبلتةيبطةدايعىلإةفاضإلابتاصابللفقاومودجسمومعطمىلععورشملايوتحيامك،لامعلل

.ناكسلا

اهدييشتمتيسولامعلااهيلإجاتحييتلاقفارملاةفاكمضتةلماكتمةيلامعةنيدمريفوتبعورشملافدهيو

م٢٠٢٢ماعلافصتنميفعورشملانمءاهتنالامتينأعقوتملانمو٫ةيورقلاوةيدلبلاةرازوتاطارتشالاقفو
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تالهؤملا تاربخلا ةقباسلا فئاظولا تالهؤملا تاربخلا م

يوناث ةنس58

ملعم•

ةراجتلل نابصنلا ةسسؤم ماع ريدم•

تالواقملاو•

 تاكرشلا نيريدم سلاجم سيئر•
ةعباتلا

نابصنلاةكرشلةرادإلاسلجمسيئر•
ةضباقلا
ةعومجمةكرشلنيريدملاسلجمسيئر•

نابصنلا

 خيشلا
 دمحم/
 نابصنلا

) يذيفنت (
1

سويرولاكب ةنس37

 يذيفنتلا سيئرلاو بدتنملا وضعلا•
 ةضباقلا نابصنلا ةكرشل

 زكرم ةكرش نيريدم سلجم وضع•
 . يصصختلا ضايرلا

موكسان ةكرش نيريدم سلجم وضع•

 ةرادإلا سلجم سيئر بئان•
ةكرشل يذيفنتلا ريدملا و سلجملا وضع•
نابصنلا ةعومجم•
سلجمب نيلواقملل ةينطولا ةنجللا سيئر•
ةيدوعسلا فرغلا•
ضايرلا ةفرغب نيلواقملا ةنجل وضع•
 دادس ةنجل وضع•

 نابصنلا دهف
) يذيفنت ( 2

ةاروتكد 36

ةيئاذغلا تاعانصلل ةجاب ةكرشل سيئرلا•

)نيريب( ءاحيف هايم ةكرشل ماعلا ريدملا•

دوعلل ةيبرعلا ةكرشلل يذيفنتلا ريدملا•

 فزخلا ةكرشل ىطسولا ةقطنملا ريدم•
يدوعسلا

ةضباقلانابصنلاةكرشةرادإسلجموضع•

روتكدلاراشتسملابتكمليذيفنتلاريدملا•
ةيرادإلاتاراشتساللساوحلادمحناميلس

 ناميلس
ساوحلا
)لقتسم ( 3

سويرولاكب  ةنس35

ةعومجم ةكرش نيريدم سلجم وضع•
نابصنلا•
 ءاشنإ ةكرش نيريدم سلجم وضع•

.تالواقملل نئادملا

 يذيفنتلا ريدملاو  ةرادإلا سلجم وضع•
يصصختلا ضايرلا زكرم ةكرشل
دحوتلا رسأل ةيدوعسلا ةيعمجلا وضع•
 فلختلل ةصاخلا ةيبرتلا ةيعمج وضع•

رتساج يلقعلا

 نابصنلا ةرون
) يذيفنت ( 4

ريتسجام ةنس20

 ةعومجم ةكرشل يذيفنتلا ريدملا•
نابصنلا
 تامدخلل داحتا ةكرشل يذيفنتلا ريدملا•

ةدناسملا
موكسان ةكرش نيريدم سلجم وضع•
 ءاشنإ ةكرش نيريدم سلجم وضع•

.تالواقملل نئادملا
ةراجتلل ايليا ةكرش نيريدم سلجم وضع•

ةضباقلا نابصنلا ةكرشل بدتنملا وضعلا•
  قينألا يرهظم عنصمل ماعلا ريدملا•

سبالملل

ناميلس
 نابصنلا

) يذيفنت ( 5

 ةرادإلا سلجم نيوكت-1

تامولعموتانايبيلياميفوةكرشللساسألاماظنلانم)16(ةدامللًاقبطءاضعأ)5(نمةرادإلاسلجمنوكتي

:سلجملاءاضعأ

مسإلا بصنملا م

بدتنملا وضعلا 1 نابصنلا ناميلس / أ

بدتنملا وضعلابتكم ريدمو ةنامألا مسق سيئر سابع فيرش كرابم /أ 2

ةدوجلاو ريوطتلاو تاساردلا راشتسم سابع دعسم دمحم /أ 3

يزاجح زيزعلا دبع دمحا .د ليومتلاو رامثتسإلاو ةيلاملا نوؤشلاراشتسم 4

ةيذيفنتلاةرادإلاءاضعأتامولعموءامسأبنايب-2

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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 تاسلجلا روضح لجس يلي اميفو2019 يلاملا ماعلا لالخ عامتجا 27 ددع2019 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم دقع

نابصنلا دهف ساوحلا ناميلس نابصنلا هرون نابصنلا ناميلس عامتجالاخيرات نابصنلا دمحم/خيشلا م
27 27 27 24 17 1 روضحلا

- - - 3 10 2 بايغلا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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 ةمكوحلا

oنيمهاسمللةماعلاةيعمجلاتاعامتجاروضحلجس

م2019يلاملاماعلالالخنيمهاسمللةماعلاةيعمجلادقعنتمل
ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جيراتمسإلام
-دجوي ال1

oنيمهاسملالجسلةكرشلاتابلط

:م2019ماعلالالخنيمهاسملالجسلةكرشلاتابلطددعبنايب
بلطلا بابسابلطلا خيراتنيمهاسملا لجسل ةكرشلا تابلط ددع

دجوي الدجوي الدجوي ال



oةرادإلاسلجمنمةقثبنملاناجللا

 ةعجارملا ةنجل-: ًالوأ
لصفلانم37ةدامللًاقفو16/09/2018خيراتبدقعنملاةماعلاةيعمجلاعامتجايفةعجارملاةنجلتلكُش

.م26/8/2014خيراتبةيمومعلاةيعمجلانمةدمتعملاوةكرشلاةمكوحةحئالنمعبارلابابلانميناثلا

اــهتايصوتعــفرتو،ةرادإلاســلجمنــماــهيلإلاــحتيــتلاوأاــهبصــتختيــتلاتاــعوضوملاةــساردةــنجللاىــلوتتو

ســلجمغــلبتةــنجللاو،كــلذســلجملااــهيلإضوــفاذإتارارــقلاذــختتنأوأ،اهنأــشبرارــقلاذاختالســلجملاىــلإ

.اــهبيــصوتوأتارارــقنــمهذــختتوأجــئاتننــمهـيلإلــصوتتاــمبةرادإلا

ةـمظنأوةـيلاملامـئاوقلاورـيراقتلاةـهازنوةمالـسنـمقـقحتلاوةكرـشلالاـمعأىـلعةـبقارملابةـنجللاصـتختاـمك

:يـلياـمةـصاخةـفصبةـنجللاماـهملمـشتو،اـهيفةـيلخادلاةـباقرلا

ىلعفارشإلاو.ةكرشلايفةيلخادلاةباقرلاماظنبقلعتياميفهتايلوئسمبءافولايفسلجملاةدعاسم(1)

ةعجارموةكرشللةيميظنتلاوةينوناقلاتابلطتملابمازتلالانمدكأتلاوةيلاملاوةيبساحملاريراقتلا

.ةكرشللةيبساحملاتاسايسلا

.ينوناقلابساحملاوةيلخادلاةعجارملايلثممنملكىلعفارشإلا(2)

.ةكرشللةيلاملامئاوقلاصوصخبلقتسميأررادصإوتاباسحلاةعجارم(3)

لثممموقي.ةكرشلاةمكوحورطاخملاةرادإو،ةكرشللةيلخادلاةباقرلاةمظنأةيلاعفوةءافكىدممييقت(4)

ةجاحلابسحةرادإلاسلجملاهعفرلةعجارملاةنجلىلإةرشابماهريراقتعفربةكرشلايفةيلخادلاةعجارملا

سلجموضعوىذيفنتلاسيئرلاىلإكلتاهريراقتهيجوتبةيلخادلاةعجارملانعةلوئسملاةهجلاموقتو

.بدتنملاةرادالا

ةعجارملامايقثيحنمتايصوتةكرشلاتعبتا،ةيلخادلاةعجارملاتايحالصوةيلالقتساىلعظافحلل(5)

لمعةعجارملاةنجلىلعنأينعيًايفيظوريراقتلاعفرةعجارملاةنجلىلإًايفيظوريراقتلاعفربةيلخادلا

:يلاتلا

.ةيلخادلاةعجارملاةحئالدامتعا§

.ةيلخادلاةعجارملاةطخدامتعاكلذكوةيلخادلاةعجارملاةيلمعبصاخلارطاخملامييقتدامتعا§

نماهريغوأةعجارملاةطشنأجئاتنبةقلعتملاةيلخادلاةعجارملالثممتاباطخوريراقتةعجارمومالتسا§

.ةعجارملاةنجلوأ/ويلخادلاعجارملالثمماهارييتلاةرورضلابسحرومألا

.ةرادإلاروضحنودبةيلخادلاةعجارملاةرادإلثممعمتاعامتجالادقعىلإةوعدلا§

ةعجارمللءادألامييقت،ةيونسلادوقعلادامتعاىلعةعجارملاةنجللمعت،بدتنملاوضعلاتايصوتىلعءانب§

.ةكرشلاةسايسعمقفتيامبةيلخادلا

لمعلاةنزاوموأقاطنىلعدويقكلانهناكاذإامديدحتلةيلخادلاةعجارملالثمموةرادإلانمراسفتسالا§

.اهماهمذيفنتىلعةيلخادلاةعجارملاةردققيعتنأنكمملانميتلا

.تاقوعمنودباهماهمذيفنتلةيلخادلاةعجارملادوقعةيافكوةردقىدممييقت§

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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موقتةكرشلانأنمدكأتللةرادإلاسلجمنعةباينلاب،بثكنعةلصفنمتاعومجمثالثىلعفارشإلا)6(

:ةيلاتلاثالثلاتاعومجملاعممئالملكشبلماعتلاب

ةكرشللةيلخادلاةعجارملاءاسؤر§

ينوناقلابساحملا§

ةيموكحلاتاهجلايشتفم§

.اهتيلالقتساعمىفانتتةكرشلالخادةفيظوةيأبةيلخادلاةعجارملاةنجلموقتنأزوجيال§

ةمئالمنعةلوئسمنوكتنأاهيلعبجيامك،اهتحصنمدكأتلاوةكرشللةيلاملامئاوقلاضرعودادعإ)7(

.ةيلاملاريراقتلاضرعودادعإلةكرشلابةعبتملاةيبساحملاتاسايسلاوةقبطملاةيبساحملاريياعملا

:ةنجللاءاضعأتامولعموءامسأبنايبيلياميفو

  ةيناثلا ةرودلل ةنجللا تاعامتجا

تاربخلا تالهؤملا ةقباسلا فئاظولاةيلاحلا فئاظولامسإلام

1
يزاجح دمحأ

) يذيفنت (
نوؤشلا راشتسم
 رامثتسالاو ةيلاملا

 ليومتلاو

ناودعتاكرشةعومجمبةيلاملانوؤشلاةرادإريدم•
ةدحتملاةعومجملابةيلاملانوؤشلاةرادإريدم•

ريوطتلل
ديعسدعسأةكرشبةيلاملانوؤشلاةرادإريدم•

30 هاروتكد
 ةنس

2
 ركباب دمحم
 ) لقتسم (

 يلام راشتسم
 ةيبساحم مظنو
زومر ةكرش يف

نالسمةكرشبريدملادعاسمويلاملاريدملا•
ةيعانصلاوةيراجتلاتارامثتسالل
ةلدةكرشليغشتوةرادإبةرادالاقسنمويلامريدم•

ةيحصلا
ةديرفلالامعألاةكرشبةيلاملانوؤشلاةرادإريدم•
رتويبمكللدنوميادةكرشبةيلاملانوؤشلاةرادإريدم•

تالاصتالاو
ةيسدنهلالاغشألاةكرشبةيلاملانوؤشلاةرادإريدم•

موطرخلاب

 هاروتكد
33
 ةنس

3
يواطنط دامع

) يذيفنت (

  ةرادإ ريدم
ةيلخادلا ةعجارملا
 ةعومجم ةكرشب

 نابصنلا

-
32 ريتسجام
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 ةعجارملا ةنجل-: ًالوأ

م
ءاضعالا

يواطنط دامعركباب دمحميزاجح دمحأ
 عامتجإلا خيرات

272727 روضحلا يلامجإ1

--- بايغلا يلامجإ2

 : يتآلاك يهو2019 ماعلا لالخ عامتجا27 ددع ةعجارملا ةنجل تعمتجا



 تآفاكملا و تانييعتلا و تاحيشرتلا ةنجل : ًايناث

17/01/2019خيراتبةرادإلاسلجمنمرارقبءاضعأ5نمتآفاكملاوتانييعتلاوتاحيشرتلاةنجلتلكُش
:يتآلاىلعةنجللاماهملمتشتو
 مدــع ةاــعارم عــم ةدــمعتملا ريياــعملاو تاــسايسللً اــقفو ســلجملا ةيوــضعل حيــشرتلاب ةرادإلا ســلجمل ةيــصوتلا•

.ةنامألاو فرشلاب ةلخم ةميرجب هتنادإ قبس صخش يأ حيشرت
 تاردقلل فصو دادعإو ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةبسانملا تاراهملا نم ةبولطملا تاجايتحالل ةيونسلا ةعجارملا•

 وــضعلا هــصصخي نأ مزــلي يذــلا تــقولا دــيدحت كــلذ يــف اــمب ،ةرادإلا ســلجم ةيوــضعل ةــبولطملا تالهؤــملاو
.ةرادإلا سلجم لامعأل
.اهؤارجإ  نكمي يتلا تارييغتلا نأش يف تايصوتلا عفرو ةرادإلا سلجم لكيه ةعجارم•
.ةكرشلا ةحلصم عم قفتي امب اهتجلاعم حارتقاو ،ةرادإلا سلجم يف ةوقلاو فعضلا بناوج ديدحت•
 لغـشي وـضعلا ناـك اذإ حلاصم ضراعت يأ دوجو مدعو ،نيلقتسملا ءاضعألا ةيلالقتسا نم يونس لكشب دكأتلا•

.ىرخأ ةكرش ةرادإ سلجم ةيوضع
 كــلت عــضو دــنع ىــعاريو ،نييذــيفنتلا راــبكو ةرادإلا ســلجم ءاــضعأ تآــفاكمو تاــضيوعتل ةحــضاو تاــسايس عــضو•

.ءادألاب طبترت ريياعم مادختسا تاسايسلا
.ةرادإلا سلجم مهيلإ اهلكوي يتلا ىرخألا ماهملا ىلإ ةفاضإ•

:ةنجللاءاضعأبفيرعتيلياميفو

 تاربخلا تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولامسإلام
ةرادالا سلجم ءاضعانمض ًاقباس فيرعتلا متنابصنلا دهف1
ةرادالا سلجم ءاضعا نمض ًاقباس فيرعتلا متساوحلا ناميلس2

 ناوضر رمات3
 ةكرشب ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ ريدم

تالواقملل ةدناسملا تامدخلا داحتا

 نامسلا دمحم ةبساحم بتكمب ينوناق بساحم•

 ةيرصملا ةيلاطيالا ةكرشلاب بساحم•

m.c ةكرشب تاباسح سيئر•

 ةاساوملا تايفشتسمب يلخاد عجارم•

 ةنس19سويرولاكب

 دعسم دمحم4
 ةيريوطتلا ثوحبلاو تاساردلا راشتسم

 ةلماشلا ةدوجلاو

 ريدصتلاو داريتسالل دهفلا ةكرش ماع ريدم•

ةدوجلل ايلعلا ةرادإلا لثمم•

 ةلماشلا ةدوجلا مسق سيئر•

 ةنس11سويرولاكب

 ةدوج دمحم5
 ةكرشل يذيفنتلا ريدملا بتكم ريدم

نابصنلا ةعومجم

رصم الوك يسبيب ةكرش بساجم•

رصم الوك يسبيب ةكرش تاباسح سيئر•
16ةاروتكد

 : ةنجللا تاعامتجا
 : يتآلاك يهو2019 ماعلا لالخ تاعامتجإ9 ددع  ةنجللا تعمتجا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت

22

ةمكوحلا

م
ءاضعالا

 ةدوج دمحم ناوضر  رمات دعسم دمحمساوحلا ناميلسنابصنلا دهف
دنبلا

87986 روضحلا يلامجإ1

13-12 بايغلا يلامجإ2



oتافاكملا نع حاصفإلا

 ةحئاللا نم192 ةداملا يف درو ام قفو كلذو تاكرشلا ماظن ماكحأ عم ضراعتت ال تآفاكم ةسايس ةكرشلا تدعأ

 ،م2018 /25/11 خيراتب ةيمومعلا ةيعمجلا خيراتب ةماعلا ةيعمجلا نم تدمتعا يتلاو ةكرشلا ةمكوحل ةيذيفنتلا

 هنأ ةكرشلا دكؤت امك ،ةدمتعملا ةسايسلل اهتقباطم نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأل تآفاكملا يف يعورو

.ةسايسلا هذه نع يرهوج فارحنإ يأ دجوي ال

:ةيذيفنتلاةرادإلاوهلةعباتلاناجللاوةرادإلاسلجمءاضعأتآفاكمةسايسضرعتسنيلياميفو

.سلجملاءاضعألةزيمتملاتاردقلاوتاربخلاىوتسمعمةبسانتمتآفاكملانوكتنأ1.

عمبسانتتامكو،صاخريدقتناجللاوسلجملاةسائرلنوكيف،ءاضعألاءابعأعونتعمتآفاكملاىشامتتنأ2.

.سلجملاءاضعألةداتعملاتابجاولاوماهملانعًالضفوضعلااهبفلكيدقىتلاءابعألامجح

اهققحتىتلاتازاجنالاوةيلاملاجئاتنلاءوضىفًايرودتآفاكملاتايوتسموةسايسليدعتوةعجارممتتنأ3.

.ةكرشلا

،ءادألاىوتسمو،اهلغاشبةطونملاتايلوؤسملاوماهملاو،ةفيظولاىوتسمىلعًءانبتآفاكملادَّدحتنأ4.

.ةيلاملاةنسلالالخاهقيقحتدارملاةرادإلاسلجملبقنمةددحملافادهألاىلإةفاضإلاب

عافترانمكلذنعأشنيدقاميدافتعم،تآفاكملاديدحتيفىرخألاتاكرشلاتاسراممرابتعالايفذخألا5.

.تاضيوعتلاوتآفاكمللرربمريغ

سلجميفوضعاهمدقةقيقدريغتامولعمىلعءانبتررقتاهنأنيبتاذإاهدادرتساوأةأفاكملافرصفاقيإ6.

.ةقحتسمريغتآفاكمىلعلوصحلليفيظولاعضولالالغتساعنملكلذو،ةيذيفنتلاةرادإلاوأةرادإلا

.ةديدجلاتانييعتلادنعةكرشلايفتاحيشرتلاوتآفاكملاةنجلعمقيسنتلابدعتنأ7.

:يلي ام قفو هنع ةقثبنملا هناجلو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةأفاكم نوكت نأ ىلع ةسايسلا تصنو

وأتاــــسلجلانعروــــضحلدبونيعمغــلبمنمهنعةــــقثبنملاهناــــجلوةرادإلاســـلجمءاــضعأةأـــفاكمنوــكتت

ليصفتلاىلعكلذو،ةكرشللساسألاماظنلاوهحئاولوتاكرشلاماظنهيلعصنامزواجتيالامبوتافورــصملا

:يلاتلا

.ةرادإلاسلجمءاضعأنموضعلكللاـير)200,000(اهتميقغلبتةيونسةأفاكم•

.ةرادإلاسلجمءاضعأنموضعلكللاير)2,000(وسيئرلللاير)3,000(غـلبيتاـسلجروـضحلدــب•

.ةرادإلاسلجملةعباتلاناجللاءاضعأللاير)20,000(اهتميقغلبتةيونسةأفاكم•

.ًايونستاعامتجإ10ىصقأدحبناجللاءاضعأللاير)2,000(غلبيتاسلجروضحلدب•

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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- 251 - - - - 200 51 نابصنلادمحم/خيشلا

نييذيفنتلا
- 248 - - - - 200 48 نابصنلادهف

- 250 - - - - 200 50 نابصنلاةرون

- 250 - - - - 200 50 نابصنلاناميلس

- 250 - - - - 200 50 ساوحلا ناميلس  ريغلا
نييذيفنت

1,249 - - - - 1,000 249  عومجملا

-:يليامىلعةكرشلادكؤتددصلااذهيفو

.ضيوعتوأبتاريأنعنييذيفنتلارابكدحأوأسلجملاءاضعأدحأهبجومبلزانتقافتاوأتابيترتيأدجوتال-

.حابرألايفقوقحيأنعنيمهاسملادحأهبجومبلزانتقافتاوأتابيترتيأدجوتال-

.ةكرشلايفظومدحأةحلصملاهؤاشنإمتىرخأتايطايتحاواتارامثتسايأدجوتال-
:نيذيفنتلارابكتآفاكم-2

لالخيلاملاريدملاوبدتنملاوضعلامهنمضنمتآفاكملاىلعأاوقلتنممونيذيفنتلارابكلتآفاكملاليصفت

:م2019يلاملاماعلا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت

: ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم-1

   م2019 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةقحتسملا تآفاكملل ليصفت

24

)تالايرلافالآ(

)تالايرلافالآ(

ةمكوحلا

ناجللا ءاضعأ تآفاكم-3
  م2019 ماعلا لالخ ناجللا ءاضعأل ةعوفدملا تآفاكملل ليصفت

عومجملا ةتباثلا تآفاكملا تاسلجلا روضح لدب مسإلا
ةعجارملا ةنجل ءاضعأ

40 20 20  يزاجح دمحأ
40 20 20  ركباب دمحم
40 20 20  يواطنط دامع

120  عومجملا
تآفاكملاو تانييعتلاو تاحيشرتلا ةنجل ءاضعأ

40 20 20 نابصنلانبدهف
40 20 20 ساوحلا ناميلس
40 20 20 ناوضردمحمرمات
40 20 20 دعسمدمحم
40 20 20 هدوجدمح

200 عومجملا

)تالايرلافالآ(

تاظحالم يذيفنتلا ريدملاةْافاكم مــــــــــــسإلا  ةهجلا
- 1.075  نابصنلا ةعومجمل يذيفنتلا ريدملا نابصنلا دهف
- 226 ضايرلا زكرمل يذيفنتلا ريدملا نابصنلا ةرون
- 124 نابصنلا ناميلس موكسانل يذيفنتلا ريدملا

1.425  عومجملا



oةقالعلايوذفارطألاعمتالماعتلا

دقعلا يفرط
  دقعلا ةعيبط

 غلبم
لماعتلا
 ماعلا لالخ

 ةدم
 دقعلا

 طورش
 دقعلا

 وذفرطلا مسا
يناثلا فرطلا لوألافرطلا ةقالعلا

 ةكرش
 ةعومجم
 نابصنلا

تارايسلا تامدخل نامز تارايس زكرم
دجوي ال-516تارايس ليسغو ةنايص تامدخ دقع

نابصنلا هللادبع دجوي2503 زكرملا رقم راجئتسا دقع

دجوي ال-8,151ةفاظن تاوداو داوم ديروت دقعةيراجتلا تاجتنملل نانكا ةسسؤم

دجوي21,6061 ةينمأ تاسارح ةمدخ دقع ةينمألا تاسارحلل نابصنلا ةسسؤم

نابصنلا دمحم /خيشلا
 تاراقعلل نابصنلا ناميلس نب دمحم

دجوي1261يزوجلا نبا  يف ةلامع نكس راجئتسا دقع

دجوي961يديوسلا يف ةلامع نكس راجئتسا دقع

دجوي1681هقيتع يف ةلامع نكس راجئتسا دقع

دجوي401تارايس ةنايص ةشرو راجئتسا دقع

دجوي681 ءافشلا عدوتسم راجئتسا دقع

دجوي1141 مامدلا يف ةلامع نكس راجئتسا دقع

ةيلصيفلا يف ةلامع نكس راجئتسا دقع
117

دجوي1

دجوي1  ةلامع نكس راجئتسا دقع

دجوي401 نايرفلا عدوتسم راجئتسا دقع

دجوي401 باريد عدوتسم راجئتسا دقع

دجوي401هدج عدوتسم راجئتسا دقع

دجوي3841 دحوم يز ديروت دقع سبالملل قينألا يرهظم عنصم
نابصنلا ناميلس

دجوي ال-68 سبالم ليسغ تامدخ دقعقينألا يرهظم لساغم

 موكسان

 نابصنلا دمحم /خيشلادجوي ال-151ةينمأ تاسارح تامدخ دقع ةينمألا تاسارحلل نابصنلا ةسسؤم

نابصنلا ناميلسدجوي1751دحوم يز ديروت دقع سبالملل قينألا يرهظم عنصم

نابصنلا نمحرلادبعدجوي ال-6ةنايص ةمدخ ةراجتلل ةوهقلا قئادح ةكرش

نابصنلا هللادبعدجوي ال-249تارايس ليسغو ةنايص تامدخ دقعتارايسلا تامدخل نامز تارايس زكرم

نابصنلا دمحم /خيشلادجوي261 ةنايص تامدخ دقعنابصنلا دمحم خيشلا لزنم

 دمحأدجوي1261ينف معد تامدخ دقع لامعألا لولحل ةيدوعسلا ةكرشلا
نابصنلا دجوي271لقن تامدخ رامثتسالل ةيدمحألا رانم

 سرادم
 ةمألا
 ةيلهألا

نابصنلا دمحم/ خيشلادجوي1501 سرادملا ينابم دحأ رقم راجئتسا دقع تاراقعلل نابصنلا دمحم ةسسؤم

نابصنلا ناميلسدجوي231 دحوم يز ديروت دقع سبالملل قينألا يرهظم عنصم

نابصنلا هللادبعدجوي ال-17تارايس ةنايص دقعتارايسلا تامدخل نامز تارايس زكرم

 زكرم
 ضايرلا
يصصختلا

نابصنلا دمحم /خيشلادجوي ال-26 ةينمأ تامدخ دقع ةينمألا تاسارحلل نابصنلا ةسسؤم

نابصنلا هللادبعدجوي ال-72 تارايس ةنايص دقعتارايسلا تامدخل نامز تارايس زكرم

نابصنلا ناميلسدجوي ال-8 دحوم يز ديروت دقع سبالملل  قينألا يرهظم عنصم

كلاس
دجوي ال-630ةيراجت تالماعم لامعألا لولح ةكرش

نابصنلا دمحأ
دجوي ال-228ةيراجت تالماعم رامثتسالل ةيدمحألا رانم

ةحلصماهيفدجوتتناكواهيفافرطةكرشلاتناكيتلاوتالماعتلاضعبترمتسا2019يلاملاماعلالالخ

ةرمتسمتاقالعلًادادتمايتأتوةقباستاونسذنماهيلعقافتالامتاهضعبوةقالعلايوذفارطألاضعبل

.م2019ماعلالبقتأدب

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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oةكرشلاتاباسحيعجارم

ةبـساحملارـيياعملًاـقفوم2019يـلاملاماـعلالالخةـيلاملامـئاوقلادادـعإمـتهـنأىـلعةكرشلادـكؤت

.نـيينوناقلانيبـساحمللةيدوعـسلاةـئيهلاةرادإسـلجمنـمةدـمتعملايـلاملارـيرقتللةـيلودلا

،2020يـلاملاماـعلالالخةكرشلاتاباـسحقـيقدتلةـعجارملابـتاكمىرـبكنـمضورـعىـلعلوـصحلامـتدـقو

رـظنللنيمهاـسمللةـمداقلاةـماعلاةـيعمجلاىـلعضرعتـسيـتلاتاحيـشرتلاىـلعةـعجارملاةنجلتصوأدقو

.م2020يلاملاماـعللةكرشلاتاباـسحعـجارمراـيتخايـف

oةرادإلاسلجمتارارقإ

:يليامبةكرشلاةرادإسلجمرقي

.حيحصلالكشلابتدعأتاباسحلاتالجسنأ1.

.ةيلخادلاةباقرلاماظنةيوقتىلإجاتحن2.

.اهطاشـنةلصاومىلعةكرشلاةردـقيفركذيكـشيأدجويال3.

:ىلعةكرشلاةرادإسلجمدكؤيامك

وأةيميظنتوأةيفارشإةهجيأنمةكرشلاىلعضورفميطايتحإديقوأءازجوأةبوقعيأدجوتالهنأ-

.ةيئاضق

تنلعأنأوقبستاعقوتيأوأةقباسلاةنسلاجئاتننعةيليغشتلاجئاتنلايفةيرهوجتاقورفدجويالهنأ-

.ةيلاملاجئاتنلايفاهيلإريشأامكو،ةكرشلااهنع

بساحملانمةيرهوجلاتاظحالملاتناكامك.ةيلودلاةبساحملاريياعمنعفالتخايأدجويالهنأ-

م2019ماعلالالخةكرشللةيونسلاةيلاملامئاوقلاىلعينوناقلا

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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:ةكرشلاةمكوح

خيراتبةدقعنملاةماعلاةيعمجلانماهدامتعامتيتلاوتاكرشلاةمكوحبةصاخلااهدعاوقةكرشلاتردصأ

:يهوةلصلاتاذحئاوللاوةمظنألاقيبطنتبةرمتسمةفصبةضباقلانابصنلاموقتوم26/8/2014

.ةعجارملاةنجللمعةحئال.1

.تاحيشرتلاوتآفاكملاةنجللمعةحئال.2

.ةرادإلاسلجميفةيوضعلاتاءارجإوريياعموتاسايس.3

.ةيذيفنتلاةرادإلاوهنعةقثبنملاهناجلوةرادإلاسلجمءاضعأتآفاكمةسايس.4

.ةكرشلاةمكوحليلد.5

.حابرألاعيزوتةسايس.6

.ةرادإلاسلجمبلمعلاتاءارجإةسايس.7

.حاصفإلاتاءارجإوةسايس.8

.حلاصملاضراعتتالاحةجلاعمةسايس.9

.حلاصملاباحصأعمةقالعلاميظنتتاءارجإوةسايس.10

.يونسلكشبةكرشلاتاسايسوحئاولعجارتنأىلعلمعلاىرجدقو

:يلياملمشتوةكرشلاىلعقبطنتالدونبلاضعبكانهنأركذلابريدجلاو

سلجمءاضعأوأنيمهاسمللءاوستيوصتلايفةصاخةيولوأبعتمتتمهسأوأزايتمإمهسأةكرشلاىدلسيل•

تيوصتلاقوقحيفةيواستموةيمسإلاةميقلاةيواستمةيداعمهسأنعةرابعةكرشلامهسألكنأو،ةرادإلا

.ماظنلابسحقوقحلانماهريغو

صصخمديقبموقتو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفلخدلاوةاكزلاةحلصمةمظنألًاقفوةاكزللةكرشلاعضخت•

نإ–ةاكزلليئاهنلاطبرلادنعأرطتيتلاتاليدعتلاديقمتيولخدلاةمئاقىلعهليمحتوًايونسةقحتسملاةاكزلا

.طبرلااهيفمتييتلاةرتفلايف–تدجو

ةكرشللةيراشتسإةغبصتاذتامدخيأميدقتبم2019يلاملاماعلالالخةكرشلليجراخلاعجارملامقيمل•

.صوصخلااذهيفباعتأيأقلتيملو

نإ–ةاكزلليئاهنلاطبرلادنعأرطتيتلاتايدعتلاديقمتيولخدلاةمئاقىلعاهليمحتوًايونسةقحتسملاةاكزلا•

.طبرلااهيفمتييتلاةرتفلايف–تدجو

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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حقوق

نيمهاسملا قوقح
مهعم لصاوتلا ةيلآ و



نيمهاسملاةيعوتىلعلمعتامك،ةماعلاتايعمجلاونيمهاسملاقوقحةحئالنمةخسنريفوتبةكرشلامزتلت

صرفلاةحاتاوىنورتكلالااهعقومىلعرشنلالالخنماهيفتيوصتلاتاءارجاوةماعلاةيعمجلاتاعامتجادعاوقب

نيلماعلادحأةكرشلاصصختامك،ىنورتكلالاديربلاربعاهيلعدرلاوتاراسفتسالاوةلئسألاهيجوتبنيمهاسملل

داقعنانعتانالعإلاةفاكىفمقرلانعنلعيهنأىلعفتاهلاربعنيمهاسملاتاراسفتساىلعدرللنيصتخملا

.ةكرشلااهمدختستىتلاطئاسولالكبةماعلاتايعمجلا

باحصأونيمهاسمللقوقحلاةفاكنيمضتبتماقدقفاهيمهاسمقوقحباهمامتهاوةكرشلاصرحنمًاقالطنإ

ةمكوحتاسايسوئدابميفيليصفتلكشبقوقحلاكلتىلعزيكرتلامتوةكرشللساسألاماظنلايفحلاصملا

.اهتاءارجإوةكرشلا

امكwww.annasban.comينورتكلإلاةضباقلانابصنلاعقومىلعقئاثولاهذهةفاكىلععالطإلانكميو

هجاوتدقةلمتحملكاشميأةعباتموتاراسفتسإلاىلعدرلاورمتسملالصاوتلابنيمهاسملاةدحوموقت

ينورتكلإلاديربلاربعلصاوتلانكميو،اهريغوأحابرألاعيزوتتايلمعصوصخبنيمهاسملا

sro@annasban.com.

:يلاتلا لودجلا يف اهحضون يتلاو ثادحالا نم ديدعلا2019 ماعلا لالخ ةكرشلا تدهش

ثدحلا خيراتلا

تافاكملاو تانييعتلاو تاحيشرتلا ةنجلليكشت 17/1/2019

ةعباتلا تاكرشلل نيريدملا سلاجم ليكشت 11/12/2018

ةعباتلا تاكرشلل نييذيفنتلا ءاردملا نييعت 11/12/2018-3/2/2019

ةعباتلا تاكرشلا نيريدم سلاجم ضعب ءاغلإ 11/6/2019-8/8/2019

ومن يف تاكرش ثالث جاردا ىلع ةقفاوملا 22/12/2019

كلاس ةكرش ةيفصت ىلع ةقفاوملا 22/12/2019

تالواقملل نئادملا ءاشنا ةكرش ةيفصت ىلع ةقفاوملا 22/12/2019

ةيسمشلا ةقاطلل برعلا سمش ةكرشل تقؤمفاقيإ 22/12/2019

ةضباقلا ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا نيشدت 2/5/2019

زكرملل يعسوتلا عورشملل نويلم9 ةميقب يلام معد 6/12/2018

%100 ةبسنب ةعبات تاكرش7ىلع ذاوحتسالا 17/7/2019

2019 لاير نويلم9 ةميقب ايليإ ةكرشل يلام معد

2019 لاير نويلم2,6 ةميقب ةمألا سرادم ةكرشل يلام معد

2019 لاير نويلم4 ةميقب كلاس ةكرشل يلام معد

م2019 ماعل ةضباقلا نابصنلا ةكرشل ةرادإلا سلجمريرقت
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انيمهاسم عم لصاوتلا ةيلآ

ثادحالا مهأ

تيوصتلا تاءارجإو ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا دعاوقب ةيعوتلا

http://www.annasban.com/
mailto:sro@annasban.com


ثدحلا خيراتلا

2018 ماعلل ماعلا ةيعمجلا عامتجا 18/03/2020

حابرألا فرصو ةيقحالا دعوم وأ حابرألا نم ءزج عيزوتب نالعإ 18/3/2020

2020 ةكرشلل ةيطيطختلا ةنزاوملا دامتعإ 10/05/2020

ةكرشلا ءادأ ةشقانمل يفصنلاعامتجالا 02/08/2020

حابرألا فرصو ةيقحألا دعومو حابرألا نم ءزج عيزوتب نالعإ 17/10/2020

حابرألا فرصو ةيقحألا دعومو ةثلاثلا ةعفدلا حابرألا نم ءزج عيزوتب نالعإ 30/12/2020

2019 ماعلل ماعلا ةيعمجلا عامتجا 21/01/2021

2021 ةكرشلل ةيطيطختلا ةنزاوملا دامتعإ 31/01/2021

2020 يلاملا ماعلل ةرادإلا سلجم ريرقت رادصإو م2020 ماعلل ةيونسلا حئاتنلا رشن 17/03/2021

2020 ماعلل ةماعلا ةيعمجلا عامتجا 17/04/2021

: نيمهاسملا مهت يتلا تابسانملاو ثادحألا مهأل ةعقوتملا خيراوتلا يلاتلا لودجلا حضوي
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نيمهاسملا مهت خيراوت



يـلاملاماـعللةـيماتخلاتاباـسحلايــفورــيرقتلااذــهيــفاهضارعتــسإمــتيــتلاجــئاتنللًاــقفو

نمنكلوةلوبقمةققحملاجئاتنلالظت،ةراجتلاةرازوبمئاوقماظنىلعاهعفرمـتيـتلاوم2019

جئاتنقيقحتاهناكمإبةكرشلانإفةيلاحلاتارشؤملاوةكرشللةيخيراتلاةريسملاةءارقلالخ

.مداقلاماعلايفلضفأ

لالخدوهجلانمديزملالذبىلعمهثحنوةكرشلايبوسنملركــشلابمدقتنماــتخلايــفو

.ةمداقلاماوعألا

ةيماتخ ةملك
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