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ھفاد.أو عورشملا ةيفلخ
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عورشملا فاد(أو ةيفلخ

عورشملا ةيفلخ

 تحت ةئي*لا لمعO .ةيحLر 6Jغو ةلقتسم ةئي*ك م2012 ماع ?< )ةئي*لا( نيدمتعملا ن6مّيقملل ةيدوعسلا ةئي*لا تسسأت§

.رامثVسالاو ةراجتلا ر^زو?fاعم اdeرادإ سلجم سأر̂و ةلصفنم ةينا6Yمب رامثVسالاو ةراجتلا ةرازو ةلظم

§deإ ةئي*لا فدfh ؤملا ن6ميقملا دامتعاو مييقتلا ةن*م ر̂وطتو ميظنتl6ياعم قيبطتو ن6لJ وو ةقث ةدا̂زل ةيملاعلامييقتلاq? 

.مييقتلا ةن*م نع عمتrsا

 ةدعاسم ?< ريدقتلا اذl مlاسy .ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا ?< مييقتلا قوسل نlارلا عضولا ريدقت ?< ةئي*لا بغرتو§

 ءوض h}ع تارارقلا هذl لثم ذاختا نامضب لجألا ةل̂وطو ةرمتسملا اÇeطخ صوصخب ة6JنVسم تارارق ذاختا h}ع ةئي*لا

.ةلماشو ةحيäã ة̂ؤرو تانايب

 ةيLرعلا ةكلمملا ?< يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس مييقتل ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش عم ةئي*لا تلصاوت قايسلا اذl ?<و§

.ةيدوعسلا

 مدقت "ة6Jبك تانايب"و قوس ثاحبأ تاîرش ?ì ةيLرعلا ةكلمملا ?< م2014 ماع ?< تسسأت êëلا ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش نإ§

 تامدñòانم ا6Jlغو تالمñãا ليلحتو 6JعسVلا ثاحبأو ثاحبألا ر̂راقتو ?qونلا ليلحتلاو تانايبلا عمج لثم تامدخ

.اôeالمعل

عورشملا فاد(أ

.يراقعلا مييقتلل عضخت êëلا لوصألا عاونأو يراقعلا مييقتلا ءارجإل ةعفادلا ةيسùئرلا بابسألا م*ف§

.ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا ?< يراقعلا مييقتلا تامدñò ن6يسùئرلا ن6يئاe°لا ن6مدختسملا م*ف§

 ةيLرعلا ةكلمملا ?< يراقعلا مييقتلاب ةقلعتملا ةيسùئرلا ةمظنألاو ةمدقملا ةفلتròا يراقعلا مييقتلا تامدخ م*ف§

.ةيدوعسلا

.ةمدختسملا تاودألاو مييقتلا تايلمعو يراقعلا مييقتلا 6Jياعم م*ف§

.ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا ?< يراقعلا مييقتلا قوس ?< ةيسùئرلا قوسلا تايدحتو دويقو تاîرحمو تايلآ ضارعتسا§

 تاونسلا لالخ ھسفن قوسلا تاعقوتو م2017 ماع ?< ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا ?< ?}كلا يراقعلا مييقتلا قوس مييقت§

.ةقحاللا سمñòا

.يراقعلا مييقتلا تامدخ ودوزم ا*مدختسêë yلا ةفلتròا ج^وßJلاو ق̂وسVلا تاودأ ضارعتسا§

.ملاعلا ىوتسم h}ع يراقعلا مييقتلا تامدخ ودوزم ا*مدختسêë yلا تاسرامملا لضفأ مييقت§
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يذيفنتلا ص$#ملا
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يذيفنتلا ص$#ملا

.)ةئي^لا( نيدمتعملا ن<ميقملل ةيدوعسلا ةئي^لا ة[وضع ]Zع لوصVWاب يراقعلا مييقتلا PQRرامم عيمج تبلاطو م2012 ماع CD نيدمتعملا ن<مّيقملا ماظن ةيدوعسلا ةي3رعلا ةكلمملا ةمو)ح ترقأ§

دق§
ّ

ق م2012 ماع klح دامتعا يأ نودو مdeاijخ ]Zع ًءانب مdeامدخ نوميقملا م
ُ

 مل امك .ن<فلتخم ن<ميقم لبق نم ھمييقت دنع دحاولا لصألا رعس CD ةj<بك تانيابت ثودح ]vإ كلذ ىدأ دقو .ةكلمملا CD نيدمتعملا ن<ميقملا ماظن قيبطت ليب

.مييقتلا عاطق ]Zع فرشÅ ةيمسر ة^ج يأ كلانÄ نكت

اوضع ةئي^لا تحبصأ§
ً

 CD اÜáياعمل يملاعلا سل>j مييقتلا)IVS( وÄا وVá^لا ةلقتسملا ةيملاعلا ةkR ياعم عضت>j مييقتلا ةن^مو ةسرامم.

.مييقتلا ةن^م نع عمتÜáا ëDوو ةقث ةدا[زل ةيملاعلا مييقتلا j<ياعم قيبطتو ن<لÄؤملا ن<ميقملا دامتعاو مييقتلا ةن^م ر[وطتو ميظنت CD ةئي^لا فدÄ لثمتي§

دعì يذلاو يراقعلا لصألا ةميق ريدقت ةيلمع وÄ يراقعلا مييقتلا§
ّ

اميقم لقألا ]Zع نو)ي نأ ]vإ يراقعلا مييقتلل سرامملا صóòلا جاتح[و .صخرمو لÄؤم يراقع ميقم ه
ً

ادمتعم 
ً

.مييقتلا ر[رقت عيقوت نم نكمتي klح مّيقمك 

§ìتعij يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس CD اقوس ةيدوعسلا ةي3رعلا ةكلمملا
ً

ائشان 
ً

.يراقعلا قوسلاCD ة[راVáا تاحالصإلا نم ديدعلا ]Zع دامتعا ةلبقملا ةليلقلاتاونسلا لالخ ةتباث تاوطخب ومني نأ عقوتملا نم ھنأ الإ 

 .ةدمتعم مييقت ةأش¢م وأ دمتعم ميقم ق[رط نع الإ متي ال تاراقعلا مييقت نأو نيدمتعملا ن<ميقملا ماظن قيبطت نع ملعÅ ال قوسلا CD تامظنمو صاò†أ كلانÄ لاز الو§

.ر[رقتvD 68,000اوحب م2017 ماع لالخ ةكلمملا CD تاراقعلا عاونأ عيمVá اÄدادعإ مت kRلا ر[راقتلا ددع ردق[و م2017 ماع CD يدوعس لا[ر نويلمvD 400اوحب ةكلمملا CD يراقعلا مييقتلا تامدخ قوسل ZDكلا مV§áا ردقي§
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يذيفنتلا ص$#ملا

ص§
ُ

ن
ّ
.اijذفن ghلا مييقتلا عeراشم عونوةلماعلا ىوقلا ددعو قوسلا :9 ا^لمع تاونس ددع @]ع ًءانب تاCرشلا هذT في+صت نكمOو .ةFGغص تاCرشو ةطسوتم تاCرشو ةFGبك تاCرش @?إ ةكلمملا :9 ةلماعلا مييقتلا تآش+م تفِ

يقم12 طسوتملا :9 ةFGبكلا تآش+ملا فظوت§
ّ

ام
ً

ارOرقت75 :?اوح ةFGبكلا تآش+ملا نم ةدحاو لC مدقتو .يxزج وأ لماC ماودب وأ نFكراشمك امإ ةثالث @?إ نFميقم ةFGغصلا فظوتو نFميقم6 :?اوح ةطسوتملا فظوت نFح :9 
ً

 امك ر^شلا :9 

ارOرقت33 :?اوح ةطسوتملا ةأش+ملا ميقت
ً

ارOرقت17 :?اوح ةFGغصلا ةأش+ملامدقت نFح :9 
ً

.ر^شلا :9 رOراقت ةتس :?اوح ةFGغصلا وأ ةطسوتملا وأ ةFGبكلا تآش+ملا نم يأ :9 ميقم لC زجني ىرخأ ةيحان نم .ر^شلا :9 

§ÇشFG ا نأ @?إ تاريدقتلاÉÑÖس مييقتلا تامدخ قوسل :]كلا مFÜكارت ومن لدعمب ديàh يونس )CAGR( ر نويلم400 نم %14.9 غلبيOر نويلم799 @?إ م2017 ماع :9 لاOم2022 ماع :9 لا.

ةكلمملا :9 يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس طاش+ل ةيس•ئر عفد ىوق حبصتس عقوتي يراقعلا قوسلا ومنل2030 ةOؤر فادTأ و )REITs( ةOراقعلا رامثõسالا قيدانص ماظنو )IFRS( ةيلاملا رOراقتلل ةيملاعلا FGياعملا قيبطت نأ عقوتي امك§

.ةيدوعسلا ةيßرعلا
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01كلا داصتقالا ليلحت
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 جتانلا ردقي نVح .O م2017 ماع .O يLMرمأ رالود رايلم684 .2اوح ،تاريدقتلا بسح ،ةيدوعسلا ةي7رعلا ةكلمملل .2امجإلا .-,+ا جتانلا غلب

.يLMرمأ رالود20,968 .2اوحب درفلل .2امجإلا .-,+ا

.طسوألا قرشلا ةقطنم تاداصتقا &%كأ نم ةدحاوو طفنلل ةجتنملا لودلا &%كأ ىدحإ ةيدوعسلا ةي0رعلا ةكلمملا &%تع"§

 ذنمو ٍلYc nعو .)Z[امجإلا WXYZا جتانلا نم %40 نم &iكأ ل_ش ثيح( يطفنلا اdعاطق Ycع &bبك ل_ش^ ةكلمملل Z[امجإلا WXYZا جتانلا دمتعا ،ةيخQراتلا ةيحانلا نم§

ايملاع طفنلا ماخ راعسأ ضافخنا ب}س^ &bبك ل_ش^ Z[امجإلا WXYZا جتانلا zZ طفنلا عاطق ةمxاسم تضفخنا م2015 ماع

ً

.ةينو0ركورديdلا ةطشÇألا ؤطابتو 

.م2019 ماع لولحب )ي_Qرمأ رالود رايلم814( يدوعس لاQر رايلم3,053 ةيدوعسلا ةي0رعلا ةكلمملل Z[امجإلا WXYZا جتانلا غلبي نأ عقوتي§

اعوفدم م2017 ماع zZ لاQر رايلم440 نم م2018 ماع zZ يدوعس لاQر رايلمc 492[إ ةعقوتملا ةيطفنلا تاداريإلا دQزت نأ ردقي امك§

ً

 عافترا تاعقوتب êëíاسأ ل_ش^ 

 رايلم783 تاداريإلا Z[امجإ غلبñس كلذ Ycعو .م2018 ماعل يدوعس لاQر رايلمZ 291[اوح ةيطفنلا &bغ تاداريإلا غلبت نأ عقوتي ،ىرخأ ٍةيحان نم .طفنلا راعسأ

.م2020 ماع zZ يدوعس لاQر رايلم909 اóòاداريإ غلبت نأ ةكلمملا ةمو_ح عقوتت .م2018 ماع zZ يدوعس لاQر

ت§
ُ

 Ycع يدوعس لاQر رايلم97و رايلم82( م2017و م2016 يماع نعة&bبك ةداQزب م2018 ماعل يدوعس لاQر رايلمZ 142[اوحب ةيناböملا zZ ةي}Qرضلا تاداريإلا ردق

ةفاضإ .)Z[اوتلا
ً

اضيأ عقوتملا نم .م2020 ماع لولحب لاQر رايلم189 ةي}Qرضلا تاداريإلا غلبت نأ عقوتملا نم كلذ c[إ 

ً

 رايلم23 ةفاضملا ةميقلا ةبQرض ققحت نأ 

.م2018 ماع zZ ةمو_ûXل يدوعس لاQر رايلم28 نيدفاولا Ycع ةبQرضلا ققحت نأ عقوتي نbح zZ لاQر

)مZ )2017[امجإلا WXYZا جتانلا zZ ةQوئم ةبس†ك &bغتلا

6.0%

)م2017( لامعألا ةطشÇأ ةسرامم ةلوdس بñترت

اdمييقت مت ةلود189 نم94

1.5% 1.2%

-13.5%

-1.4%

6.0%

9.8%

8.4%

201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 تاعقوت2018 تاعقوت2019

í§سالا Z[امجإلا WXYZا جتانلا í§سالا Z[امجإلا WXYZا جتانلا ومن

)م2017( نا_سلا

نويلم32.6

درفلل Z[امجإلا WXYZا جتانلا

)م2017(

ي_Qرمأ رالود20,968

ي_Qرمأ رالود رايلمب ماقرألا ،تاعقوت2011-2019

YZكلا داصتقالا ضارعتسأ ةيدوعسلا ةي0رعلا ةكلمملا

ضاLرلا

Z[امجإلا WXYZا جتانلا ةيدوعسلا ةي0رعلا ةكلمملا

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةQوناث ةسارد :ردصملا



9

.ةيدلبلا تامد8gاو ةيداصتقالا دراوملا :ةيتحتلا abبلاو لقنلا ؛ةيعامتجالا نوؤشلا ؛ة9]لا ؛ميلعتلا لثم ةيسTئرلا تاعاطقلا يطغM م2018 ماعل يدوعس لاDر رايلم980 غلبمب ةيمو:89ا تافورصملا 23امجإ ةينا*(ملا تعضو§

ةنراقم م2018 ماعل ةينا*(ملا تاصصخم p3 ةo(بك ةداDز كلانjو§
ً

 sزب م2017 ماعDر رايلم90 ةداDيدوعس لا p3 امم م2017 ماع نعم2018 ماع wش)o sاو ٍل:شyz عسوتلا }2إ p3 ئرلا تاعاطقلا عيمجTو ةيسDتو داصتقالا عفد }2إ كلذ يدؤي نأ عقوتÄعاطقلا طيش 

.ةيدوعسلا ةيÑرعلا ةكلمملا p3 يراقعلا

ةيلاملا ةرازو:ردصملا

اضيأ دUزت نأ عقوتUو ىرخألا ولت ةنس ديازت KL )ةماعلا عGراشملا( ةيتحتلا ABبلاو لقنلا عاطق 78ع ةينا12ملا تافورصم تلظ
ً

 KL م2018 ماع.

ةينا12ملا تاصصخم
ةينا12ملا تافورصم

لاUر رايلم ،2016

 ماعل ةينا12ملا تافورصم

لاUر رايلم ،م2017

ةUوئم ةبسhك 1fغتلا

م2016 ماعk ةنراقم

%3.4-207200بDردتلاو ميلعتلا

  ةيعامتجالا ةيمنتلاو ة9]لا
125120-4.0%

%374727.0ةيداصتقالا دراوملا

ةيتحتلا abبلاو لقنلا
315267.7%

%354837.1  ةيدلبلا تامد8gا

   ةينمألاو ةDركسعلا تامد8gا
2822882.1%

  )8ìإ ،ةماعلا جماêoلا( ىرخأ
12013512.5%

%8408906.0عومlmا

م2018 ماعل ةينا12ملا تاصصlr ةUوئملا ةبسhلا§

210.0
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101.0

223.0
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100%

2018

 ةDركسعلا تاعاطقلا

  بDردتلاو ميلعتلا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ة9]لا

ةماعلا عïراشملا

ةينمألا تامد8gا

 ىرخأ

 رایلم980
لایر

KL 2018 ةيموكtuا ةينا12ملا ضارعتسا
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ءاصحإلل ةماعلا ةئیھلا:ردصملا

.نكاسملا ;Bع بلطلا هرودب عفKLس امم ةكلمملا ىوتسم ;Bع ةيداصتقالا ةطشDألا ;Bع بلطلا ةدا=ز;:إ ةكلمملا نا2س ددع ديازت يدؤي نأ عقوتي

ةيس0ئرلا ةينا,سلا تانايبلا

ةميقلام2017- ةيس]ئرلا ةينا2سلا تارشؤملا

32.2)ةمسB نويلم( م2016 5; ةكلمملا نا,س 45امجإ

32.6)ةمسB نويلم( م2017 5; ةكلمملا نا,س 45امجإ

%1.24م2017 5; نا,سلا ومن لدعم

11.1مU5( 2016 دولوم فلأ ل,ل( لافطألا تايفو لدعم

%12.8نXيدوعسلا نXب ةلاطبلا لدعم

 لثم ةيس0ئرلا ندملا 5; نوزكbcdو ماع ل,ش` ةيدوعسلا ةي_رعلا ةكلمملا نا,س نم %33 45اوح نودفاولا ل,ش]§

.jkldاو مامدلاو ضاbرلاو ةدج

ةسايس قيبطت عم ةروصلا نسحتت نأ عقوتي نكلو .%12.8 ىوتسم دنع نXيدوعسلا نXب ةلاطبلا لدعم لازي الو§

ةدوعسلا

 دقف م2000 ماع 5; %52.9 ىوتسم دنع ناz يذلاو ةيدوعسلا ةي_رعلا ةكلمملا 5; لافطألا تايفو لدعم امأ§

.دالبلا 5; ةيÉÑلا ةياعرلا تامدخ Xd ;5بكلا نسحتلا سكع] امم م2016 ماع 4Ä 11.1% ;5إ ضفخنا

20102011201220132014201520162017201820192020ةقطنملا

6.87.07.37.57.77.98.08.28.58.78.9ضا=رلا

6.97.17.57.77.98.18.38.68.89.09.3ةمركملا ةكم

 ةقطنملا

ةيقرشلا
4.14.24.44.54.74.84.84.95.05.25.3

9.39.61010.310.510.710.610.911.211.511.8ىرخأ

 ةيmرعلا ةكلمملا

27.127.929.230.030.831.531.732.633.534.435.4ةيدوعسلا

)ةمسB نويلم( نا,سلا

ةعمتجم ذوحتسá ةيقرشلا ةقطنملاو ةمركملا ةكمو ضاbرلا نأ 4Äإ تاريدقتلا Xdشáو .ىرخألا ولت ةنس ةيدوعسلا ةي_رعلا ةكلمملا نا,س ددع دياcÜي§
ً

ىوتسم ãÄع ةيداصتقالا ةطشBألا زbزع4Ä áإ ةكلمملا 5; يBا,سلا ومنلا يدؤي نأ عقوتbو .ةكلمملا نا,س نم ãÄ 65%ع 

ةوق ل,ش] امم نكاسملا ãÄع بلطلا ةداbز 5; هرودب كلذ مéاس0سو .ةكلمملا
ً

.دالبلا 5; يراقعلا مييقتلا تامدخ قوسل ةعفاد 
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ءاصحإلل ةماعلا ةئي$لا:ردصملا

.ةHراقعلا ةطش3ألا 56 ةUVبك تاروطت OPإ يدؤي امم ةكلمملا 56 ةHرضDEا قطانملا 56 ةيداصتقالا ةطش3ألا عفد 56 ي3ا2سلا ومنلا م+اس)س

ةHرمعلا ةئفلا
عوم`_انUيدوعس UVغنويدوعس

عوم`_اثانإروكذعوم`_اثانإروكذعوم`_اثانإروكذ

0-143,152,1473,048,2416,200,388949,036904,5331,853,5694,101,1833,952,7748,053,957

15-241,966,1671,846,0283,812,195534,421444,999979,4202,500,5882,291,0274,791,615

245,285,9685,128,80610,414,7746,858,1072,494,1889,352,29512,144,0757,622,99419,767,069 نم <=كأ

10,404,28210,023,07520,427,3578,341,5643,843,72012,185,28418,745,84613,866,79532,612,641عومA@ا

ن]يدوعس <]غو ن]يدوعس YZإ عVزوتلا :مPQ 2017 ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا ناFس

ابdرقت ن]يدوعس <]غ (%37.4( نويلم12.2و نويدوعس )%62.6( نويلم20.4 نم ةكلمملا ناFس نوFتي§
ً

 PQ م2017 ماع.

.م2025 ماع لولحب ةdرض}zا قطانملا PQ ةكلمملا ناFس نم YQ 88%اوح شvعu نأ ةdورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو تعقوت .ةنسلا nZ 2.0% PQع ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا PQ يlاFسلا ومنلا طسوتم دdزdو§

.دالبلا PQ يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس طيشãت YZإ هرودب كلذ يدؤيسو .ةdراقعلا ةطشlألا PQ ة<]بك تاروطت YZإ يدؤي امم ةكلمملا PQ ةdرض}zا قطانملا PQ ةيداصتقالا ةطشlألا عفد PQ يlاFسلا ومنلا مÄاسvس§
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و PQلا يراقعلا عاطقلا صخي ام FG ةيسDئرلا تاحالصإلا ةيلمع قيبطت ةيادب م2018 ماع نوكي نأ عقوتي
ُ

.م2017 ماع FG ةكلمملا ةموكح اUVعض

ةيدوعسلا ةيZرعلا ةكلمملا

اماع م2017 ماع نا#§
ً

الفاح 
ً

 عفد kl دوGijا هذb مbاسD نأ عقوتي ةماع ٍةروص>و .م2017 ماع لالخ اbديدحت مت `_لا ة[\بكلا تاحالصإلا ةيلمع قيبطتو ذيفنت ةيادب م2018 ماع نوRي نأ عقوتملا نمو ةيلبقتسملا ةطGHا ليكشD مت .ةيدوعسلا ةي>رعلا ةكلمملل ةبس2لاب 

ق ةكلمملا
ُ

امد
ً

."2030 ةqؤر" وحن 

ادqزم عاطقلا دjش ثيح م2016 ماع ÇÉإ هاجتالا اذb رمتساو .طفنلا راعسأ ضافخنا ءارجيداصتقالا ومنلا ؤطابت ÇÉإ `�Äاسأ لRش{ كلذ ىزعxو م2016 ماع لالخ ةكلمملا kl يراقعلا عاطقلا أطابت دقل§
ً

 تاعفد [\خأت نع مجانلا عxراشملا رخأت بéس{ روbدتلا نم 

.ن\لواقملا

.يراقعلا عاطقلا طيش2ت kl ي†اجيإ لRش{ تمbاس ،ءاضيبلا `ùÄارألا ةبqرضو ةqراقعلا ةيمنتلا قودنص ءاشôإ اóòف امب ةفلتñHا ةيموGïRا تاردابملاو مî] 2017مفون ذنم طفنلا راعسأ ھتدjش يذلا نسحتلا نإف ،ٍل# êÉعو§

م2017 ماعل يراقعلا عاطقلا ضارعتسا

ةبذاج ةqرامث¢سا ةصرف لRشD ة[\بكلا عxراشملا

 ندملا عxراشملا هذb لمشDو .ةيدوعسلا ةي>رعلا ةكلمملل لمشألا ةيداصتقالا ةطH•ل لمكم ءزجك مادختسالا ةطلتخم ة[\بكلا تاراقعلا ةموGïRا تعضو دقف .ةبذاGiا ةqرامث¢سالا تالاñiا دحأ# يراقعلا عاطقلا م2017 ماع لالخ ةكلمملا ةموRح تعضو§

اضيأ ،ةماعلا تارامث¢سالا قودنص قلطأ .رمحألا رحبلا عورشم نمض ةيóòف[¶لا ةحايسلا ططخو "موين" لثم ةيداصتقالا
ً

اضيأ قودنصلا لمعيس امك .ةلjس ةيلqومت تارايخ [\فوت لالخ نم يراقعلا طاش2لا ß\فحتل "يراقعلا لqومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا" ،
ً

 

.ةعقوتملا لqومتلا صرفو يرامث¢سالا لاملا سأر ن\ب لصو ةقلحك

يراقعلا عاطقلل ةمعادلا ططGHاو عxراشملا نم ديدعلا قالطإ

ناRسإلا ةرازو نم "`¨كس جمانرب"م2017 ريا[îف
Æòلا فدî]إ جمانÇÉ عقوتملا فقسلا ةرازولا تققح دقو .م2017 ماع لالخ `¨كس جتنم280,000 [\فوت kl جمانرب" نم ةيناثلا ةلحرملا امأ .م2017 ماع 

أ دقف "`¨كس
ُ

.م2018 ماع رياني kl تقلط

اقبسم ةنلعملا تافصاوملا بسح ةدحولا ميلسDو لامكإب ةروطملا ةGijا نم نامض ميدقت عم ةطراGHا êÉع ةqراقع تادحو عيب ÇÉإ جمان[îلا اذb فدÆò"نيالنوأ klاو" جمانربم2017 ويام
ً

.

أيراقعلا لqومتلل ةيدوعسلا ةكرشلا قالطإم2017 ر>وتكأ
ُ

.ةيدوعسلا ةي>رعلا ةكلمملا kl يراقعلا لqومتلا ليjسD ضرغ{ ةكرشلا هذb تقلط

انكس كلمتي نمل "LTV" ةميقلا ÇÉإ ضرقلا ةبسô ةداqزم2018 رياني
ً

.ةرم لوأل 
 ةميق نم طقف %10 نوعفديس ةرم لوأل لزانم نو[¶شπ نم نإف مث نمو ÇÉ 90%إ ةميقلا ÇÉإ ضرقلا ةبسô يدوعسلا ي†رعلا دقنلا ةسسؤم تعفر

.`¨كس ضرق êÉع لوصï•ل راقعلا

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةqوناث ةسارد :ردصملا
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ايشامتم ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا FG ةيضاملا ثالثلا وأ ن?ت=سلا لالخ ةم67لا ع3راشملا نم ددع نع نالعإلا ءاج
ً

 جمانرLو2030ةZؤراWXددح TUلا فادRألا عم 

.aU 2020طولا لوحتلا

ةيسfئرلا ةم67لا ع3راشملاب ةمئاق

موين عورشم
iتعjk ع دتمت ةصصختمو ةلقتسم ةيملاع ةقطنم ةقطنم وأ موينrs فملا نمو .لود ثالث قاطنwkعقت ةطش} ةقطنم حبصت نأ ض FG رغلا ةيلامشلا ةقطنملاLرعلا ةكلمملا نم ةيLت نأ عقوتملا نمو .ةيدوعسلا ةيjkز 
اقفاwkم ناàسلل áGاثم ةشfعم طمن k?فوتب ةيناس}إلا ةراضÅÇا لقتسم لثمي دئار يملاع روحمك ةقطنملا

ً
.ةعقوتملا ةيداصتقالا ىؤرلا عم 

رمحألا رحبلا رزج
.ةيملاع ةيحايس تاçجو ásإ رمحألا رحبلا rsع اçلحاس لوط rsع ةرZزج50 لZوحتل اçططخ ةيدوعسلا ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا تنلعأ

 ماع لولحب عورشملا نم لوألا ءزÅûا لمتكي نأ ضwkفملا نمو م2019 ماع FG تاءاش}إلا أدبت نأ عقوتZو .ملاعلا قطانم فلتخم نم ءاZرثألا حايسلا بذج ásإ ھجولاو ïñمأ TUنيدم ن?ب عقي يذلا عورشملا فدíXو
.م2022

ةيلصيفلا ةنيدم
اططخ ةكلمملا تنلعأ

ً
اعمجم ةنيدملا لمشi .ةمس} نويلم6.5 يوؤت ةينكس ةدحو995,000 رفوتو ع§رم wkموليك فلأ2,450 ةحاسم رZوطتل ا تايلمع يطغi .م2017 سطسغأ FG ةيلصيفلا ةنيدم نع ةلصفم 

ً
 

ايموàح
ً

.م2050 ماع لولحب عورشملا لمتكي نأ عقوتي .يرحب ءانيمو راطم بناجب 

ناسرفلا ةيحاض
 ثاحبألل زكارم بناجب ةZراجتو ةيميلعi قفارمو ةZرضح نكاسمو ققش رZوطت عورشملا نمضتي .ةيساسألا تاي=بلا لامعأ عم نكسم100,000 ءاش}إ نمضتي aUكس عورشم نع ةرابع ناسرفلا ةيحاض

.رZوطتلاو

س3ورلا رZوطت ةداعإ
 قفارموتاراقعلا رZوطت لZوحتلا ةيلمع لمشi .ةثيدح ةZرضح ةقطنم ásإ ميدقلا G´لا لZوحت نمضتZو س3ورلا G™ رZوطت ةداعإ لمش3و م2030 ماع لولحب لمتكي نأ عقوتZو ةدج ةنيدم FG عورشملا اذR عقي
.ثيدحتلل ةمزاللا ةيساسألا تاي=بلاو ةماعلا تامدÅ7ا

ةيدوعسلا لوم
 رجاتملا نم ع§رم wkم3,000,000و ةيلخاد ةيديلج تاR±∞تم لمشi ع§رم wkم8,666,000 ةحاسم يطغÆ لوم ءاش}إ ن?مضتZو  م2020 ماع علطم لمتكي نأ طط7≠ا نمو ضاZرلا ةنيدم FG عورشملا اذR عقي
.ةيمدÅ7ا ققشلاو ةرخافلا قدانفلاو ضراعملاو ةي≥تكملاو ةينكسلا تادحولاو ھيفwkلا قطانمو معاطملاو

ásوألا ةلحرملا- ةديدÅûا ةدج ةنيدم
ةفاضإ .ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا FG ةدج شfنروµ مساب ةفورعملا ةZرحبلا ةçجاولا ميمصت ةداعإ هذR مادختسالا ددعتم رZوطتلا ةيلمع نمضتت

ً
12,000 ءانب رZوطتلا ةيلمع لمشi نأ طط7≠ا نم كلذ ásإ

.ةينكس ةدحو

.ةي≥تكم تادحوو ΩUط جرLو ºGدنف جربaª، 2كس جرب2 لمش3و ع§رم wkم نويلم1.7 ةحاسم ،قوسi زكرم ةرابع وRو ،زوينفا لوم يطغÆاقلملا G™- زوينفأ لوم

غøار FG ةيداصتقالا هللا دبع كلملا ةنيدم
ابZرق عقت

ً
.رامعإ ةكرش ةطساوب عورشملا رZوطت متZو ع§رم wkم نويلم168 ةحاسم rsع ةدج ةنيدم نم لامشلا ásإ رمحألا رحبلا نم 

Æام زكرمو ةي¡سجول تامدخو ءانيم عورشملا لمشáG و تامدخو ةفيفخ تاعانصوZاوح رفوáG اوح يوؤيس امك ةفيظو نويلمáG ةمس} نويلم.

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةZوناث ةسارد :ردصملا
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 ميلعتلاو ةيQRلا ةياعرلاو ةفايضلاو ناLسإلاو ةيساسألا تايFبلا تاعاطق CD ةA@بك تاروطت ةم89لا ع6راشملا هذ0 ثدحت نأ عقوتملا نم

.ةحايسلاو

ةنلعملا ةيس4ئرلا ةم12لا ع-راشملاب ةمئاق

ةرونملا ةنيدملا BC ةيداصتقالا ةفرعملا ةنيدم
FتعGH ةنيدم لوأ ةيداصتقالا ةفرعملا ةنيدم BC رعلا ةكلمملاMتل ةيNءزج نو

ً
 بطلاو ةفرعملا `_ع ةمئاقلا تاعانصلاو ةYركفلا ةيكلملا `_ع زكرتو ةرونملا ةنيدملا BC عقتو يدوعسلا ةيكذلا ندملا رYوطت جمانرب نم 

.ةمسyC 20,000zاوح يوؤYو ةفيظو20,000 قلخيسو عpرم oHم نويلم4.8 ةحاسم عورشملا يطغj .اgHhغو ةحايسلاو ةفايضلاو

ةيداصتقالا نازاج ةنيدم
 ةنيدملا ÇÉلث yCاوح لغشF .ةمسyC 250,000zاوح يوؤتو ةفيظو500,000 ةنيدملا رفوتس .عpرم oHم نويلم100 ةحاسم `_ع ةكلمملا برغ بونج BC عقYو ةيعارزلا لامعألاو ةليقثلا تاعانصلا `_ع عورشملا زكري

اضيأ رفوت اÖÜأ امك ةيعانص ةقيدح
ً

ءانيم 
ً

اYرحب 
ً

.

 ىوقل ةيبطلا زYزعلا دبع نب هللا دبع كلملا تاعمجم

نمألا

jتعGH hكأ نم عورشملا اذGH ةيبطلاع-راشملا BC رعلا ةكلمملاMكأ ھنأ امك ةيدوعسلا ةيGH ط عورشمèÉ ا لودل نواعتلا سلجم لود ىوتسم `_عë2رعلا جيلpوطت يرجي .يYيدم رíتgت4بطنgتلصفنم نgنمألا ىوقل ن BC 

.ةيدوعسلا ةيلخادلا ةرازو ëîاصل ةدجو ضاYرلا

.نgيئاصخألا تالYوحتل ةصصخم رYرس500 اùÜم رYرس1,500 ةسمë2ا راودألا يذ ىفشöسملا ةعس غلبت .يدوعس لاYر رايلمyC 4.5اوح فلYNو عpرم oHموليك3.5 ةحاسم ميمصتلا ةلحرم بسح عورشملا يطغjةمركملا ةكم BC ةيبطلا هللا دبع كلملا ةنيدم

ةيدوعسلا ةيMرعلا ةكلمملا ،ةيناثلا ليبëüا

اماع22 لبق سسأت يذلا ليبëüا عورشم لصح
ً

 ةدحو100 ،ھلامتكا دنع ،عورشملا نمضتي .ةقطنملا ناNس ددع فعض غلبي ددع `_ع جمانGHلا اذh رثؤيسو .يدوعس لاYر رايلم300ةميقب ةعسوت جمانرب `_ع 

 `_ع مويلا BC ليمرب350,000 اÜ®يجاتنإ غلبت لوoHب ةافصمو ةع-رسلا قرطلاو عراوشلاو ةيديد§ëا ككسلا نم ةعساو تاحاسم `yإ ةفاضإ بعكم oHم800,000 غلبت ةيجاتنإب ة§ëام هايم ةيلحت تادحوو ةيعانص

.م2024 ماع BC عورشملا لمتكي نأ طط2™ا نم .لقألا

ةيÜ¨فoHلا ةنيدملا
.ضاYرلا ةنيدم يpرغ بونج ةيدقلا ةقطنم BC عورشملا عقي .دالبلا BC ةيÜ¨فرتو ةيضاYر ،ةيفاقث ةنيدم GHكأ ءاشzإ نع ةيدوعسلا ةيMرعلا ةكلمملا تنلعأ

.ةيÜ¨فoHلا ندمللSix Flags ةعومجم نم يراجت زايتما دقعÆ ةيÜ¨فرت ةقيدحو ةبذاج يرافس قطانم لمش-و عpرم oHم334,000 غلبت ةيلامجإ ةحاسم عورشملا يطغيس

اضيأ ةنيدملا لمشF ةينكسلا ةقطنملا بناجMو .ةيدوعسلا ةيMرعلا ةكلمملا لامش لئاح ةنيدم BC عقت عpرم oHموليك156 ةحاسم `_ع ضارغألا ةددعتم ةنيدمةيداصتقالا دعاسم نب زYزعلا دبع gHمألا ةنيدم
ً

اراطم 
ً

ايلود 
ً

.ةيÜ¨فرت قفارمو قوسöلل زكارمو قدانفو 

.يدوعس لاYر رايلمyC 4.6اوح عورشملل ةYريدقتلا ةفلNتلا غلبت .م2019 ماع BC ھلامتكا دنع oHموليكلا ھلوط زواجتي ثيح ملاعلا ª BC∫بم لوطأ جGHلا اذh نوNيسةدج BC ةكلمملا جرب

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةYوناث ةسارد :ردصملا
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 [\إ YZنجألارامث@سالا بذج 78 ةماع ٍةروصب لامعألا ةطشJأ ءادأ ةلوGسو نCرمث@سملا راغص ةيامح 78 دي45ا في1صتلا م,اس( نأ عقوتي

.ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا

رشؤملا
 78 لامعألا ةطشJأ ءادأ

م2017 ةكلمملا

ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا

م2016 لامعألا ةطشJأ ءادأ

147146)ب5ت23لا( لامعأ طاش' ءدب

158158ةيملاعلا ةراجتلا

1514ءانبلا حHراصت عم لماعتلا

8278نامتئالا OPع لوصLMا

105103دوقعلا قيبطت

2823ءا̂ر\كلا OPع لوصLMا

_`a3232راقعلا لي

169169راسعإلا تالاح ةHوس_

6397نCرمث@سملا راغص ةيامح

9496)بqتopلا( لامعألا ةطشJأ ةسرامم ةلوGس في1صت

:Oqي ام لالخ نم لامعألا تاءارجإ رHوطت OPع ةكلمملا تلمع"

 تا}رشلا OPع ةرطيسلاو ةيكلملا ل}ايz قيبطت لالخ نم نHرمثxسملا راغص ةيامح ةمظنأ زHزع_§

اضيأو
ً

.تا}رشلا ةيفافش تابلطتم ةعسوت لالخ نم 

.تا}رشلا س5سأت دوقع OPع ةقداصملل مزاللا تقولا ضيفخت لالخ نم حئاوللاو ةمظنألا لي\س_§

.ةلماعلا ىوقلا ةداHز بèسé ةلاقإلل راذنإلا ة23ف ةداHزب لمعلا قوس ةمظنأ زHزع_§

الدبنóيدوعسلا نóنطاوملا فيظوت OPع تا}رشلا عëí _ìaلاةدوعسلا ةسايس قيبطت§
ً

 نع 

.نيدفاولا

ةيدوعسلا ةي̂رعلا ةكلمملا ôq لامعألا ةطش'أ ةسرامم ةلو\س فيòصت

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةHوناث ةسارد :ردصملا



16

مييقتلا تامدخ قوسل /.ا,+ا عضولا مييقت
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يقم ا,ذفن;و يراقعلا لصألا ةميق ريدقت ةيلمع و, يراقعلا مييقتلا
ّ

صخرمو ل,ؤم يراقع م

يراقعلا مييقتلا

ءانب راقعلا ةميق ديدحت ةيلمع يراقعلا مييقتلا ةيلمع
ً

يقم يراقعلا مييقتلاب موقي .كلذ GHغو هرمعو راقعلا عقوم لثم ةدع لماوع >;ع 
ّ

.راقعلا ةميق ريدقتل صخرمو ةمRملا هذO >;ع بردم م

يراقعلا مييقتلا ءارجإ نم ضرغلا

:ةيلاتلا ضارغألل مييقتلا ةيلمع متت•

üرلاOن

üل[ومتلا ةداعإ

üعيبلا

üءانتقالا وأ ةزاي`_ا

üلاdeصملل عh`ةماعلا ة

üسالفإلا

üةيلاملا ر[راقتلا

üاقتلاmno

üلا ةيفصتqHrة[راقعلا تا

üارألا بئارضmno

üxيغGH مyةماقإلا نا

üمأتلاGن

üىرخأ

ت Äoلا ة[راقعلا لوصألا عاونأ
ُ

يق
ّ

م

ةينكس

xراودألا ةينكسلا تاراقعلا لمش 

.اGHOغو تاحاqHسالاو للفلاو ققشلاو

FGHارألا

xارألا لمشmno ارألاmno ءاضيبلا 

ايئزج ةروطملاو ةروطملا GHغ mnoارألاو
ً

 

.اGHOغو ةيعارزلا mnoارألاو

ة;راجت

xتكملا تاحاسملا ة[راجتلا تاراقعلا لمشåةي 

.كلذ ھباش امو معاطملاو ةئزجتلا رجاتمو

xقدانفلا ةصصختملا تاراقعلا لمش 

.ةيخ[راتلاو ةيثاqHلا تاراقعلاو تايفشëسملاو

ةصصختملا تاراقعلا
يقملا

ّ
يراقعلا م

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ة[وناث ةسارد :ردصملا
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.راقعلا ةميق ةفرعمل كلذو تاسسؤملا BCإ دارفألا نم ن9يئا>;لا ن9مدختسملا نم ددع يراقعلا مييقتلا تامدخ جاتحي

)ةلثمألا ضعK هاندأ( مييقتلا تامدخ نوبلطي نيذلا نويس>ئرلا ة96صملا با56أو نويئا/.لا نومدختسملا

 تامدQR نويئا/.لا نومدختسملا

يراقعلا مييقتلا

تاموQ6Uا

ةمXاسملا تاWرشلا

)NBFCs( ةيفرصملا \]غ ةيلاملا تاWرشلا

كونبلا

ةeراقعلا تاWرشلا

دارفألا

ھنوعيjي وأ ھنو\hش>س يذلا راقعلل ةيقوسلا ةميقلا ةفرعم

تاعاuvلا ةلاح rs راقعلا رمع وأ راقعلا pqع عقاولا فلتلا نم دكأتلا

نامضك ھمادختسال xyعملا راقعلا ةميق مwف

ىرخأ تاwج يأ وأ دارفألل ھحنم مت>س يذلا ضرقلا مييقت

يراقعلا رeوطتلا ضارغأل راقع ءارش دنع ضرألا ةميق ةفرعم

رeوطتلا ديق يراقعلا عورشملل ةيلبقتسملا ةميقلا ةفرعم

ةيÜيمأتلا تابلاطملا ضeوعÖ دنع راقعلا pqع عقاولا فلتلا نمدكأتلا

ةصروبلا rs اwلوادت متي àyلا تاراقعلل ةبسÜلاب تاراقعلا مييقت

.ءازج وأ ةبeرض ضرف دنع xyعملا راقعلا ةميق ةفرعم

 تاراقعلا مييقت نعحاصفإلا êëyتقت àyلا ةيلاملا رeراقتلل ةيملاعلا \]ياعملا ھيلمت يéوناق بلطمك

اwكلمت àyلا ةeرامثîسالا

ھنوعيjي وأ ھنو\hش>س يذلا راقعلل ةيقوسلا ةميقلا ةفرعم

 مييقتلا تامدخ pqع بلطلا مظعم زكرت

 ةدجو ضاeرلا لثم ة\]بكلا ندملا rs يراقعلا

.مامدلاو ةمركملا ةكمو

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةeوناث ةسارد :ردصملا
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.ةيفرصملا JKغ ةيلاملا تاFرشلا اBCلت كونبلا => يراقعلا مييقتلا تامدخ بلطت -,لا تا)'&ا لوأ

مييقتلا تامدخ نوبلطي نيذلا نويسHئرلا ةFCصملا باBCأو نويئا7<لا نومدختسملا ا67لط .3لا مييقتلا ر,راقتل .-,رقتلا ددعلا

)=fيلد( ة̀ولطملا مييقتلا ر_راقت ددع طسوتم)ةيليلد ة_وئم ةبسa( ة̀ولطملا يراقعلا مييقتلا ر_راقت)هاندأ ةلثمألا( ةWUصملاباTUأو نويئاRCلا نومدختسملا

UV 4,500إUV 6%3,500إ %5دارفألا

UV 47,000إUV 70%43,000إ %65كونبلا

UV 6,000إUV 9%5,000إ %7ة,راقعلا تآش_ملا

UV 10,000إUV 14%8,000إ %12ةيفرصملا deغ ةيلاملا تاbرشلا

UV 2,500إUV 3%1,500إ %2تاموhCiا

UV 3,000إUV 4%2,000إ %3ةمjاسملا تاbرشلا

no 73,000إno 106%63,000إ %94عوم'gا

 ةطساوب ضرق بلط ةلاح tu ،ٍل�V bعو .تاعاÅÇلاةلاح tu راقعلا رمع وأ راقعلا �Vع عقاولا فلتلا نم دكأتلا وأ ھعيب وأ هءارش نووني يذلا راقعلل ةيقوسلا ةميقلا ةفرعم tu مs7بغر دنع مييقتلا تآش_م UVإ يراقعلا مييقتلا تابلط نومدقي دارفألا نأ UVإ ةراشإلا ردجت§

.مييقتلا تآش_مب ةناعتسالاب ةيفرصملا deغ ةيلاملا ةكرشلا وأ كنبلا ةطساوب يراقعلا مييقتلا ءارجإ متي ةيفرصملا deغ ةيلاملا تاbرشلا وأ كونبلا نم ة,راجت ةãج يأ وأ دارفألا

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد :ردصملا
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.يراقعلا مييقتلا رGرقت ميلسEب CDتBتو يراقعلا ميقملل ليمعلا رايتخاب أدبت لحارم ثالث نم يراقعلا مييقتلا ةيلمع نوكتت

 عضاRSا لصألل ميقملا رايتخا NOوألا ةلحرملا JK متي•

 D\لا ]Zياعملاو مييقتلا نم ضرغلا ددحيل مييقتلل

.هزاجنإل ا`مدختس^س

1

 ش^تفتو صحف ميقملا لمكيف ةيناثلا ةلحرملا JK امأ•

 راقعلا ميقملا روزي .ةمزاللا تامولعملا عمجو راقعلا

 مييقتلا ةيلمع يرجGو راقعلا رمع ددحGو روصلا طقتلGو

.يراقعلا

2

 ھضرعtو ليمعلا NOإ مييقتلا رGرقت ميقملا مدقي•

.ھلمع ءاقل ةررقملا باعwألا vOع لصحGو ھيلع

3

1

 ةيلمع يرجي مث نمو راقعلا راجيإ لثم لخدلا ردصمو راقعلا رمع ديدحت ،ةيناثلا ةلحرملا لالخ ،ميقملا vOع بجي§

.مييقتلا

§JK ع ةثلاثلا ةلحرملاvO ميقملا wرقت ميلسGرقتلا رGفا ليصافت ةيق�و روصلا عم رÄ[رطو تاضاGمييقتلا ةق.

§Çرقت دادعإ قرغتسGموي نم مييقتلا رZإ نNO ا راقعلا عون بسح ر`شRSرقت دادعإ نكمي ثيح ،مييقتلل عضاGمييقت ر 

.ر`ش ã\ح ىفشEسم وأ قدنف مييقت رGرقت جاتحي JK طقف نZموي اليف وأ ةقش

§JK اضيأ ةيناثلا ةلحرملا

ً

 Çلا لثم تاودأ ميقملا مدختسéماZ[ل اèêلوص 

 لثم ةروطتملا ةينو]Äكلإلا ةمظنألا ضعëو راقعلا رمع ديدحتل روص vOع

 دعاسÇ .طبضلاب راقعلا عقوم ديدحتل )GPS( عقاوملا ديدحت ةمظنأ

õراقعلا رمعو عقوم( نارصنعلا اذ( JK راقعلا ةميق ريدقت ùشéل
ٍ

.لضفأ

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد :ردصملا

 تامدخبةصاRSا باعwألا ثيح نم قاسwإلا وأ س°اجتلا NOإ مييقتلا ةن`م رقتفت

.نوفلتS£ا نوميقملا اõاضاقتي D\لا مييقتلا

ةروطتملا ھتمظنأو ھتايلمعو ھتاودأو مييقتلا ]Zياعم قيبطت JK ةئي`لا رود

مييقتلا ةيلمع

مييقتلا ]Zياعم قيبطت JK ةئي`لا رود

اوضع ةئي`لا تحبصأ•

ً

 JK ياعم سلجمZ[ ةيلودلا مييقتلا IVS)( وõا وR©`لا ةلقتسملا ةيملاعلا ة\D ياعم عضتZ[ ياعم لثمتو .مييقتلا ةن`مو ةسراممZ[ صتخملل ةيس^ئرلا تا`جوملا ةيلودلا مييقتلاZن JK ع مييقتلاvO ودلا ىوتسملاNK طبضتو 

.ءاوس ٍدح vOع ةيلاملا رGراقتلاو ةGرامثEسالا رارقلا ذاختال ةيساسألا مييقتلا تايلمع JK ةقثلاو ةيفافشلاو س°اجتلا

.مييقتلا ةن`م نع عمت©£ا K∞وو ةقث ةداGزل ةيملاعلا مييقتلا ]Zياعم قيبطتو نZلõؤملا نZميقملا دامتعاو مييقتلا ةن`م رGوطتو ميظنت JK ةئي`لا فدõ لثمتي•
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)ةئي/لا( نيدمتعملا ن:ميقملل ةيدوعسلا ةئي/لا عقوم :ردصملا

مّيقملا تالAؤم

تابلطتملاو طورشلا- بلاطلا ميقملا§

 :مدقتملا ]Z ةيلاتلا طورشلا ققحتت نأ بجي ةفصلا هذJK Aع لوصFGل

 JKع لوصhGا ھلوخي defارد صصخت يأ ةساردب اقحتلم نو^ي نأ-أ

.اtu فqrعملا تاعماhpا ىدحإ نم سوkرولا^بلا ةجرد

.ةkوضعلا موسر دادس-ب

تابلطتملاو طورشلا- بس5نملا ميقملا§

 ]Z ةيلاتلاطورشلا ققحتت نأ بجي بس}نملا ميقملا ةعفص JKع لوصFGل

:مدقتملا

defارد صصخت يأ ]Z ةيعماج ةجرد JKع الصاح نو^ي نأ-أ

 )100( :نمضتت �fلاو ،ةئي/لا نم ةدمتعملا تارودلا زاتجي نأ-ب

 ةيميلعÅ ةعاس

 عيمج لمكتسáو ةkوضعلا جذومن تابلطتم ]ZوتسÉ نأ-ج

ةمزاللا تادن}سملا

.ةkوضعلا كاqrشا دادس-د

تابلطتملاو طورشلا- تقؤملا ميقملا§

 ]Z ةيلاتلا طورشلا ققحتت نأ بجي  تقؤملا ميقملا ةفص JKع لوصFGل

:مدقتملا

 ذافن دنع تاراقعلا مييقت لامعل ھتلوازم تéثي ام مدقي نأ-أ

.ماظنلا

 :نمضتت �fلاو ،ةئي/لا نم ةدمتعملا تارودلا زاتجي نأ-ب

 .ةيميلعÅ ةعاس)75(

 قافرإ عم ةئي/لا ىدل ةkوضعلا جذومن تابلطتم ءافي}سا-ج

ñولطملا تادن}سملا ةفاóة. 

 .ةيصòôلا ةلباقملا زايتجا-د

.ةkوضعلا كاqrشا دادس-ه

مييقتلا رEراقت عيقوت بس5نملا وأ بلاطلا وضعلل قحي ال
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يقملا تال$ؤم
ّ

م

)ةئي6لا( نيدمتعملا ن?ميقملل ةيدوعسلا ةئي6لا عقوم :ردصملا

تابلطتملاو طورشلا- دمتعملا ميقملا§

:مدقتملا YZ ةيلاتلا طورشلا ققحتت نأ بجي ھتفص IJع لوصEFل

الصاح نو[ي نأ-أ
ً

.«تقؤم» وضع ةفص IJع 

 .ةيميلعn ةعاس)75 ( :نمضتت ijلاو ،ةئي6لا نم ةدمتعملا تارودلا زاتجي نأ-ب

 باسح YZ ةلwxم ةuvخ ةعاس يفلأ )2000( نع لقي ال ددع IJع لصحي نأ-ج

 لوصح دعÜ-ىÑدأ دحك- اÅÇم ةئامسمخ )500( بس�كي نأ ةط|رش ،ةأشyملا

.تقؤم وضع ةفص IJع

.ةيصâäلا ةلباقملا زايتجا-د

.ة|وضعلا كاåvشا دادس-ه

.يراقعلا مييقتلا ر|رقت عيقوت دمتعملا وضعلل نكمي

تابلطتملاو طورشلا- لوأ دمتعم ميقم§

:مدقتملا YZ ةيلاتلا طورشلا ققحتت نأ بجي ھتفص IJع لوصEFل

الصاح نو[ي نأ-أ
ً

 .دمتعم وضع ةفص IJع 

 ijلاو ،ةئي6لا نم ةدمتعملا تارودلا زاتجي نأ-ب

 .ةيميلعn ةعاس )50( :نمضتت

 IJع «دمتعم وضع» ةفصل ھباس�كا دعÜ لصحي نأ-ج

 ةلwxم ةuvخ ةعاس ةئامسمخ )500( نع لقي ال ددع

YZ ملا باسحyةأش.

.ة|وضعلا كاåvشا دادس-د

.يراقعلا مييقتلا ر|رقت عيقوت لوألا دمتعملا وضعلل نكمي

تابلطتملاو طورشلا- ليمزلا ميقملا§

:مدقتملا YZ ةيلاتلا طورشلا ققحتت نأ بجي ھتفص IJع لوصEFل-أ

الصاح نو[ي نأ-ب
ً

."بس�نم" وضع وأ ،" لوأ دمتعم" êëjاسأ وضع ةفص IJع 

:نمضتت ijلاو ،ةئي6لا نم ةدمتعملا تارودلا زاتجي نأ-ج

 دمتعم وضع" ةفص IJع لصاóFا قح YZ طرشلا اذ$ قبط|و ،ةيميلعn ةعاس )100(-د

وضع" ةفص IJع لصاóFا قح YZ طرشلا اذ$ قبط|و ،ةيميلعn ةعاس )250( ."لوأ

نع لقي ال ددع IJع "لوأ دمتعم وضع" ةفصل ھباس�كا دعÜ لصحي نأ ."بس�نم

 ابس�نم اوضع ناô نòو ،ةأشyملا باسح YZ ةلwxم ةuvخ ةعاس ةئامسمخ )500(

 لقي ال ددع IJع-بلاط وأ بس�نم وضع ةفصل ھلمح ءانثأ- الصاح نو[ي نأ طåvشõف

 بس�كي نأ ةط|رش ،ةأشyملا باسح YZ ةلwxم ةuvخ ةعاس فالأ ةثالث )3000( نع

 )500(و ،ةيميلعn ةعاس )150( ـل هزايتجا دعÜ-ىÑدأ دحك- اÅÇم ةئامسمخ )500(

 .ةيميلعn ةعاس )50( ـل هزايتجا دعÜ-ىÑدأ دحك- ىرخأ ةئامسمخ

 ءاضعألا نم نكي ملام ؛êëjارد صصخت يأ YZ ةيعماج ةجرد IJع الصاح نو[ي نأ-ه

.ماظنلا نم )نوع®رألا( ةداملا بجومب ن?نßتسملا ن?ساسألا

.ة|وضعلا كاåvشا دادس-و

.يراقعلا مييقتلا ر|رقت عيقوت ليمزلا ميقملل نكمي

اميقم مييقتلا سرامم نوكي نأ بجي
ً

دمتعم 
ً

مييقتلا رKرقت عيقوت نم نكمتي EFح ا
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ارايعم ليمعلا عم ةمئاقلا ةقالعلا %$تع!

ً

اما6 

ً

.نPميقملا NOإ لوصولا GH ءالمعلا ةدعاسم GH تالاحإلاو مييقت عقوم دعاس< امك ميقملا رايتخا دنع 

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد :ردصملا

ةمئاق ةقالع

ةئيEلا عقوم

تالاحإلا

قNوسLلل ةباجتسالا

NHاعضفخنم

ا
مل

ع
ا

ي
P

%

.ميقملا رايتخا ]` _^[\ئرلا رايعملا ]Z ليمعلا عم ةمئاقلا ةقالعلا نأ UVإ نوبيPQا راشأ§

§dلا عقوم ]` ةجردملا ةمئاقلا دعاسEع ءالمعلا ةئيgV إ لوصولاUV ميقملاjراقعلا نNjن `[ 

.ةكلمملا

ةباجتسا وأ تالاحإلا لالخ نم نjميقملا رايتخا امأ§
ً

 تانالعإلا لثم ةيقNوسLلا ةطشoألل 

.ةقطنملا ]` عwاش jvغ رمأ وEف

مييقتلا ةأشzم وأ ميقملا رايتخا عجرمو ةيلآ

مييقتلا رNرقت عيقوت ضNوفت / دامتعاو مييقتلا رNرقت ةدوج

 نjب رNرقتلا حواÅvي دقف اjväغو تايفشLسملاو ةNراجتلا يoابملاو ءاضيبلا _^Üارألاو ةيعارزلا _^Üارألا نم ىرخألا تاراقعلا امأ .ةjvغصلا للفلاو ققشلا لثم تاراقعلل تاحفص رشع UVإ نjتحفص نjب ةداعلا ]` مييقتلا رNرقت مÉQ حاواÅvي•

:]gي ام رNرقتلا نمضتي نأ بجNو .راقعلا ةلاح بسح ةحفص نjسمخ åçح وأ ةحفص نjثالث UVإ نNرشعو ةسمخ

üريدقتلا ةميقلاNراقعلل ة

üبملا ةحاسملا لثم راقعلا نع ةيليصفت تانايبzغو مييقتلا ليلحتو عقوملاو ةيjv كلذ.

üراقعلل روص.

اوضع ،لقألا gVع ،ميقملا نوëي نأ بجNو•
ً

اصخرم 
ً

الوخم نوëيل 
ً

تو .مييقتلا رNرقت gVع عيقوتلاب 
ُ

 رNرقتلا gVع لمع ميقم لú اEمدق_åلا لمعلا تاعاس ددع "ةئيEلا" UVإ مدقملا مييقتلا رNرقت صóòم ]` ددحت نأب مييقتلا تآشzم îïن

._ùعملا
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.ةكلمملا ىوتسم CDع مييقتلا تايلمع ءارجإ CDع ةردقلا ا?<دل >;لاةصخرملا مييقتلا تآش/م عم كونبلا لماعتت

ةیمقرلا ثاحبألا ةكرش تالیلحت ،ةیلوأ ةسارد :ردصملا

مييقتلا ةأش4مل ةلماعلا ىوقلا فيظوت ةيلآ

قوسلا KL مييقتلا تآش4م وأ نNميقملا رايتخا KL كونبلا اGمدختسBC Dلا ةيس@ئرلا تاسرامملا

.ةصخرملا مييقتلا تآش4م عم دقاعتت امنjو دارفأل ةكولمملا مييقتلا تآش4م عم لماعتت ال اcdإف كلذلو ةكلمملا قطانم فلتخم KL لوصألا مييقت WXإ كونبلا جاتحت§

.نكمم تقو لقأ KLو ةيس@ئرلا ندملا نعةديعبلاو اzdم ةيصاقلا Byح ةكلمملا قطانم لKL w مييقتلا تايلمع ءارجإ tXع ةردقلا مييقتلا ةأش4م ىدل نوrت نأ بجoو§

اضيأ كونبلا صحفتت§
ً

.ةأش4ملا عم ةيقافتا عيقوت دنع قوسلا KL مÜdعمسو مGفظوت نيذلا نNميقملا تانايÖو مييقتلا عاطق KL ةأش4ملا ةNÇس 

 ةoرثألا تاrلتمملاو ةيídفëÇلا قفارملاو تايفشêسملاو قدانفلاو ةoراجتلا يéابملاو عرازملاو ةيعارزلا ãåCارألاو ءاضيبلا ãåCارألا Byحو ققشلاو ةNÇغصلا للفلاو ةيâتكملا تاحاسملا لثم لوصأ مييقتل تابلط ةNÇبكلا مييقتلا تآش4م ىقلتت§

.اNÇïغو ةيخoراتلاو

.لوصألا نم NÇبك قاطن مييقت KL ةعساو ةõÇخ مd£دلو )By 107ح داوملا اوزاتجا نم لضفي( "ةئيGلا" تارابتخا نم ددع õÇكأ اوزاتجا نNميقم ماع لrشò فظوت تآش4ملا هذï نإف ،مث نمو§

 اوزاتجا نNميقم ماع لrشò فظوتتاwرشلا هذï .اNÇïغو عرازملاو ةيعارزلا ãåCارألاو ءاضيبلا ãåCارألا مييقت ام ٍدح jWXو ققشلاو ةNÇغصلا للفلاو ةيâتكملا تاحاسملا مييقتل تابلط بلاغلا KL ىقلتتف ةNÇغصلاو ةطسوتملا تآش4ملا امأ§

."ةئيGلا" نم )105( Byح )102( و )101( داوملا تارابتخا

.نNلمت®ßا نNميقملا WXإ لوصولا KL مييقتلا تآش4م ةدعاسم KL تالاحإلاو "ةئيGلا" عقوم tXع ةجردملا ةمئاقلا مïاسDو§
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.ددصلا اذNO قلعتت تاسايس قيبطت .Fع "ةئيDلا" لمع?و مييقتلا ةعانص 67 ن4مأتلا رود .-إ قوسلا رقتفي

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد :ردصملا

ةكلمملا JK مييقتلا ةعانص JK مييقتلا تآشFمو نCميقملل نCمأتلا

.يدوعسلا يfرعلا دقنلا ةسسؤم نم دامتعاب نCميقملل نCمأتلا قئاثو ميدقتل "ةينواعتلا" لثم نCمأتلا تا[رشو "شرام" لثم ءاطسولا نم ددع عم "ةئيSلا" ضوافتت§

.ةينSملا ءاطخألا دض ةيامxyا ھل رفوي ھنأ ذإ ميقملل قحو ةرورض opملا ضmوعتلا نCمأت klتعjو§
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ن0ميقملل سIئرلا مامتEإلا روحم ن0مأتلا تامدخ :9إ ةجا34او ن0ميقملا في(صت %$تع!

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد :ردصملا

مUVيب اضرلا ىوتسمو نيدمتعملا نFميقملا ماظنب ةقلعتملا مييقتلا تآشHمو نFميقملا تامامتBاو ىوا@ش

klيظنتلاراطإلا(ةئيfلاتارابتخااوزاتجايذلانFب`_او^Fيمت[\إةجاXYابنوميقملارعشWي§

تارابتخالااوزاتجانيذلانم)ةيلودلامييقتلاFoياعموةيدوعسلاmnيراقعلامييقتلاةنfمل

لامعأةسراممنFتعومجمللنكميثيح)يراقعلالاrxاmnبئارضلاولsومتلاوةبساrYا(

.ةلوfسÉعفرألاتالBؤملايذميقملا^Fيمتليمعللنكميالومييقتلا

ةجيÜنو§
ً

اليBأت لقأ نFميقم عم نولBؤملا نوميقملا سفانÜي كلذل 
ً

 ضعÉ نومدقي مfلعجي امم 

.راقعلا سفنل مييقتلا رsرقت موسرب قلعتي اميف تالزانتلا

 `_او ^Fيمت [\إ ةجاXYا

 بسح نFميقملا نFب موسرلل

مfفيHصت

 مïVإف ٍلë]íعو مfل مدقت êlلا نFمأتلا تامدخب ماملإ نFيلاXYا نFميقملا نم Foثكلا ىدل سWل§

.باعôألا ةراسخ وأ ىواعدلا ةلاح mn ةيامXYا نم دsزم نم ةدافتسالا mn نوبغري
نFمأتلا تامدخ [\إ ةجاXYا

§õاضيأ نوميقملا رعش
ً

الدب "ةئيfلا" نم يراقعلا مييقتلا نع klيداíأ جمانرب [\إ ةجاXYاب 
ً

 جمارب نع 

 ضومغلا لsزي نأ نكمي مييقتلا mn مولبدلا وأ ةيملعلا ةجردلا نأ نوميقملا ىرsو .طقف دامتعالا

.قوسلا mn ةفلت°rا دامتعالا تاsوتسم نع مجانلا

ةيميداíألا جماo£لا

 تارودلا نم o£كأ ددع ميدقتب تايصوت كلانB نأ الإ ءاسHلل ةي§sردت تارود ميدقت "ةئيfلا" تأدب§

.مييقتلا ةعانص mn تاميقملا ءاسHلا نم ةماعلا ىوقلا ةداsزل ءاسHلل ةي§sردتلا

تاميقملل mnا@لا بsردتلا

 رصنعلا نم تالمتrYا

.يوسHلا

9Oاعطسوتم ضفخنم

9Oاعضفخنم

ا
مل

اع
0ي

%

 نFميقملا نFب `_اولا ^Fيمتلا

.ةفلت°rا تالBؤملا يوذ

نFمأتلا تامدخ [\إ ةجاXYا

ةيميداíألا جماo£لا

تاميقملل mnا@لا بsردتلا

.يوسHلا رصنعلا نم تالمتrYا

اضرلا ىوتسم
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الوبق نيدمتعملا ن1ميقملا ماظن قيبطت ىقل
ً

اعساو 
ً

 مييقتلا  نوسرامي اولظ يذلا ةKLMNا يوذ ن1ميقملاو ةلمتEFا مييقتلا تآش@مو ن1ميقملا ن1ب 

.ةلVوط ةTNفل

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد :ردصملا

ءانب مKLامدخ ميدقت EFع نوميقملا جرد§
ً

ق م2012 ماع UVح دامتعا يأ نودو مKLاPQخ EFع 

ُ

 نaميقم لبق نم ھمييقت دنع دحاولا لصألا رعس de ةaQبك تانيابت ثودح lFإ كلذ ىدأ دقو .ةكلمملا de نيدمتعملا نaميقملا ماظن قيبطت ليب

.مييقتلا عاطق EFع فرشu ةيمسر ةtج يأ كلانr نكت مل امك .نaفلتخم

§yا تردصأ ماظنلا ذافن دعz{|ةمو uا|لتمم عيمج مييقت متي نأب تاميلعKLميقم ةطساوب اaال دقو نيدمتعم نÄF الوبق كلذ

ً

اعساو 

ً

.نaميقملاو مييقتلا تآشÅم نaب 

ةفاضإ§

ً

.جماPQلاكلت نم ةzäPQا ووذ نوميقملا دافتساو ةلéوط تاçQفل ةكلمملا de مييقتلا لامعأ نوسرامي نيذلا ةzäPQا يوذ نaميقملا دامتعال ةصاخ جمارب "ةئيtلا" تقبط ،كلذ lFإ 

§uتعPQ ةمظنملا مييقتلا ةعانص de راوطأrةركبملا ا de رعلا ةكلمملاèو ةيدوعسلا ةيrألا ديحوتل تاردابم كلانuمأتلا قيبطتو باعaع نEF أ جمارب ميدقت عم نميقملاíردتو ةيميداéìلل ةيÅو تاميقملا ءاسèس ىرخأ جمارîقيبطت متtا de تاونسلا 

.ةلبقملا

)نaيئاóLلا نaمدختسملا رظن ةtجو( مييقتلا تامدخ يمدقم دامتعا قيبطت ةيبذاجو لوبق

 EFع نaيئاóLلا نaمدختسملل تاودنلا نم PQكأ ددع دقع "ةئيtلا" EFعو .ةدمتعم مييقت ةأشÅم وأ دمتعم ميقم ةطساوب مKLاراقع مييقت ةرورضو نيدمتعملا نaميقملا ماظن قيبطت نع قوسلا de نaيئاóLلا نaمدختسملا نم ديدعلا ملعö ال§

.نيدمتعملا نaميقملا ماظنب ماملإلاو üeولا خيسرت ضرغy ةكلمملا ندم ىوتسم

.نaميقملا باعuأل نaيئاóLلا نaمدختسملا باعuأ دادس مدع تالا|شإ لح de ةياóLلا de دعاسu قوسلا de نaلماعلا نaميقملل ةينوçQكلإ ةادأ lFإ ةجاح كلانr ،كلذ بناجب§

)مييقتلا تامدخ يمدقم رظن ةtجو( مييقتلا تامدخ يمدقم دامتعا قيبطت ةيبذاجو لوبق
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ةيس-ئرلا قوسلا تايلآ



29

 لولحب ةكلمملل ;Jامجإلا ;RSTا جتانلا نم JK 10%إ عاطقلا ةم,اسم ةدا0زو يراقعلا عاطقلا ومن ز0زع( ;:2030 ةكلمملا ة0ؤر م,اس( نأ عقوتي

.م2030 ماع

)3 نم1( تا̂رRSا تايدحتلا ةمظنألا

 ھجاوتJKلا تايدحتلا ة3Fاعمو داصتقالا ع?ونتل ةيدوعسلا ةمو345ا ةطخ 2030/0 ةكلمملا ة%ؤر§

.طفنلا راعسأ V0 يملاعلا يTدتلا بRسQ دالبلا

:يراقعلا عاطقلاب قلعتي اميف ةمو345ا لبق نم ةيلاتلا تام̂ا[لالا ةردابملا ددحتو§

 قوسsلا زكارمو ةيميلعتلا تاسسؤملا ر%وطتل ندملا نمض ̂ةlمم قطانم صيصخت•

.ھيفw[لا قفارمو ةئزجتلاب

•xyاضيأ ةط}3ا فد
ً

 نميدوعسلا داصتقالا V0 يراقعلا عاطقلا ةمÇاسم ةدا%ز �Äإ 

.م2030 ماع لولحب �Ä 10%إ %5 �0اوح

 ëíKارألا ر%وطتل صا}3ا عاطقلا نم نl%راقعلا ن%روطملا عم تاéارش سãسأت•

.ةينكس ع?راشم ءاشTإل ةلغتسملا lwغةيمو345ا

اططخ م2016 ماع V0 ةمو345ا تنلعأ•
ً

 رالود رايلم15.7( لا%ر رايلم59 فرصل 

اب%رقت ةلبقملانامثلا تاونسلا لالخ نكسم نويلم1.5 ءانبل )ي5%رمأ
ً

 Qدس ةيغ 

.دالبلا V0 ةفل5تلا ةلوقعم نكاسملا V0 ةوجفلا

 تاذ تامد}3ا ومن مث نمو ةكلمملا V0 يراقعلا عاطقلا ومن عفد V0 تاردابملا هذÇ مÇاسû نأ عقوتي

.يراقعلا مييقتلا تامدخ لثم ةلصلا

ةيسãئرلا ومنلا تاéرحم :يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس

2030 ةكلمملا ة0ؤر

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ة%وناث ةسارد :ردصملا
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 قاوسألا QR ةGراقعلا رامثOسالا قيدانص لاومأ لوادتو ةيلاملا رGراقتلل ةيملاعلا ABياعملا قيبطت لثم ةيموك45ا تاحالصإلا يدؤت نأ عقوتي

.يراقعلا مييقتلا تامدخ طيش]ت YZإ ىرخأ تاحالصUو ةيلاملا

عقوتملا رثألاو ةيس>ئرلا ومنلا تا8رحم :يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس

)3 نم2( تاaر5`ا تايدحتلا ةمظنألا

نايبرثألاتاaر5`ا

 يراقعلا رامثJسالا قيدانص

ةلوادتملا

 رXوطتلا عkراشم لXومتل ليدب ردصم fgفوت eSإ كلذ فد`_و .ةيلاملا قوسلا [\ ا]لوادت متي ةXراقع رامثJسا قيدانص نXوWتب حمسU حئاول RSع ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيN تقفاو§

.[\رصملا عاطقلا RSع دامتعالا نم دmnا [\ دعاس>سو

اعوفدم كلذ ءاج§
ً

.نXرمثJسملا راغصل يراقعلا عاطقلا حتفوداصتقالا عkونت eSإ ةجاmnاب 

 مييقتلا تامدخ ةعانص طش}Xوززعx امم ةيلاملا قوسلا [\ ا]لوادت متي vwلا تاراقعلل يرودلا مييقتلا eSإ ةجاmnا eSإ ةلوادتملا يراقعلا رامثJسالا قيدانص دوجو يدؤيسو§

.يراقعلا

 رXراقتلل ةيملاعلا fgياعملا قيبطت

ةكلمملا [\ ةيلاملا

ارابتعا ةيلاملا رXراقتلل ةيملاعلا fgياعملا قيبطت ءدب بÖسÑ ةكلمملا [\ يراقعلا مييقتلا تامدخ RSع بلطلا [\ ةداXز ثدحت نأ عقوتي§
ً

 عيمج RSع نوWيس ثيح م2018 رياني نم 

اقفو ةXرامثJسالا ا`èاراقع مييقت نع حاصفإلا تا]måا
ً

.ةديدmåا رXراقتلا fgياعمل 

.ةكلمملا [\ يراقعلا مييقتلا تامدخ RSع بلطلا ةداXز [\ كلذ مNاس>سو§

opلسدياحميmاجيإ ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةXوناث ةسارد :ردصملا
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ةلوادتملا يراقعلا رامث>سالا قيدانص ا4ل ططخت /.لا تازاي#(او ظفا#"ا

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ة1وناث ةسارد :ردصملا

)3 نم2( تاHر#"ا تايدحتلا ةمظنألا

اUريدي /.لا تاراقعلاقودنصلا

 NO لوادتملا يراقعلا رامثGسالا قودنص

ضا1رلا

ةطانرغ ،ضا1رلا ،STمتملا زكرم

راYدزإلا ،ضا1رلا ،يراجتلا راYدزإلا زكرم

ايلعلا ،ضا1رلا ،ناسرف جرب

ءيطاشلا O` ،مامدلا ،ز1رب شGب جرب

ةدج ،ةيلحتلا توeسأ جرب

jklmا شiنروh ،توeسأ جرب

ضا1رلا ،ضارغألا ةددعتم ةرخاف تاراقع

رامثGسالل ةر1زjqا نطوم قودنص

لوادتملا يراقعلا

زدوف اrmسأ

ديعس دومحم تاhرش ةعومجم

هؤاhرشو نشعاب jtاص دمحم دمحأ

رقز نب

ن1زخت

نSموrmب

 رامثGسالل نSمرjyا ىودج قدنص

لوادتملا يراقعلا

ةمركملا ةكم ،ةيسلدنألا تاورث قدنف

ةمركملا ةكم ،ىوقتلا تاورث قدنف

يراقعلا رامثGسالل ةيكلم قدنص

لوادتملا O|يلjkا

ضا1رلا ،نSمسايلا ،Ä~كسلا نSمسايلا �~بم

    ضا1رلا ،ةيلصيفلا ،ةيعانصلاو ة1راجتلا تاينقتلا عمجم

ةدج ،يراجتلا رانيد �~بم

ةيدوعسلا ةلوادتملا يراقعلا رامثGسالا قيدانص ظفاحم

اUريدي /.لا تاراقعلاقودنصلا

 NO لوادتملا يراقعلا رامثGسالا قودنص

ضا1رلا

ضا1رلا يeسÜبميك قدنف

ضا1رلا ،نSطح ،سáدز1ر ازالب

ةدج ،ةينمأ زكرم

 يراقعلا رامثGسالل ةكراشم قودنص

لوادتملا

jklmا ،)1( الازجأ عمجم

ضا1رلا ،ةكlmلا تاعدوتسم

jklmا ،ةيقدنفلا ولب نوسåدار ققش

jklmا ،روشiس عمجم

jklmا ،لSmب عمجم

 يراقعلا رامثGسالل ميلعç قودنص

لوادتملا

ضا1رلاب ةèTYلا NO `O ةيميلعتلا تاراقعلا

يراقعلا رامثGسالل رذعملا قدنص

لوادتملا

 عíونتل ططخي قودنصلا اذY نكل ضا1رلا NO ةيلوألا تارامثGسالا نوeتس

   .ةكلمملا قطانم فلتخم يطغتل ھتارامثGسا

ةيدوعسلا ةلوادتملا يراقعلا رامثGسالا قيدانص اòل ططخت óÄلا تازايjyا
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 ةلغتسملا PQغ IJKارألا 56ع ءاضيبلا IJKارألا موسر @? لثمتتف ةكلمملا @? يراقعلا مييقتلا تامدخ 56ع بلطلل ىرخألا ومنلا تا'رحم امأ

.نا]سلا دادعأ ةداXز V6إ ةفاضإ

عقوتملا رثألاو ةيس>ئرلا ومنلا تا8رحم :يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس

)3 نم3( تا'ر_^ا تايدحتلا ةمظنألا

نايبرثألاتا'ر_^ا

.ةaرض`_ا قطانملا T[ ةلغتسملا ]Zغ FGHارألا عطق VWع موسر STو "ءاضيبلا FGHارألا موسر" ةكلمملا ةموOح تحرط§ءاضيبلا FGHارألا موسر

 T[ يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس طشtي امم ةكلمملا FGH ]Tارألا مييقت VWع بلطلا ديqrس ةردابملا هذh نإف مث نمو ضرألا ةميق بسح ةبaرضلا ذh ةموO`_ا ضرفت نأ عقوتaو§

.دالبلا

lKلسدياحميjاجيإ

يxاOسلا ومنلا

.ةaرض`_ا قطانملا T[ نوزكرمتي ناOسلا نم %80 نم ]Åكأ نأ امك نZمرصنملا نZماعلا لالخ VW 2%ع داز عفترم ومن لدعمب ةكلمملا ناOس ددع امن§

اصوصخ نكاسملا VWع بلطلا ةداaز áWإ يxاOسلاومنلا يدؤيس§
ً

 ]T رض`_ا قطانملاaإ يدؤي امم ةáW زمaوطتلا نم دaع يراقعلا رVW و ةكلمملا ىوتسمhرثؤيس هرودب اذ ãشOل 

.يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس VWع يéاجيإ

اضيأ مhاس>س ةفايضلا عاطقو ةئزجتلا عاطقراhدزا نأ امك§
ً

 ]T تtيراقعلا مييقتلا تامدخ قوس طيش ]T ةئزجتلا تاحاسم ومنت نأ عقوتملا نم .ةكلمملا]T رلاaب ضاtةبس 

.يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس ززعيس امم ةلبقملا ثالثلا تاونسلا لالخ 45%

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةaوناث ةسارد :ردصملا
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."ةئيCلا" نيدمتعملا نHميقملل ةيدوعسلا ةئيCلا لبق نم ميظنتلل ةكلمملا 78 يراقعلا مييقتلا تامدخ عاطق عضخي

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةئي.لا عقوم :ردصملا

تاOرLMا تايدحتلا )3 نم1( ةمظنألا

)مييقت( نيدمتعملا نHمّيقملا ماظن

:ماظنلا

•@Aإ ماظنلا فدGH ياعملاو طباوضلا عضوOP ملاو تاراقعلا مييقت لامعأل ةمزاللاVلماعلا ىوتسم عفرو مييقتلا ةن.م ر̀وطتو ا̂وحنو ةلوقنملا تا\لتمملاو تادعملاو ةيداصتقالا تآشOف نeAا.

اصخرم نكي مل ام مييقتلا عورف نم عرف يأ st مييقتلا ةن.م ةلوازم ة̀رابتعا وأ ةيعيبط ةفص يذ صij يأل قحي ال•

ً

.ھسفن عرفلا st ةن.ملا ةلوازمب ھل 

ي•
ُ

Vأش st ميقملا ءامسأ ھيف ديقت مييقتلا عورف نم عرف ل\ل ل�~ ةرازولاOاذإ نيدمتعملا ن Éأ اوناijاصا

ً

اصاijأ اوناÉ اذإ امأ .ةيعيبط ةفص يوذ 

ً

 ل�~ st- كلذ GHإ ةفاضإلاب- نول�ÑÖف ة̀رابتعا ةفص يوذ 

.ةين.ملا تاÉرشلا ماظن ما\حأل كلذ st نوعضخ̀و ةرازولاب ةين.ملا تاÉرشلا

:صيخghلا efع لوصaMل لي`_^لا طورش

ãشåPط st ھمسا ديقي نم st لاÖنو\ي نأ ل�:

ةيسè�Vا يدوعس1.

.2Éةيل^ألا لما

ر دق نكي مل ام ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةم̀رج st وأ ìtرش دحب ھيلع مو\حم OPغو كولسلاو OPسلا نسح3.
ُ

د
ّ

.هرابتعا ھيلإ 

اقبط كلذو ھتلوازمل صيخåPلا بلطي يذلا عرفلا st مييقتلا st ةيلمع ةòPخ ھيدل4.

ً

.ةيذيفنتلا ةمئاللا هددحت امل 

اوضع5.

ً

ايساسأ 

ً

 st ةئي.لا.

.ةدملا كلت باسح st ماظنلا اذ^ st اeAلع صوصنملا فاقيإلا ةدم لخدت الو اA°لوازمل ةèjòPا نم ةيفاضإ ةدم رفاوت ةرورض ةئي.لا ةرادإ سلجم ىري ùûلا مييقتلا لامعأ ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحت

:لي`_^لا تاءارجإ

:Gtاتلا وحنلا H©ع ءاضعأ ةثالث نم كلذو "نOميقملا ديق ةن�è" ¶•س§ ةن�è ر`زولا نم رارقب ةرازولا st ل\ش§

اسÑئر( رشع ةع¨ارلا ةبترملا نع ھت´ترم لقت ال ةرازولا نم لوؤسم-1

ً

(.

اوضع( ي∞وناق راشØسم-2

ً

(

اوضع( ةئي.لا ةرادإ سلجم م.≤iري ةفلتj≥ا مييقتلا عورف نم عرف لÉ نم ةن.ملل لوازم ميقم-3

ً

اددم ديدجتلل ةلباقتاونس ثالث ةن�µلا st ة̀وضعلا ةدم نو\توھبايغ دنع وضعلا لحم لحي نم ر`زولا û•س¥و .)

ً

 

.ةلثامم
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."ةئيCلا" نيدمتعملا نHميقملل ةيدوعسلا ةئيCلا لبق نم ميظنتلل ةكلمملا 78 يراقعلا مييقتلا تامدخ عاطق عضخي

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةئي/لا عقوم :ردصملا

اصJK ناH اذإ- دمتعملا ميقملل§
ً

امسا عضي نأ- ةيعيبط ٍةفص اذ 
ً

انورقم نو]ي نأ طرشX ،ھبتكمل 
ً

.بتكملا نم زراب نا]م ij ھل حونمملا صيخcdلا عضي نأ ھيلعو K_`a^لا ھمساب 

اقفو ديقلا بلط ij ةنopلا ت�تو .ديقلا بلط ij دراولا عرفلا ijةن/ملل لوازملا ميقملا vwع ةنopلا عامتجا ij نzميقملا ليثمت رصتقي نأ vwع ،ةيبلغألاب اtsارارق ردصتو اrsاضعأ عيمج روضحب ةنopلا دقعنت§
ً

 امل 

اب�سم رارقلا نو]ي نأ vwع ،ةيذيفنتلا ھتحئالو ماظنلا اذÉ هددحي
ً

 ij و ،بلطلا ضفر لاحçلا تضفر اذإ- بلطلا بحاصل زوجopاقفو ملاظملا ناويد مامأ ملظتلا- ھبلط ةن
ً

.ھماظنل 

§Xديقلا دع ij لاèpلا ةرازولا ردصت ،لcdمييقتلا ةن/م ةلوازمب صيخ ij دراولا عرفلا ij اقفو- ديقلا بلط
ً

اددم ديدجتلل ةلباق تاونس سمخ ھتدم نو]تو- ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت امل 
ً

 بلط vwًع ءانب .ةلثامم 

اموي نzعسïب صيخcdلا ءاîsنا لبق مدقي
ً

امسر ةيعيبطلا ةفصلا يوذ صاJKألا نم صيخcdلا بلاط عفدçو ،لقألا vwع 
ً

.ديدجت لH دنعو ،صيخcdلا رادصإ دنع ،لاçر فلأ )1000( هردق 

اقفو- رظنت نأ ةئي/لل§
ً

اقفو كلذو ،ةن/ملا ةلوازمب صيخرتvwع لوص†oل )ىرخأ ةين/م تائيij É ءاضعأ( ،نورخآ نوين/م ا/مدقي ùaلا تابلطلا ij- ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت امل 
ً

.ماظنلا اذij É ةدراولا طورشلل 

:دمتعملا ميقملا تاماLMلا

العف ةن/ملا لوازي نأ دمتعملا ميقملا vwع§
ً

 ij ر يذلا مييقتلا عرف
ُ

ةباتك- ةرازولا غلبي نأو ،ھتلوازمب ھل صخ
ً

 -Xغ• ل]§و ھبتكم ناونعzd ع أرطيvw Éلا ديعاوملا لالخ كلذو ،ناونعلا اذùa ددحتÉةحئاللا ا 

ع الßو ،ةيذيفنتلا
ُ

د
ّ

احي†© ةرازولا ىدل يذلا ھناونع vwع ھغالبإ 
ً

ةباتك- ةرازولا غلبي نأ دمتعملا ميقملا vwعو .
ً

.ةمظنألا ھب a`´قت ام ةاعارم عم كلذو ،ھل رخآ عرف يأ حتف دنع- 

اضيأ ھيلعو .تاناي§و رçراقت نم ھنع ردصي ام عيمجو ،ھتالسارمو ھتاعوبطم عيمج vwع ھخçراتو ھصيخرت مقرو ھمسا عضي نأ دمتعملا ميقملا vwع§
ً

اقفو ھطاش≠ نع ةمزاللا تانايبلاب ةئي/لا دوزي نأ
ً

 هددحت امل 

.ةيذيفنتلا ةحئاللا

اصJK ميقملا ناH اذإ اÉردصي ùaلا مييقتلا رçراقت ھسفن دمتعملا ميقملا عقوي نأ بجي§
ً

العف ھيلع فرشأ وأ ،مييقتلا ij كراش يذلا كçرشلا عقوي نأبجيف ةçرابتعا ةفص اذ ناH اذإ امأ ،ةيعيبط ٍةفص اذ 
ً

 الو ،

.عيقوتلا ij رخآ صJK ةبانإ زوجي

تاRرOPا تايدحتلا )3 نم1( ةمظنألا

)مييقت( نيدمتعملا نHمّيقملا ماظن



35

.يدوعسلا يFرعلا دقنلا ةسسؤم ھتعضو يذلاو م2012 ماعل يراقعلا ل/ومتلا ماظنل يراقعلا ل/ومتلا عاطق عضخي

 تالاdو لثم ةيلاملا تاسسؤملا نم ا̀_^غو ة\راجتلا كونبلا MNع فارشإلا لمشV ةسسؤملل ةيسUئرلا ماRملا نإف ةيدقنلاةيسايسلا MNع فارشإلاو ةينطولا ةلمعلا ةعابط بناج?و .ةيدوعسلا ةي?رعلا ةكلمملل يزكرملا كنبلا 56 يدوعسلا ي0رعلا دقنلا ةسسؤم§

.ةينامتئالا تامولعملاو ن^مأتلا

اماظن ةسسؤملا تحرط م2012 ماع g6و§
ً

:ةيلاتلا ةيسUئرلا طاقنلا ماظنلا نمضتي "يراقعلا ل\ومتلا ماظن" uvسم تحت يراقعلا ن̀رلا عاطقب قلعتي 

.ةقطنملا g6 يراقعلا عاطقلا g6 لمعلل يáواعتلا ن^مأتلا تاdرشو يراقعلا ل\ومتلا ةداعإ تاdرشو ل\ومتلا تاdرشو كونبلل صيخ_Çلاو ةيحالصلا ماظنلا اذ` حنمي ثيح يراقعلا ل\ومتلا عاطق ةسسؤملا مظنت:يراقعلا ل/ومتلا•

اراطإ ماظنلا رفوي:ةيلاملا تاPرشلا MNع ةباقرلا•
ً

ايفارشإ 
ً

ايميظنتو 
ً

.ةيمالسإلا ةعåرشلا عم ةقفاوتمةق\رطب يdالâäسالا ل\ومتلاو ةينامتئالا تاقاطبلا ل\ومتو ي_^جأتلا ل\ومتلاو يراقعلا ل\ومتلل 

.)ة\ركفلا ةيكلملا لثم ىرخأ قوقح يأ وأ تامدïñا ،ةلوقنملاو ةلوقنملا _^غ لوصألا ،تاراقعلا كلذ g6 امب( ي_^جأتلا ل\ومتلل طباوض ماظنلا ددحي:يVWجأتلا ل/ومتلا•

اراطإ ماظنلا اذ` ددحي:يراقعلا نXرلا•
ً

اديدج 
ً

اضيأ حمسü امك ûNوألا ةرملل يراقعلا ن̀رلل ةلومملا تاúùRل 
ً

.يراقعلا ن̀رلا ليV†ù كلذ g6 امب ةيناثلا ةجردلا نم ن̀رلا تايلمعل طايتحالاب 

كمي:ذيفنتلا•
ّ

ةباينو ،ïßاصل لصألا داد_Çسا g6 ةدعاسملاو تاعا¶•لا عامس نم ذيفنتلا §£¢اق ماظنلا اذ` ن
ً

.ض_Çقملا زù® لاح g6 ،لومملا ،نع 

 ھل ةمعادلا تاعانصلا ززعيس امم ةكلمملا g6 ن̀رلا قوس تاردابملا هذ` طش∞تس .م2020 ماع لولحب ûN 15%إ م2016 ماع g6 %8 نم يطفنلا _^غ û6امجإلا M6¨´ا جتانلا g6 ل\ومتلا ةم`اسم ةدا\زل يراقعلا ل\ومتلا قوس g6 ةديدج تاردابم ةسسؤملا تحرط§

.يراقعلا مييقتلا لثم

تاPر\]ا تايدحتلا )3 نم2( ةمظنألا

يدوعسلا يFرعلا دقنلا ةسسؤم

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ة\وناث ةسارد :ردصملا
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عقوتملا بلطلاو يريدقتلا قوسلا م"!
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد ،ةئي*لا عقوم:ردصملا

ةCDغصو ةطسوتمو ةCDبك مييقت تآش-م @?إ ةكلمملا => ةلماعلا راقعلا مييقتلا تآش-م في-صت نكمي

.ةكلمملا ندم فلتخم XO مييقتلا تامدخ ميدقتل  ةأشQمNO 237اوLM صيخارت "ةئي*لا" نGميقملل ةيدوعسلا ةئي*لا تحنم§

اضيأ ةئي*لا تحنم§
ً

.م2017 ماع XO ميقمNt 1,198إ م2016 ماع XO ميقم231 نم ةGpبك ةداaز نGميقملا ددع د*ش دقو .ةصخرم ةسسؤم يأ XO مييقتلا ةن*م ةسرامم مhcكمي م2017 ماع ةياhcب ميقمNO 1,198اوLM اabcوضع 

ةأشQم237- ةئي*لا نم ةصخرملا تآشQملا ددع

59- ةطسوتملا مييقتلا تآشQم12- ةGpبكلا مييقتلا تآشQم

•yم يواسQبكلا مييقتلا تآشGpاوح ،تاريدقتلا بسح ،ةNO5% نم 

.)ةكرش12 يأ( تآشQملا ددع NOامجإ

166- ةGpغصلا مييقتلا تآشQم

 áÇف )ةكرشÖO )166كلا ددعلا نم %70 لثمت ÅÇلاو ةقبتملا تآشQملا امأ•

.ةGpغصلا مييقتلا تآشQم

 ددع NOامجإ نم NO 25%اوح يواسy ةGpغصلا مييقتلا تآشQم نأ امك•

.)ةكرش59 يأ( تآشQملا

ءانب تآشQملا هذà فيQصت مت§
ً

.مامدلاو ةمركملا ةكمو ةدج ندم اécلت ضاaرلا ةنيدم XO تآشQملا هذà مظعم لمعyو .كلذ فالخو اçcذفن ÅÇلا عëراشملا ميقو عاونأو اécف نGلماعلا ددعواåpçcخ تاونس Ötع 

ءانب مييقتلا تامدخ قوس مòô مييقت مت§
ً

 دارفألاو كونبلا لثم مييقتلاتامدخ نوبلطي نيذلا نGيئاhcلا نGمدختسملاو )ةيلزانتلا ةقaرطلا( ةكلمملا XO مييقتلا تآشQم نم ةمدقملا مييقتلا تامدخ بسح قوسلا مòô :نGتقaرط Ötع 

.)ةيدعاصتلا ةقaرطلا( اGpàغو تاüرشلاو تا*Lôاو

§çcرطلا فدaإ ةيلزانتلا ةقNt ريدقت òôامجإ ريدقتب مييقتلا تامدخ قوس مNO م تاداريإQةلماعلا مييقتلا تآش XO ةيدوعسلا ةي°رعلا ةكلمملا XO م2017 ماع.

ةيلزانتلا ةقMرطلا ةيدعاصتلا ةقMرطلا

نCميقملا ددع =?امجTو ةكلمملا => ةصخرملا مييقتلا تآش-م ددع =?امجإ
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد ،ةئي*لا عقوم:ردصملا

."ةئي@لا" نم بJردتلا HIع لوصFGا دعD ةيساسأ ةن@مك مييقتلا لامعأ ن7ميقملا نم %76 /.اوح سرامي

ةكرشلا عون بسح ن7ميقملا ددع طسوتم

ةكرشلا عون بسح ةن*ملا نوسرامي نيذلا نFمّيقملا ددع

12ةFWبك ةكرش TU نFميقملا ددع طسوتم

6ةطسوتم ةكرش TU نFميقملا ددع طسوتم

2.5ةFWغص ةكرش TU نFميقملا ددع طسوتم

144)12 ×12( :ةFWبكلا مييقتلا تآشdم abc TUرقتلا نFميقملا ددع

354)6 ×59(       :ةطسوتملا مييقتلا تآشdم abc TUرقتلا نFميقملا ددع

415)2.5 ×166(          :ةFWغصلا مييقتلا تآشdم abc TUرقتلا نFميقملا ددع

913عومopا

 كراشم ميقمك ميقملا لمعá ثيح نFميقمÇÉ 7إ5 نFب ا�~دل نوÑيف ةطسوتملا تاrرشلا امأ .ميقمÇÉ 12إ10 نFب ام ا�~دل كنارف تيانو تاW}سولاف لثم تاrرش نأ نFح TU ميقم15 نم yWكأ دوrراxو زFWلوrوJLL لثم ةFWبكلا تاrرشلا ىدل§

.ةكرشلا عم يçزج ماود وأ لماr ماودب كراشم ميقمك ميقملا لمعá ثيح نFميقمÇÉ 3إ2 نFب ةFWغصلا تاrرشلا ىدل ىرخأ ةيحان نم .ةكرشلا عم يçزج ماود وأ لماr ماودب

§êميقملا نم ديدعلا كلانFنيذلا ن áزج ماودب نولمعçي TU رشrل دمتعم وضع فارشإ تحت ةفلتخم تاïñع لوصòÉ ا تاعاسôöõWولطملا ةxة.

."ةئي*لا" ىدل مزاللا بaردتلا م�†قلت دعü ةيسûئر ةن*مك مييقتلا ةن*م  ميقمÇU 1.198امجإ نم )ÇU 76%اوح نولثمي( ميقم913 ددع ذختي§

ةكرشلا عون بسح JVWرقتلا ن7ميقملا ددع

ةيلزانتلا ةقJرطلا ةيدعاصتلا ةقJرطلا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

 ةيقبتملا ةبسHلاو نويدوعس نونطاوم ةكلمملا G9 مييقتلا تآشHم G9 ن(لماعلا ن(Eراقعلا ن(ميقملا نم %87.5 39اوح نأ 34إ تاريدقتلا *(ش'

.نيدفاولا نم )12.5%(

ةيلزانتلا ةقEرطلا ةيدعاصتلا ةقEرطلا

ي§
ُ

.نيدفاولا نم )%40( ةيقبتملا ةبسWلا نأ نKح ND نويدوعس نونطاوم ةKSبكلا تاPرشلا ND نولمعL نKميقملا نم CD 60%اوح نأ ردق

.نKميقملا نم Ce 95%إ لصت ةبسWلا نKح ND نويدوعس نKلماعلا نKميقملا نم CD 90%اوح نأ دجن ةطسوتملا تاPرشلا NDو§

ي امك§
ُ

.نيدفاولا نم )CD 12.5%اوح( ةيقبتملا ةبسWلا نأ نKح ND نويدوعس نونطاوم يراقعلا مييقتلا تآشWم ND نKلماعلا نiKراقعلا نKميقملا نم CD 87.5%اوح نأ ردق

بناجألل E`aرقتلا ددعلان(يدوعسلل E`aرقتلا ددعلان(ميقملل عومجمةكرشلا عون

ةKSبكلا
1448658

ةطسوتملا
35431935

ةKSغصلا
41539421

عومpqا
913799114

ةيEeرقتلا ةبسHلا

100%87.5%12.5%

ةكلمملا G9 مييقتلا تآشHم ىدل يراقعلا مييقتلا G9 ن(لماعلا نيدفاولاو ن(يدوعسلا ن(نطاوملا ددع طسوتم
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

.رRشلا => رQراقت6 =3اوح زجني ة*(غص وأ ةطسوتم وأ ة*(بك ةأش<م => ميقم ل7 نأ 34إ تاريدقتلا *(ش'

ة*(غصو ةطسوتم ،ة*(بك ؛ةأش<ملا عون بسح رRشلا => ةزجنملا يراقعلا مييقتلا رQراقت

عوم_^اة*(غصلا تآش<ملاةطسوتملا تآش<ملاة*(بكلا تآش<ملاراقعلا عون

40201272ةينكس
258437ة?راجت
74112ةيعارز ٍضارأ

)ةيخ?راتو ة?رثأ ،تايفشMسم ،قدانف( ةصصختم تاراقع

3104

753317125عومRSا

ءانب§
ً

ار?رقتmn 78اوح زجنت ةjkبكلا تآش`ملا نم ةدحاو لc نإف ،ةيلوألا تالباقملا XYع ةي`بملاو ا[ان?رجأ ]Zلا تاليلحتلا XYع 
ً

 qn شلاrاوح ةطسوتملا ةأش`ملا زجنت امك رmn 36.5ار?رقت
ً

 qn حjغصلا ةأش`ملا زجنت نjkاوح ةmn 15.5ار?رقت
ً

 qn 

.رrشلا

.ءاضيبلا ]áÜارألاو ةينكسلا تاراقعلا مييقت XYع ]ÑÖÜئر لÇشÅ ةjkغصلا تآش`ملا زكرت qn تاراقعلا عاونأ n~مج مييقتب ةطسوتملاو ةjkبكلا تآش`ملا علطضت§

 ر?راقت ةرشع mYإ ةينامث نjب زجني نأ نكمي ةينكسلا تاراقعلا مييقت qn صصختملا ميقملا نjح qn رrشلا qn ر?راقت ةثالث mYإ نjنثا mnاوح ةيعارزلا ]áÜارألاو ة?راجتلا تاراقعلا مييقت qn صصختملاو ةjkبكلا ةأش`ملا qn ميقملا زجني نأ نكمي§

qn شلاrو .ر?
ُ

دق
ّ

.رrشلا qn ر?راقت ةتس mnاوح زجني ةjkغص وأ ةطسوتم وأ ةjkبك ةأش`م qn ميقم لc نأ طسوتملا qn ر

.رrشلا qn ر?راقتmn 6اوح ةjkغصلا وأ ةطسوتملا وأ ةjkبكلا تاcرشلا نم يأ qn ميقم لc زجني ىرخأ ةيحان نم§

 îïاصل )mn 95%اوح( ةميقملا ةينكسلا تاراقعلا مظعم نأ امك .كونبلا îïاصل اrمييقت يرجي ]áÜارألاو  ءاضيبلا ]áÜارألاو ة?راجتلا تاراقعلا نم %20 نأ نjح qn كونبلا îïاصل ةميقملا تاراقعلا نم mn 80%اوح ةينكسلا تاراقعلا لثمت§

ت كونبلا
ُ

يق
ّ

يق دقو .ن[رلا ضارغأل م
ّ

ي .م2017 ماع لالخ )ا[jkغو للف ،ققش( ]†كس راقعmn 6,000اوح ،لاثملا ليùس XYع ،únجارلا فرصم م
ُ

يق
ّ

يقم ةطساوب راقع لc م
ّ

م
َ

jلط ر?رقت12,000 لداع§ امم ن¶ßجارلا فرصم اún qn ةئف 

.ةينكسلا تاراقعلا

ةعمتجم كونبلا نأ mYإ تاريدقتلا jkش©و§
ً

.ةينكس تاراقعل مييقت ر?رقتmn 36,000اوح اß´م م2017 ماع لالخ ر?رقتmn 45,000اوح تبلط 

ةيلزانتلا ةقQرطلا ةيدعاصتلا ةقQرطلا
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ةHIغصلاو ةطسوتملاو ةHIبكلا تآشCملا ةطساوب ةنسلا 1: ةرداصلا يراقعلا مييقتلا ر4راقتل 01امجإلا ددعلا تاريدقت

ةHIغصلا تاNرشلاةطسوتملا تاNرشلاةHIبكلا تآشCملاراقعلا عون

12 ×166 ×1212 ×59 ×1220 ×12 ×40ةينكس
12 ×166 ×124 ×59 ×128 ×12 ×25ة,راجت
ةيعارز ٍضارأ

7× 12× 124× 59× 121× 166× 12

)ةيخ,راتو ة,رثأ ،تايفش@سم ،قدانف( ةصصختم تاراقع

3× 12× 121× 59× 120× 166× 12

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

ةHIغصلاو ةطسوتملاو ةHIبكلا تآشCملا ةطساوب ةنسلا 1: ةرداصلا يراقعلا مييقتلا ر4راقتل 01امجإلا ددعلا عومPQاةHIغصلا تآشCملاةطسوتملا تآشCملاةHIبكلا تآشCملاراقعلا عون

ةينكس
5,76014,16023,90443,824

ة,راجت
3,6005,6647,96817,232

ةيعارز ٍضارأ
1,0082,8321,9925,832

)ةيخ,راتو ة,رثأ ،تايفش@سم ،قدانف( ةصصختم تاراقع
432708-1,140

10,80023,36433,86468,028عومPQا

.ةيدوعسلا ةيqرعلا ةكلمملا قوس da ةلماعلا ةklغصلاو ةطسوتملاو ةklبكلا مييقتلا تآشhم ددع ساسأ f`ع م2017 ماع da ةرداصلا يراقعلا مييقتلا ر,راقتل a`كلا ددعلا ريدقت مت§

ZشHI اضيأ تاريدقتلا
ً

 ةHIبكلا مييقتلا تآشCم ةطساوب م2017 ماع لالخ ةكلمملا 1: لوصألا عاونأ عيمbQ ر4رقت68,000 01اوح دادعإ _0إ 

.ةHIغصلاو ةطسوتملاو

ةيلزانتلا ةق4رطلا ةيدعاصتلا ةق4رطلا
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 يواس! ة$#غصلا تآش7ملا باع!أ نأ ن#ح JA ة$#بكلا تآش7ملا باع!أ نم A 30%/اوحب لقأ ةطسوتملا تآش7ملا باع!أ نأ 0/إ تاريدقتلا $#ش!

.ة$#بكلا تآش7ملا باع!أ فصن A/اوح

ة$#غصلاو ةطسوتملاو ة$#بكلا تآش7ملل ةفلت`_ا لوصألا عاونأل مييقتلا رYرقت باع!أ لWيU طسوتم

ة$#غصلا تآش7ملاةطسوتملا تآش7ملاة$#بكلا تآش7ملالصألا عون

700500400ة.-غص للفو ققش
ةيعارز ٍضارأ

12,0009,0007,500)عCرم .Aم5,000 >;ح(

ةيعارز ٍضارأ

16,00012,00010,000)عCرم .AمGH 10,000إ5,000(

ةيعارز ٍضارأ

20,00015,00012,000)عCرم .Aم10,000 نم .Kكأ(

18,00014,00012,000ةSراجت يOابم
-50,00025,000قوسU زكارم
-60,00030,000قدانف
-70,00035,000تايفش]سم

.ةينعملا تاراقعلا نم ةيسgئرلا تائفلل باع!ألا ةي7ب طسوتم ةيلاتلا ةحYرشلا نمضتت§

ةفاضإ§
ً

اديقعK. Uكأ تايفش]سملاو قدانفلا مييقت نإف ،ةيلوألا تالباقملا نم ةصلختسملا تانايبلا .-شU امكو كلذ GHإ 
ً

 st و ھتعيبطwعدمتعxH رشلا ةطساوب هذ| مييقتلا تايلمع لثم متت كلذلو لماوعلا نم ديدعلاÄو ة.-بكلا تاÇGH ام دح 

.ة.-غصلاو ةطسوتملا تاÄرشلا

ت§
ُ

 ا|اضاقتت ë;لا باعUألا نع GH 40%إ Gt 35%اوحب ،تاريدقتلا بسح ،لقت ة.-غصلا تاÄرشلا باعUأ نأ ن-ح st ةSراقعلا لوصألا سفن مييقتل ة.-بكلا تاÄرشلا باعUأ نم GH 30%إ %25 ةبسäب لقأ اáàأب ةطسوتملا تاÄرشلا باعUأ ردق

.ة.-بكلا تاÄرشلا

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

ةيلزانتلا ةقYرطلا ةيدعاصتلا ةقYرطلا
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اقفو م2017 ماع 56 يدوعس لاGر نويلمC6 400اوحب ةيدوعسلا ةي<رعلا ةكلمملا 56 مييقتلا تامدخ قوس م)' ردقُي
ً

.ةيلزانتلا ةقGرطلل 

ةhiغصلاو ةطسوتملاو ةhiبكلا تآشdملل ةفلتabا تاراقعلا عاونأل مييقتلا رGرقت باع]أ لXيW طسوتم

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

ةhiغصلا تآشdملاةطسوتملا تآشdملاةhiبكلا تآشdملاراقعلا عون

700500400ةينكس

22,00015,00012,000ةBراجت

18,00012,00010,000ةيعارز ٍضارأ

60,00030,00020,000)ةيخBراتو ةBرثأ ،تايفشTسم ،قدانف( ةصصختم تاراقع

)يدوعس لاGر نويلم( ةأشdملا عون بسح قوسلا ريدقت

عوم)aاةhiغصلا تآشdملاةطسوتملا تآشdملاةhiبكلا تآشdملاراقعلا وأ لصألا عون

4.07.19.620.7ةينكس

79.285.095.6259.8ةBراجت

18.134.019.972.0ةيعارز ^[\ارأ وأ ءاضيب ^[\ارأ

47.2-25.921.2)ةيخBراتو ةBرثأ ،تايفشTسم ،قدانف( ةصصختم تاراقع

127.3147.3125.1399.7عومbcا

ابBرقت10.6ةأشmملا عون بسح تاداريإلا طسوتم
ً

ابBرقت2.5
ً

ابBرقت0.75
ً

ي§
ُ

ابBرقت يدوعس لاBر نويلم400( يدوعس لاBر نويلم399.7 ةميقب ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملا wx مييقتلا تامدخ قوس مtc ردق
ً

( wx اقفو م2017 ماع
ً

.ةيلزانتلا ةقBرطلل 

ي§
ُ

 بسح ،ةÅÇغصلا تآشmملا تاداريإ غلبتو يدوعس لاBر نويلمÉÑ 3.0إ2.0 نÅب ةطسوتملا ةأشmملا تاداريإ طسوتم لصي نÅح wx يدوعس لاBر نويلمÉÑ 12.0إÉx 10.0اوحب ةÅÇبكلا ةأشmملل مييقتلا تامدخ تاداريإ طسوتم ردق

اقفو يدوعس لاBر نويلمÉÑ 0.8إ0.6 نÅب ،تاريدقتلا
ً

.ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملا wx مييقتلا تامدخ قوس صوصخب اéèلإ انلصوت ^åلا تانايبلا دكؤي امم تآشmملا عاونأ فلتخم عم ةيلوألا تالباقملل 

ةيلزانتلا ةقGرطلا ةيدعاصتلا ةقGرطلا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،لدعلا ةرازو:ردصملا

 ماعل لدعلا ةرازو تالQR بسح تاراقعلاب ةقلعتملا تالماعملا نم طقف 3A 70%ا@? ا<دادعإ متي مييقتلا ر9راقت نأ 34إ تاريدقتلا *(ش'

.م2017

  )لدعلا ةرازو تانايب بسح( مbA 2017 تالماعم اa`لع تمت ^[لا تاراقعلا 3Aامجإ

27,28627,286تالماعملل @?كلا ددعلا

ابPرقت لاPر رايلم143,560,848,521143.5تالماعملا ةميق @Iامجإ

ً

ابPرقت عYرم WXم رايلم1,893,036,2531.9)عYرم WXم( ةميقملا ةحاسملا @Iامجإ

ً

مbA 2017 تالماعم اa`لع تمت ^[لا ةينكسلا تاراقعلا 3Aامجإ

  )لدعلا ةرازو تانايب بسح(

19,92419,924تالماعملل @?كلا ددعلا

ابPرقت لاPر رايلم94,115,264,34294تالماعملا ةميق @Iامجإ

ً

678,249,858)عYرم WXم( ةميقملا ةحاسملا @Iامجإ

ابPرقت لاPر رايلم0.68

ً

عYرم WXم

مbA 2017 تالماعم اa`لع تمت ^[لا ة9راجتلا تاراقعلا 3Aامجإ

  )لدعلا ةرازو تانايب بسح(

7,3627,362تالماعملل @?كلا ددعلا

ابPرقت لاPر رايلم49,445,584,17949.5تالماعملا ةميق @Iامجإ

ً

1,214,786,395ةميقملا ةحاسملا @Iامجإ

ابPرقت لاPر رايلم1.22

ً

عYرم WXم

اقفو§

ً

.ةPراقع ةلماعمI@ 27,286امجإ ليabc مت م2017 ماعل لدعلا ةرازو تانايبل 

أ rsلا ةPراقعلا تالماعملا نم طقف %70 ةبسnل رPراقت بلط مت ،ةقمعتملا تالباقملاو ةيلوألا ةساردلا i?ع ءانfو§

ُ

xو تزجن
ُ

cعو .م2017 ماع لالخ لدعلا ةرازو ىدل تل?i |ل
ٍ

 @É ةداPزلا بÜسÖ ىرخألا ولت ةنس ةداPز @É ةبسnلا هذÄ نإف ،

.مييقتلا تامدخب قلعتي ام @É نàيئاäãلا نàمدختسملا نàب @áولا ىوتسم

ةيلزانتلا ةق9رطلا ةيدعاصتلا ةق9رطلا

§èãرطلا فدPإ ةيدعاصتلا ةقIi ريدقت ìcامجإ ريدقتب مييقتلا تامدخ قوس مI@ لا تاراقعلا ددعrs لع تمتïãلا وأ تالماعم اrs x
ُ

cراقت ددعو لدعلا ةرازو ىدل تلPلا مييقتلا رrs بلطñãم نم كونبلا اnمييقتلا تآش.
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،لدعلا ةرازو:ردصملا

اقفو
ً

 عيمجت مت دقفمييقتلا تامدخ ريدقتلو كلذ TUع ًءانRو .ةPراجتلاو ةينكسلا نIتئفلا DE تاراقعلا نم لثامم ددع مييقت مت م2017 ماعل لدعلا ةرازو تانايبل 

.تاراقعلا نم دحاو عون نمض ةabاش_ملا تاراقعلا عاونأ

)عjرم hiم( ةلماعملا ةحاسمةلماعملاتالماعملا ددعراقعلا عون

ةيعارز ٍضارأ
1,960

3,052,413,008
341,325,992

ةحاKLسا
39

13,106,000
114,239

لOPم
1,146

464,772,711
1,017,837

ةقش
2,231

6,731,193,301
2,236,020

TUبم
135

329,638,864
765,377

اليف
609

896,221,683
416,199

رصق
2

4,100,000
7,231

ضرأ ةعطق / ءاضف ضرأ
13,445

81,278,669,260
331,489,974

ق[\م
59

466,440,995
576,909

قوس` زكرم
14

34,729,256
32,577

رجتم / ضرعم
284

843,979,264
267,503

عومfgا
19,924

94,115,264,342
678,249,858

–مDE 2017 تالماعم اybلع تمت vwلا ةينكسلا تاراقعلا uEامجإ

  )لدعلا ةرازو تانايب بسح( راقعلا عون بسح

)عjرم hiم( ةلماعملا ةحاسمةلماعملاتالماعملا ددعراقعلا عون

ةيعارز ٍضارأ
1,335

1,432,634,669
1,110,476,865

ةحاKLسا
7

3,391,000
22,528

لOPم
66

40,619,164
31,277

ةقش
217

231,504,510
88,299

TUبم
27

85,941,458
23,748

اليف
50

56,905,586
26,192

رصق
1

70,000,000
13,750

ضرأ ةعطق
5,589

47,217,961,848
102,758,306

ق[\م
11

125,716,243
1,240,571

قوس` زكرم
9

155,817,201
95,384

رجتم / ضرعم
50

25,092,500
9,475

عومfgا
7,362

49,445,584,179
1,214,786,395

–مDE 2017 تالماعم اybلع تمت vwلا ةPراجتلا تاراقعلا uEامجإ

  )لدعلا ةرازو تانايب بسح( راقعلا عون بسح

ةيلزانتلا ةقPرطلا ةيدعاصتلا ةقPرطلا

.ةيلاتلا ةحwرشلا uv تاراقعلا نم دحاو عون نمض ةqrاشoملا تاراقعلا عاونأ عيمجت مت مييقتلا تامدخ ريدقتل
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،لدعلا ةرازو:ردصملا

 ٍضارأ وأ ةKراجت وأ ةينكس تاراقعك تاراقعلا نم دحاو عون نمض ةABاش?ملا تاراقعلا عاونأ عيمجت مت دقف مييقتلا تامدخ قوس ريدقتل

.ةيعارز

)عXرم VWم( ةKراقعلا ةدحولل ةلماعملا ةحاسم)يدوعس لاKر( ةدحولاب ةلماعملا ةميق)عXرم VWم( ةلماعملا ةحاسمةلماعملاتالماعملا ددعراقعلا عون

ةيعارز ٍضارأ
3,295

4,485,047,677
1,451,802,857

1,361,1683

ةحاLMسا
46

16,497,000
136,767

358,630121

لPQم
1,212

505,391,875
1,049,114

416,990482

ةقش
2,448

6,962,697,811
2,324,319

2,844,2392,996

TUبم
162

415,580,322
789,125

2,565,311527

اليف
659

953,127,269
442,391

1,446,3242,154

رصق
3

74,100,000
20,981

24,700,0003,532

ضرأ ةعطق
19,034

128,496,631,108
434,248,280

6,750,900296

قYZم
70

592,157,238
1,817,480

8,459,389326

قوس[ زكرم
23

190,546,457
127,961

8,284,6291,489

رجتم / ضرعم
334

869,071,764
276,978

2,602,0113,138

27,286143,560,848,521عوم`_ا
1,893,036,253

5,261,33776

   )لدعلا ةرازو تانايب( راقعلا عون بسح- مpq 2017 تالماعم اoBلع تمت lmلا ةKراجتلاو ةينكسلا تاراقعلا عومجم

.ةيلاتلا ةح~رشلا {| تاراقعلا نم دحاو عون نمض )للفلاو ققشلا ،يuابملا ،لزانملا( فلتخم نولب ةoZوملا ةmnاشkملا تاراقعلا عاونأ عيمجت مت مييقتلا تامدخ ريدقتل§

ةينكسلا ةعوم`_ا نمض للفلاو يuابملاو ققشلاو لزانملا عيمجت مت§

ةKراجتلا ةعوم`_ا نمض رجاتملا وأ ضراعملاو قوسkلا زكارمو قحالملا عيمجت مت ضرأ ةعطق ،رصق ،ةحاLMسا§

و§
ُ

ةيعارزلا vwmارألا ÜUسم تحت ةلصفنم ةعومجم {| ةيعارزلا ÉÑÖارألا تعض

ةيلزانتلا ةقKرطلا ةيدعاصتلا ةقKرطلا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،لدعلا ةرازو:ردصملا

BC Dلا تاراقعلل مييقت ر>رقت22,920 دادعإ 34إ تاريدقتلا *(ش'
ُ

F
ّ

 لا>ر نويلم3J 289اوح مييقتلا تامدخ قوس غلRو م2017 ماع IJ لدعلا ةرازو IJ تل

.يدوعس

BC Dلا تاراقعلل مييقتلا ر>راقت ددع 3Jامجإ
ُ

Fتل IJ لدعلا ةرازو

تالماعملا ددعراقعلا عون
ةلماعملا ةميق

)يدوعس لا>ر(

ةلماعملا ةحاسم

)عiرم *hم(

مييقتلا ر>راقت ددع

مييقت ر>راقت رادصإ مت تاريدقتلا بسح(

 عاونأ نم عون لqل تالماعملا نم %70 ةبسmل

)تاراقعلا

ةيفاضإلا مييقتلا ر>راقت ددع

 نم %20 ةبسmل مييقت ر>رقت2 رادصإ مت تاريدقتلا بسح(

)تاراقعلا

مييقتلا ر>راقت ددع 3Jامجإ

4,4818,836,797,2774,604,9493,1376283,765ةينكس

19,5108,405,505,4023,576,81613,6572,73116,388ةKراجت

ةيعارز ٍضارأ
3,295129,939,438,699435,500,7772,3064612,767

27,286147,181,741,378443,682,54219,1003,82022,920عومwFا

)يدوعس لا>ر نويلم( راقعلا عون بسح مييقتلا قوس)يدوعس لا>ر( راقعلا عون بسح مييقتلا قوس)يدوعس لا>ر( مييقتلا ر>رقت باع'أ طسوتمراقعلا عون

يدوعس لاKر نويلم2,259,0002.26 =600 ×6003,765ةينكس

يدوعس لاKر نويلم254,014,000254.01 =15,500 ×15,50016,388ةKراجت

يدوعس لاKر نويلم33,204,00033.20 =12,000 ×12,0002,767ةيعارز ٍضارأ

يدوعس لا>ر نويلم289.48يدوعس لاKر289,477,000عومwFا

~Fملا تاراقعلل مييقتلا تامدخ قوس م�Fلدعلا ةرازو ىدل ةل

ةيلزانتلا ةق>رطلا ةيدعاصتلا ةق>رطلا

ابKرقت تاراقعلا نم %20 ةبسaل مييقت ارKرقت ردص ھنأ ةظحالملا نم
ً

.

fشhi إ تاريدقتلاmn رقت22,920 رادصإ مت ھنأKلا تاراقعلل مييقت رop qُsم2017 ماع لالخ لدعلا ةرازو ىدل تل.

.يدوعس لاKر نويلمm| 289اوح ،تاريدقتلا بسح ،م2017 ماع لالخ لدعلا ةرازو ىدل تلop qُsلا تاراقعلا ددعل مييقتلا تامدخ قوس مys غلب
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،لدعلا ةرازو:ردصملا

اقفو ،34كلا قوسلا م,+ ردقُي
ً

.ةيلزانتلا ةق=رطلا 4] اYZلإ انلصوت STلا ةميقلا سفن N4و يدوعس لا=ر نويلمC4 400اوحب ،ةيدعاصتلا ةق=رطلل 

ق STلا تاراقعلا ددع)يدوعس لا=ر( مييقتلا ر=رقت باعaأ طسوتمراقعلا عون
ُ

لا=ر نويلم( راقعلا عون بسح مييقتلا قوس)يدوعس لا=ر( راقعلا عون بسح مييقتلا قوسكونبلا hiاصل تمي

)يدوعس

يدوعس لایر نویلم19.0يدوعس لایر50038,00019,000,000ةينكس

يدوعس لایر نویلم70.0يدوعس لایر14,0005,00070,000,000ةBراجت

يدوعس لایر نویلم22.0يدوعس لایر11,0002,00022,000,000ةيعارز ٍضارأ

يدوعس لایر نویلم111.0يدوعس لایر111,000,000عوم,nا

ق STلا تاراقعلا دادعأ تاريدقت
ُ

ةكلمملا 4] كونبلا عيمج hiاصل تمي

ةيلزانتلا ةق=رطلا ةيدعاصتلا ةق=رطلا

.ا`فالخو ةيفرصملا klغ ةيلاملا تاfرشلاو ةيموVhiا تا`Vgاو ةBراقعلا تاfرشلاو دارفألا لثم ىرخأ تا`ج نم ةلصحتملا كلت نم ًاليلق لقأ كونبلا VWاصل مييقتلا رBراقت دادعإ باعPأ طسوتم نأ IJإ ةراشإلا ردجت§

.يدوعس لاBر نويلمIu 111.0اوح ،تاريدقتلا بسح ،كونبلا VWاصل ةميقملا تاراقعلل مييقتلا تامدخ قوس مog غلب§

§yامجإ يواسIu راقت ددعBرطلا بسح ،ةرداصلا مييقتلا رBامجإ" ،ةيدعاصتلا ةقIu راقتBملا تاراقعلا مييقت ر|gرقت22,920( لدعلا ةرازو ىدل ةلBر(" راقت"وBاصل ةميقملا تاراقعلا مييقت رVW كونبلا )رقت45,000Bراقت ددع غلب ")رBمييقتلا ر 
اقفو ةرداصلا

ً
ابBرقت ،وÖو رBرقتIu 67,920اوح ةيدعاصتلا ةقBرطلا تاريدقتل 

ً
اقفو رBراقتلا ددع سفن ،

ً
.رBرقت68,028 يواسâä Pلا ةيلزانتلا ةقBرطلا تاريدقتل 

 كونبلا hiاصل ةمّيقملا تاراقعلا مييقت تامدخ قوس"و ")يدوعس لا=ر نويلم289( لدعلا ةرازو ىدل ةل,tملا تاراقعلل مييقتلا تامدخ قوس" C4امجإ ،ةيدعاصتلا ةق=رطلا تاريدقت بسح ، مييقتلا تامدخ قوس م,+ C4امجإ غلب§

اقفو ،34كلا قوسلا م,+ ردقُي .)يدوعس لا=ر نويلم111.0(
ً

.ةيلزانتلا ةق=رطلا 4] اYZلإ انلصوت STلا ةميقلا سفن N4و يدوعس لا=ر نويلمC4 400اوحب ،ةيدعاصتلا ةق=رطلل 

  كونبلا hiاصل مييقتلا ر=راقتل ة=وئملا ةبس|لاكونبلا hiاصل مييقتلا ر=راقت ددعراقعلا عون

%38,00084.4ةينكس

%5,00011.1ةBراجت

%2,0004.4ةيعارز ٍضارأ

%45,000100.0عوم,nا

ق STلا تاراقعلل مييقتلا تامدخ قوس م,+
ُ

كونبلا hiاصل تمي
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ي
ُ

 لاHر نويلمRS 799إ م2017 ماع 2> يدوعس لاHر نويلم400 نم ةيدوعسلا ةيBرعلا ةكلمملا 2> مييقتلا تامد34 12كلا قوسلا ومني نأ عقوت

.م2022 ماع 2> يدوعس

)مRS 2022إ م2018( مييقتلا تامدخ قوسو مييقتلا رHراقت ددع ومن تاعقوت

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

مMN 2022إ م2018 نم مييقتلا رBراقت ددع ومن تاعقوت

§Oراقت ددعل قوسلا تاريدقت دمتعBمييقتلا تامدخ قوسو مييقتلا ر، TشVاسأ لXYZ، ع[N

üيمانتملا [\ولا Tمييقتلا قوس

üا ةردابمcdVراشملل ةمعادلا ةموeراقعلا عBةينكسلاو ة

üزBمّيقملا دادعأ ةداjماعلا لالخ نjيضاملا نjا تاونسلا لالخ عقوتملا ومنلا لدعمو نcnةلبقملا سم

üردتلا جماربBلا" نم ةفثكملا بuع "ةئي[N ةكلمملا ىوتسم

üأ تاعقوتxdصملا با{dةقمعتملا تالباقملا نم ةصلختسملا ة

.م2022 ماع [á رBرقتM] 94,000اوحو م2017 ماع [á رBرقتMN 67,950إ لصي نأ عقوتBو %6.8 غلبي بكرم يونس ومن لدعمب رBرقتلا رBراقت ددع قوس [Mامجإ ومني نأ ردقُي§

 بكرم يونس ومن لدعمب ومني نأ عقوتي ةكلمملا [á مييقتلا قوس [Mامجإ نإف مييقتلا رBرقت ةفلVت طسوتم N]ع ىرخأل ةنس نم %5.0 ةداBز ةبسMN ãإ رظنلاب.يدوعس لاBرM] 5,882اوح م2017 ماع [á مييقتلا رBرقت ةفلVت طسوتم غلب§

.م2022 ماع [á يدوعس لاBرMN 799.3إ م2017 ماع [á يدوعس لاBر نويلم400.0 نم 14.9%

68,028 
72,110 

78,239 

86,063 

95,960 
106,516 

6.0%
8.5%

10.0%

11.5% 11.0%

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

مييقتلا رBراقت ددع ومنلا لدعمل ةBوئملا ةبسêلا

2017 2018

تاعقوت

2019

تاعقوت

2020

تاعقوت

2021

تاعقوت

2022

تاعقوت

 يونسلا ومنلا لدعم
%9.4بكرملا

مMN 2022إ م2018 نم مييقتلا تامدخ قوس ومن تاعقوت

400.0 445.2 

507.2 
585.8 

685.8 

799.3 10.3%

10.8%

11.3%

11.8%

11.3%

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1,000.0

)تالاBرلا نjيالم( مييقتلا تامدخ قوس ومنلا لدعمل ةBوئملا ةبسêلا

2017 2018

تاعقوت

2019

تاعقوت

2020

تاعقوت

2021

تاعقوت

2022

تاعقوت

585.8

 يونسلا ومنلا لدعم
%14.9 بكرملا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،"ةئي&لا":ردصملا

.مامدلاو ةمركملا ةكمو ةدج ندم اDEلت ضا@رلا ةنيدم >; يراقعلا مييقتلا تآش3م ةيبلاغ لمع'

م2012 >; نيدمتعملا ن]ميقملا ماظن قيبطت ذنم م2017 >; ةنيدم لQ >; ةلماعلا يراقعلا مييقتلا تآش3م عOزوت

اب@رقت مييقتلا تآش3م ددعةنيدملا
ً

8ا>;أ

10مامدلا

2ةحابلا

6فوف&لا

1ليبIJا

MN1فILا

1جرILا

ILPQ9ا

9ةرونملا ةنيدملا

1ةعمXJا

2فيطقلا

1سرلا

1ليلسلا

3فئاطلا

7ةدaرب

2نطابلا رفح

1لئاح

2نازاج

43ةدج

1طيشم سjمخ

18ةمركملا ةكم

1نارجن

96ضاaرلا

2كوبت

1روقصلا ةلقع

5ةuvنع

3عبwي

237عومa`ا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،"ةئي&لا":ردصملا

.ةيدوعسلا ةيLرعلا ةكلمملا نم ةيقرشلا ةقطنملاو ةمركملا ةكمو ضاCرلا A@ يراقعلا مييقتلا تآش5م نم %80 نم /.كأ لمع'

31

99

64

12

14

9

2

1

0

2

2

1

0

مA 2017@ يراقعلا مييقتلا تآش5م ددعقطانملا

99ضاDرلا ةقطنم

64ةمركملا ةكم ةقطنم

31ةيقرشلا ةقطنملا

14ميصقلا ةقطنم

12ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

RS9سع ةقطنم

2كوبت ةقطنم

2ناRWج ةقطنم

2ةحابلا ةقطنم

1لئاح ةقطنم

1نارجن ةقطنم

0ةيلامشلا دود_^ا ةقطنم

0فوb^ا ةقطنم

237عومYZا

يقملا ماظن قيبطت ذنم مA 2017@ ةقطنم ل` A@ ةلماعلا يراقعلا مييقتلا تآش5م ع^زوت
ّ

مA 2012@ نيدمتعملا نfم
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،"ةئي&لا":ردصملا

اوضع64 ن5بس<نملا ءاضعألا ددع غلب ن5ح ;:1,112 ن5طش2لا ءاضعألا ددع غلب
ً

 لمعSو ةيدوعسلا ةيPرعلا ةكلمملا ;: م2017 ماع ةياEFب 

.ةدجو ضاZرلا XYنيدم ;: ن5طش2لا ءاضعألا مظعم

يقملا عSزوت
ّ

يقملا ماظن قيبطت ذنم م2017 ;: ةكلمملا ;: ةنيدم لd ;: نZ5راقعلا ن5م
ّ

م2012 ;: نيدمتعملا ن5م

 ءاضعأنوطشk ءاضعأةنيدملا

نوبس<نم

عومopابالط ءاضعأ

212023ا>;أ
594366مامدلا
2103ملدلا
5005ةيعردلا
1001ةديفرلا
1001عFادبلا
9009ةحابلا
2002ةيJKكبلا
1001طاغلا
121013فوف&لا
5005ليبRSا
VW2002فRUا
3216جرRUا
RUYK353139ا
364040ةرونملا ةنيدملا
3003ةعمS\ا
3003فوف&لا
2002فيطقلا
1001ةذفنقلا
1001تاbرقلا
4004سرلا

5106رعرع
1001ليلسلا

 ءاضعأنوطشk ءاضعأةنيدملا

نوبس<نم

عومopابالط ءاضعأ

240024فئاطلا
1001يفلزلا
2002ةشhب
300030ةدbرب
1001لدنRSا ةمود
6006نار&ظلا

82111نطابلا رفح
160016لئاح
7108نازاج
156144174ةدج
6006طيشم سhمخ
496055ةمركملا ةكم
4004نارجن
1001ةرونت سار

2002ايyص
91010ا|ا}س
3003ةطماص
1001ءارقش

172019كوبت
9009ةJÄنع ميصقلا
6006عبÅي
4632011494ضاbرلا
RÖ 770178إ-  نودفاو- عقوم نود

§Üوضع1,194 كلان çنم وضع86و طشêبس íW ندملا فلتخم íW وم امك ةكلمملاïñ íW اRSهالعأ لود.

يقملا( نيدمتعملا ءاضعألا ددع غلب§
ّ

.م2017 ماع íW ةيدوعسلا ةيûرعلا ةكلمملا íW دمتعم وضع153 )نJم
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،"ةئي&لا":ردصملا

يقملا نم %75 نم /.كأ لمع'
ّ

.ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملا نم ةيقرشلا ةقطنملاو ةمركملا ةكمو ضاDرلا ندم ;: يراقعلا مييقتلا تامدخ ;: ن8م

494

يقملا عVزوت
ّ

يقملا ماظن قيبطت ذنم م2017 ;: ةقطنم لY ;: ن8طشXلا نD8راقعلا ن8م
ّ

م2012 ;: نيدمتعملا ن8م

يقملا ددعقطانملا
ّ

م2017 ;: نD8راقعلا ن8م

516ضا@رلا ةقطنم

254ةمركملا ةكم ةقطنم

145ةيقرشلا ةقطنملا

49ميصقلا ةقطنم

46ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

QR32سع ةقطنم

19كوبت ةقطنم

13ناQVج ةقطنم

9ةحابلا ةقطنم

16لئاح ةقطنم

4نارجن ةقطنم

6ةيلامشلا دود^[ا ةقطنم

11فوa[ا ةقطنم

78نودفاولا

1,198عومefا

136
278

52

54

30

17

16

5

12

4

9

10
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1,433 نم %6 غلبيبكرم يونس ومن لدعمب ومنEس ةيدوعسلا ةيAرعلا ةكلمملا 7< ن#=راقعلا ن#ميقملل 67كلا ددعلا نأ 0/إ تاريدقتلا $#ش!

.م2022 ماع 7< مّيقم1,918 0/إ م2017 ماع 7< ميقم

 ,;A 1,198@إ م2015 ماع ,;231 نم ن51راقعلا ن1ميقملل ,+كلا ددعلا داز§

يقم484 ,@اوح غلب ومن طسوتمب م2017 ماع
ّ

.ةنسلا ,; م

يقملا دادعأ ةدا5ز A+ع لمعY "ةئيWلا" تلظ§
ّ

 ,; ب5ردتلا جمارب _1فوتب ن1م

.ةكلمملا قطانم فلتخم

 م2012 ماع ,; اopاشmإ ذنم ةي5kردت ةرود300 "ةئيWلا" تمظن دقو§

.بردتم6,700 ددع اspف كراش

§Yف لالخ ن1ميقملا ددع ومن تاعقوت دمتعz_إ م2018( تاعقوتلا ة@A 2022اسأ ل�ش~ ،)مÄÅÇ، ع+A:

üيقملا ددع ومن
ّ

مA 2017@إ م2016 نم ن1يضاملا ن1ماعلا لالخ ن1م

üلا" نم ةفثكملا ب5ردتلا جماربWع "ةئي+A ةكلمملا ىوتسم

üولاà, مييقتلا قوس~ يمانتملا

üا ةردابمåçراشملل ةمعادلا ةمو�éةينكسلاو ة5راقعلا ع

üأ تاعقوتêçصملا باíçةقمعتملا تالباقملا نم ةصلختسملا ة

يقملا ددع د5زي نأ عقوتي§
ّ

يقم1,198 نم %7.3 ,@اوح غلبي بكرم يونس ومن لدعمب ن1م
ّ

يقمA 1,704@إ م2017 ,; م
ّ

.مA 2022@إ م2018 نم سمåòا تاونسلا لالخ م2022 ماع ,; م

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

م2022و م2018 ن#ب ةكلمملا 7< ن#=راقعلا ميقملا ددع ومن تاعقوت

يقملا ددع ومن تاعقوت
ّ

مA 2022@إ م2018 نم ن51راقعلا ن1م

1,198 
1,288 

1,391 
1,495 

1,600 1,704 

7.5% 8.0%

7.0%
7.0%

6.5%

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

ن#=راقعلا ن#ميقملا ددع ومنلا لدعمل ة=وئملا ةبسfلا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

يقملا ددع د0زي نأ عقوتي
ّ

.مWX 2022إ م2018 نم تاعقوتلا ةMNف لالخ ندملا عيمج GH لثامم ومن لدعمب ،تاريدقتلا بسح ،ن07راقعلا ن7م

يقملا ددع WHامجإ تاعقوت
ّ

م2022 ماع GHةنيدم ل^ GH بولطملا ن07راقعلا ن7م

يقملا ددع WHامجإ تاعقوتندملا
ّ

م2022 ماع GH ةنيدم ل^ GH بولطملا ن07راقعلا ن7م

33ا>;أ
94مامدلا
4ملدلا
7ةيعردلا
1ةديفرلا
1عEادبلا
13ةحابلا
3ةيIJكبلا
1طاغلا
18فوفNلا
7ليبRSا
VW3فRUا
9جرRUا
RUYJ55ا
57ةرونملا ةنيدملا
4ةعمS\ا
4فوفNلا
3فيطقلا
1ةذفنقلا
1تاbرقلا
6سرلا

9رعرع
1ليلسلا

يقملا ددع WHامجإ تاعقوتندملا
ّ

م2022 ماع GH ةيندم ل^ GH بولطملا ن07راقعلا ن7م

34فئاطلا
1يفلزلا
3ةشhب
43ةدbرب
1لدنRSا ةمود
9نارNظلا

16نطابلا رفح
23لئاح
11نازاج
247ةدج
9طيشم سhمخ
78ةمركملا ةكم
6نارجن
1ةرونت سار

3ايwص
14اyاxس
4ةطماص
1ءارقش

27كوبت
13ة{Iنع ميصقلا
9عب~ي
703ضاbرلا

عيمج ïW ٍواسÅم لدعمب نbIراقعلا نIمّيقملا ددع ةداbز ريدقت مت ،ةكلمملا قطانم عيمج ïW ةموRîxا تاردابم ãåإ ëíìاسأ لxشê ىزعçُ يذلاو ،مãå 2022إ م2018 نم تاعقوتلا ةÑJف لالخ ةكلمملا قطانم لxل ٍواسÅم يراقع ومن ذخأ دنع§

.ةÑJفلا سفن لالخ ندملا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،"ةئي&لا":ردصملا

يقملا نم %80 نم *8كأ نأ 34إ تاريدقتلا *(ش'
ّ

 ةقطنملاو ةمركملا ةكمو ضاCرلا PQ مNOلإ ةجاDKا نوكتس يراقعلا مييقتلا تامدDE ن(Cراقعلا ن(م

.م2022 ماع PQ ةيدوعسلا ةيXرعلا ةكلمملا نم ةيقرشلا

1,075

ي
ُ

يراقعلا مييقتلا تامدخ ميدقتل ن(Cراقعلا ن(ميقملل gQكلا ددعلا نم 3Q 75%اوح 34إ م2022 ماع PQ ةكلمملا PQ ةيقرشلا ةقطنملاو ةمركملا ةكمو ضاCرلا ندم جاتحت نأ عقوت

يقملا ددعقطانملا
ّ

 PQ ن(Xولطملا ن(Cراقعلا ن(م

م2022

734ضاBرلا ةقطنم

361ةمركملا ةكم ةقطنم

ةيقرشلا ةقطنملا
206

70ميصقلا ةقطنم

65ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

ST46سع ةقطنم

27كوبت ةقطنم

18ناSXج ةقطنم

13ةحابلا ةقطنم

23لئاح ةقطنم

6نارجن ةقطنم

9ةيلامشلا دودa`ا ةقطنم

16فوe`ا ةقطنم

110بناجألا

1,704عومlmا

300
618

115

110

65

39

35

12

26

8

18

24
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد:ردصملا

يقملا نم %95 نم *8كأ نأ 34إ تاريدقتلا *(ش'
ّ

 عاطقلا 3E 5% DEاوح لمعG ن(ح DE صاLMا عاطقلا ىدل نولمعG مييقتلا DE ن(لماعلا نم

.)107( ^[ح تارابتخالا اوزاتجا نيذلا نم مVمظعمو يموكLQا

ةيميلعتلا تادحولا وأ تارودلا بسح نوميقملا

"ةئيVلا" وميقمةيميلعتلا ةدحولا وأ ةرودلا

  تقؤم وضع103 @?إ101

دمتعم وضع107 @?إ104

دمتعم لوأ وضع110 @?إ108

ليمز116 @?إ111

§Qطقف دمتعم وضع153 كلان WX ا تقولاYZا?X ةئي[لا" ىدل".

.م2019 ماع WX ةلامزلا @xع لصاح لوأ جرختي نأ عقوتiو .ةbولطملا ةYnopا تاعاس لامكإ مmkلعو مijkردت تاعاس اولمكأو )ef )116ح تارودلا WX طقف نوbردتملا كراش دقو§

.)ef )107ح تارابتخالا اوزاتجا نيذلا نم م[مظعمو يموYZÜا عاطقلا X 5% WX?اوح لمعÉ ن�ح WX صاYnا عاطقلا ىدل نولمعÉ مييقتلا WX ن�لماعلا نمييقملا نم %95 نم Äpكأ نأ @?إ تاريدقتلا �pش{§

اضيأ عقوتي§
ً

اددع كباسو وÜمارأ لثم ةيموYZÜا تا[Yìا ضعë فظوت نأ 
ً

ا�pبك 
ً

.ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ن�مّيقملا نم 
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد ،ةئي*لا عقوم:ردصملا

امصخ مييقتلا تآش-م حنمت
ً

ت EFلا تاراقعلل A 60%@إ %50 ن:ب 
ُ

اJونس ميق
ً

ت EFلا كلتل EM 80%حو 
ُ

.رUشأ ةتس لP ميق

ةنيعملا لوصألا ضعبل يرودلا مييقتلا

ي§
ُ

يق
ّ

.قودنصلانع لوؤسملا سلopاو ةيلاملا قوسلا ةئيm ا*عضت jkلاةمظنألاو تاسايسلا بسح رخآل ٍتقو نم مييقت `_إ ة[رامثMسالا قيدانصلا تاراقعو لوصأ جاتحت .يرود لQشO رامثMسالل مدختسملا راقعلا م

اقفو ا*لومت jkلا ة[راقعلا لوصألا عيمp| يرود وأ يونس مييقت بلطت كونبلا نإف ةروصلا سفنsو§
ً

.لوصألا كلتل قوسلاراعسأب ماملإلاو م*فل كلذو كنبلا تاسايسل 

ي راقعلا مييقت نإف طقف راقع ءارش وm ة*p|ا وأ صÑÖلا ناÉ اذإ ،ٍلÇ` Éعو§
ُ

.طقف ةدحاو ٍةرمل ىرج

يرودلا مييقتلا لوصأ aAع مص_^ا

امصخ مييقتلا تآشåم حنمت§
ً

ت jkلا تاراقعلل %60 `_إ %50 نéب 
ُ

ا[ونس ميق
ً

ت jkلا كلتل jí 80%حو 
ُ

.اîïلع قفتملا دقعلا طورش بسح ر*شأ ةتس لÉ ميق

لوصألا مييقتل ضJوعتلا /باعhألا ديدحتل ةيسeئرلا c:ياعملا

§mثكلا كلانéó بنيابتلا نمéيقملا ن
ّ

 تافالتخاو تانيابت `_إ كلذ ىدأ دقو .قوسلا ùû ةمدختسملا مييقتلا باعòأب قلعتي "ةئي*لا" لبق نم ددحم ماظن وأ طباوض يأ دجوت الو .ليمعلا نم اîïضاقت متي jkلا باعòألاب قلعتي اميف مييقتلاو نéم

.لصألا سفن مييقتل ةفلتoÖا تاÉرشلا عاونأ نم ةضورعملا راعسألا ùû ةéóبك

اضيأ éóعسMلا دمتع§ .رخآ ب®س يأ وأ ةيفرصم ةلماعم وأ فيلسMلل مييقتلا ناÉ اذإ ام يأ لصألا مييقت نم ضرغلا `Çع دمتع§éóعسMلا ةيلآل k£¢°ئرلا رايعملا نإف ةéóبكلا تاÉرشلا يأر بسحو§
ً

 ةيلمع ديقعò ىدمو لصألا عقوم `Çع 

.مييقتلا
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ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،ةيلوأ ةسارد ،ةئي*لا عقوم:ردصملا

.ىفشVسم وأ قدنفل ةبسDلاب موي30 >;إ25 ن8ب بلطتي دق امنKب اليف وأ ةقشل ةبسDلاب لمع مايأ3 >;إ2 ن8ب مييقتلا ر3رقت دادعإ قرغتس'

مييقتلا ر3رقت دادعإل ةمزاللا ةYZفلا

§Aرقت دادعإ قرغتسJب مييقتلا رLإ2 نOP 3لاب لمع مايأUب بلطتي دق امن\ب راقعلا عقوم بسح اليفلا وأ ةقشلل ةبسLإ3 نOP 5ح `_ مويLن Aرقت دادعإ قرغتسJتكم ةحاسمل مييقتلا رcب ةيLإ3 نOP لمع مايأ ةسمخ.

.لمع مويmn 20حOP 15إ عsرم qrم10,000 نم wrكألا ةحاسملا جاتحت نLح `_ لمع مايأOP 10إ7 نLب رJرقتلا دادعإ جاتحي عsرم qrمmn 5,000ح اklحاسم غلبت ةيعارز ضرأ وأ ءاضيب ضرأل ةبسUلاب§

§yو ،اذJرقت دادعإ قارغتسا نكمJلاب مييقتلا رUفرت ةنيدم وأ ىفش}سم وأ قدنفل ةبس~lغو يرثأ راقعوأ ةيLrب هLإ25 نOP 30ديقعتلا ثيح نم راقعلا ةبيكرت بسح موي.
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.ديعبلا ىدملا FGع يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس "ةئي=لا" و دقنلا ةسسؤم ةردابم ديفت نأ عقوتي

ةيس;ئرلا تاردابملا :يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس

وط ،ةيلاملا ةرازوو ناFسإلا ةرازو عم قيس?تلاب§
ّ

انكسم نوXUشV نمل ةيلاملا ةدعاسملا TUفوتل نQرلل موعدم جتنم دقنلا ةسسؤم تر

ً

.ةكلمملا ^[ ةرم لوأل 

 مييقتلا قوس هرودب كرحي امم ةقطنملا ^[ يراقعلا نQرلا لامعأ ةردابملا هذQ طش?تس .راقعلا ةميق نم %10 لداعh ةمدقم ةعفد دادس ضXUقملا efع جتنملا اذQ بجومaو§

.يراقعلا

 ةموعدملانQرلاتاجتنم

دقنلا ةسسؤم نم ةمدقملا

.نارvظلاو ÅÇÉUاو مامدلاو ةدجو ضاÄرلا يأ ؛ةكلمملا ^[ ةيس;ئرلا ندملا ىوتسم efع {|}ارألا راعسأ نع ةيليصفت ةسارد ءارجإل ةردابم ةئيvلا تذختا§

§hدعاس Qسإلا ةرازو ةساردلا هذFرض باسح دنع ةددعتملا تامادختسالل وأ ةينكسلا تامادختسالل {|}ارألا ميق ديدحت ^[ ناÄءاضيبلا {|}ارألا ةب.

ةفاضإ ءاضيبلا {|}ارألا ةبÄرضل ةعضاÅÇا {|}ارألا عطق يدحت ^[ مييقتلا لامعأ دعاسçس ءاضيبلا {|}ارألا ةبÄرض نإف ،كلذ efعو§

ً

.ةينعملا ضرألا عطقل مييقت TUفوت èfإ 

ماظنل {|}ارألا راعسأ ةسارد

ءاضيبلا {|}ارألا موسر

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت:ردصملا

نايبرثألاةمظنألا

]ZلسدياحميVاجيإ
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.ةلبقملا تاونسلا لالخ يراقعلا مييقتلا قوس طيشCت A@ لدعلا ةرازوو ةيلاملا قوسلا ةئي, تاردابم م,اس( نأ عقوتي

ةيس;ئرلا تاردابملا :يراقعلا مييقتلا تامدخ قوس

 تايلمع ءارجإ نيدمتعملا نFمّيقملا ناWمإب حبصأ مث نمو ةلوادتملا يراقعلا رامثOسالاقيدانص IJع ةقبطملا ةيلاملا مييقتلا FGياعم "ةئيDلا" و ةيلاملا قوسلا ةئي@ تدمتعا§

.قيدانصلا هذDل ةعaاتلا ة̀راقعلا تادحولا مييقت

ةفاضإ§
ً

اقفوو ،كلذ iJإ 
ً

 ماظنلا اذ@ ضرفيس .قودنصلا ةرادإ IJع ةمئاقلا ةz{Dل تنxGنإلا عقوم rs مييقتلا ر̀رقت ضرعو نFنثا نFميّقم ةطساوب راقع لo مييقت متي ،ماظنلل 

.ھمييقت نم ضرغلاو راقعلا نع ةلماWتم تامولعم ميدقت قودنصلا ريدم IJع

 عمنواعتلاب "ةئيDلا" قبطتو

 FGياعملا ةيلاملا قوسلا ةئي@

 مييقتل ةمدختسملا ةيلودلا

 يراقعلا رامثOسالا قيدانص

.ةلوادتملا

اج̀رخ فظوملا ناo اذإ الإ ة̀راقعلا تاض̀وعتلا ريدقتل ةلWشملا نا}zلا rs اãåفظوم نم ٍيأ نFيعتب ةيموáàWا تاz{Dل حامسلا مدع رخآ يWلم رمأ ÅÇÉتق̀و§
ً

ايعماج 
ً

 يقلتو 

."ةئيDلا" اDمدقت òÉلا ماعلا áóاصلل ةيكلملا عìîب ةصاáíا ةيë̀ردتلا ةرودلا

ادحاو ùGتعòÉ úلا مييقتلا ةنDم ةيم@أ IJع يWلملا رمألا اذ@ دكؤ̀و§
ً

اضيأ دكؤي امك .ةماعلا لوصألاو تارخدملا IJع ظافáàا rs ةماDلا رصانعلا نم 
ً

 عم لمعلا ةيم@أ IJع 

اقفو ةماعلا ةzàصملل عìîلا نوناق قيبطتل ةمزاللا تال@ؤملا IJع نFلصاáàا نFصتí†ا
ً

.ةدمتعملا مييقتلا FGياعمل 

اضيأ ردص
ً

 ÅÇÉتقي يWلم رمأ 

 عìîلا نا}á ءاضعأ روضح

 تارودلا ةماعلا ةzàصملل

."ةئيDلا" اDمدقت òÉلا ةب̀ردتلا

ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت:ردصملا

نايبرثألاةمظنألا

[\لسدياحميYاجيإ

.ةيدوعسلاةيßرعلا ةكلمملا rs ة̀راقعلا تاWلتمملا مييقتل نيدمتعملا نFمّيقملا تامدخ IJع طقف دامتعالاب ÅÇÉقت مكاà†ا عيم}á ةركذم لدعلا ةرازو تردصأ§

.يراقعلا مييقتلا قوس ةعفاد ةوق رفوي امم مييقتلا ةنDم طيش®ت rs ةردابملا هذ@ م@اسOسو§

 ةدافتسالل لدعلا ةرازو ةردابم

 نFمّيقملا تامدخ نم

نيدمتعملا
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ةيعجرملا تانراقملا
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ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا لAزا?<لا نDصلا

 ةيHرعلا تارامإلا

ةدحتملا

 ةيHرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا

ةيسVئرلا تايدحتلاSTيظنتلا راطإلاةمظنملا ةMNOاقوسلا JKنةلودلا

ةدحتملا تايالولا
 ةيك8رمألا ر8وطتلاو نا5سإلا ةرازو

)HUD(

AياعمةرشعكلانGHولطمةفلتخمLياعملانمضةGHةسرامملاومييقتللةدحوملا

.)USPAP(ةينSملا

 تا5لتمملا مييقت ميدقتو ر8وطت تابلطتم يYاثلاو لوألا نارايعملا عضي§

.ة8راقعلا

.مييقتلا ةعجارم ميدقتو ر8وطت تابلطتم ددحيف ثلاثلا رايعملا امأ§

 ماSملا ميدقتو ر8وطت تابلطتم سماfgاو عeارلا نارايعملا ضرعتسbو§

.ة8راقعلا تا5لتمملا مييقتل ة8راشjسالا

.قاطنلا عساو مييقتلا ميدقتو ر8وطت تابلطتم سداسلا رايعملا ددح8و§

 تا5لتمملا مييقت ميدقتو ر8وطت تابلطتم نماثلاو عeاسلا نارايعملا عضي§

.ةيصmgلا ة8راقعلا

اGHخأو§
ً

 مييقت ميدقتو ر8وطت تابلطتم رشاعلاو عساتلا نارايعملا qrوي 

.ةسوململا GHغ لوصألا وأ لامعألا لوصأ

 امم ءانبلا ةطشYأ ؤطابت |}إ دالبلا تLرض vwلا ةيلاملا ةمزألا تدأ

ÄسÅب ÉÑ ملل كونبلا ضارقإ ضافخناàجتن مثنمو ة8راقعلا تآش 

.يراقعلا عاطقلا |éع çwلس رثأ ھنع

ضفخنم Ñ}اع

.مييقتلا تاسرامم |éع GHثأتلا ÉÑ ةيلîïاو ةيملاعلا مييقتلا GHياعم رود  نع )RICS( ةيناطيìHلا نيدمتعملا نGحاسملل ةيكلملا ةئيSلا ةسارد ر8رقت:ردصملا
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ةيسGئرلا تايدحتلاBCيظنتلا راطإلاةمظنملا ة;:9اقوسلا 56نةلودلا

ةدحتملا ةكلمملا

ن6ينوناقلان6حاسمللي0لملاد/عملا

)RICS(

 "رمحألا باتكلا" JKسم JKحت اHI ةصاخ مييقت 6Dياعم ةدحتملا ةكلمملا قبطت

اضيأ قفاوتم وQو

ً

.)IVS( ةيملاعلا مييقتلا 6Dياعم عم 

 `_IVS233 رايعملاوIVS230 رايعملا اI[م لوصألل 6Dياعم ةتس كلانQو

.راقعلاب ةقلعتملا

§IVS 200–اصملاو لامعألاde راجتلاgة

§IVS 210–6غ لوصألاD ةسوململا

§IVS 220–اصملاiتادعملاو ع

§IVS 230–اصمde راقعلا تا0لتمملاgة

§IVS 233–سالا تا0لتمملاlرامثgإلا ديق ةiءاش

§IVS 250–ةيلاملا تاودألا

 |}ع 6Dبك ل0شx يwوروألا داحتالا ةموظنم نم ايناطgرب جورخ رثأ

 يراقعلا قوسلا دمتعا .ةدحتملا ةكلمملا `{ تاراقعلا راعسأ

 دعx ة6Dبك ٍةجردب تأطابت ÉÑلا ةيÇنجألا تارامثlسالا |}ع يiاطيÄDلا

.يwوروألا داحتالا نم ايناطgرب جورخ

 تضفخنا دقف ةنيدملا `{ نمثلا ةلوقعم نكاسملا àeل ةبسiو

ىوتسم ىiدأ |çإ ايناطgرب `{ نكاسملا ةيكلم
ً

اماع ن6ثالث لالخ ا/ل 

ً

.

ضفخنم `çاع
.مييقتلا تاسرامم |}ع 6Dثأتلا `{ ةيلìîاو ةيملاعلا مييقتلا 6Dياعم رود  نع )RICS( ةيناطيÄDلا نيدمتعملا ن6حاسملل ةيكلملا ةئي/لا ةسارد رgرقت:ردصملا

ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا لQزاNOلا نSصلا

 ةيVرعلا تارامإلا

ةدحتملا

 ةيVرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا



65
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ل)زا&%لا

 نوناقلا اذ: يطغ7 :45)زا&%لا ي2دملا نوناقلا§

 &Iجأتلا نوناقو تاراقعلا لقنو ةيكلم

 ة)راجتلا ة)رضMNا تاراقعلا &Iجأت تايقافتال

.ةينكسلاو

تاريدقتلاو تا&%VWل 45)زا&%لا دUعملا§

 ةسسؤم نع ةرابع )IBAPA( ةيسدنUلا

 ةيd)ردتلا تارودلاو ة)وضعلا حنمت ةيلحم

يقملل
ّ

 ةقث بسك نامضل نIطشfلا نIم

يقملا ةردق l5 روUمMkا
ّ

عالطضالا 4mع نIم

 مييقتلا تاجرخم ماtuلا نامض عم مUماUمب

.ا|}لع فراعتملا ةددxNا &Iياعملاب

 &Iياعملل ةيل)زا&%لا ةئيUلا" وUف ل)زا&%لا l5مييقتلل ÅÇÉÑئرلا راطإلا امأ

 راطإلا اذ: &%تع7 .كل|àسملا نوناق بجومب ةموعدملاو "ABNT ةينفلا

امزلم
ً

انوناق 
ً

 Mkرامعملا عيم(Iملاو نUسدنIي نيذلا ن
ُ

 مييقتلاتايلمع نورج

.يراقعلا

 لوصألا تائف عيمج مييقتب قلعتت ءازجأ ةعبس نم راطإلا اذ: نوéتي

 ام: نIلوألا نيءزMkا نأ مغر ،تاراقعلاب ómوألا عñرألا ءازجألا قلعتت ثيح

امادختسا &öكألا
ً

 l5 ة)راجتلا مييقتلا تايلمع.

)NBR 14653-1( ةماع تاءارجإ :لوألا ءزMkا§

)NBR 14653-2( ة)رضMNا تاراقعلا مييقت :ي2اثلا ءزMkا§

)NBR 14653-3( ةيف)رلا تاراقعلا مييقت :ثلاثلا ءزMkا§

)NBR 14653-4( تار)وطتلا :عùارلا ءزMkا§

 هروط ةينفلا &Iياعملل ةيل)زا&%لا ةئيUلا &Iياعمل يرايتخا 45يمكت ءزج كلان:و

 مييقت &Iياعم رشf)و ةيسدنUلا تاريدقتلاو تا&%VWل 45)زا&%لا دUعملا

 لاxkا اذ: l5 نIصتxWا نم ديدعلا كلان:و .دالبلا ىوتسم 4mع ةلصفنم

 نومدختس¢و ةيسدنUلا تاريدقتلاو تا&%VWل 45)زا&%لا دUعملا l5 ءاضعأ

.يراقعلا مييقتلا تايلمع ءارجإ دنع نIتعومxkا الك نم &Iياعملا

 م2016 ماع l5 ل)زا&%لا تدUش :تاراقعلا راعسأ ضافخنا

اضافخنا
ً

 l5 ب( تاراقعلا راعسأfاب)رقت %5.5 ةبس
ً

ةنراقم )
ً

 

ùكلذ ىزع¢و .م2015 ماع ùشéبك لI& إóm داصتقالا فعض 

 مUسفنأ نوروطملا دجو دقو .ةدئافلا راعسأ عافتراو

 نم م|´قيت مدع بdسù تالكشملا نم ديدعلا نوUجاوي

 تائفلا ناéسإل ةناعإ ضورق ميدقت 4mع ةموMNéا ةردق

.لخدلا ةضفخنم

 سلxkا l5 ةينفلا &Iياعملل ةيل)زا&%لا ةئيUلا ة)وضع مدع

 اUUجاوي Ñ≠لا تايدحتلا دحأ :مييقتلا &Iياعمل يملاعلا

يقملا
ّ

 ةينفلا &Iياعملل ةيل)زا&%لا ةئيUلا نأ Æ5 ل)زا&%لا l5 نوم

اوضع تسÅل
ً

 l5 اxkياعمل يملاعلا سلI& مييقتلا l5 حIنأ ن 

 l5 وضع ةيسدنUلا تاريدقتلاو تا&%VWل 45)زا&%لا دUعملا

ةفاض∞و .سلxkا
ً

 ةيل)زا&%لا ةئيUلا قبطت ال ،كلذ ómإ 

 بdس¢و .ةيقوسلا ةميقلل سلxkا ف)رع± ةينفلا &Iياعملل

 ةميقللنIف)رع± دوجول كابترالا نم &Iثكلا فالتخالا اذ:

.ةيلxNا مييقتلا &Iياعم لخاد ةيقوسلا

ضفخنم ó5اع .مييقتلا تاسرامم 4mع &Iثأتلا l5 ةيلxNاو ةيملاعلا مييقتلا &Iياعم رود  نع )RICS( ةيناطي&%لا نيدمتعملا نIحاسملل ةيكلملا ةئيUلا ةسارد ر)رقت:ردصملا

ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا لQزاNOلا نSصلا

 ةيVرعلا تارامإلا

ةدحتملا

 ةيVرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا
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ةيسGئرلا تايدحتلاBCيظنتلا راطإلاةمظنملا ة;:9اقوسلا 56نةلودلا

ن%صلا

 تاذ تارازوو ةين0م تا0ج ثالث كلان'

 اGH ةصاEFا مييقتلا A%ياعم رش>ت ةلص

 تاراقعلاو PQJارألا مييقت يطغIJ Kلاو

:XY تاEW0ا هذ' .لوصألاو

 ن%مّيقملل ةين\صلا ةئي0لا§

 ةعbاتلا )CREVA( ن%_راقعلا

.دراوملاو PQJارألا ةرازول

 ن%مّيقملل gJيصلا د0عملا§

 عbاتلا )CIREA( ن%_راقعلا

 ر_وطتلاو ناkسإلا ةرازول

.يف_رلاو يرضElا

 مييقتلل ةين\صلا ةيعمEWا§

)CSA( اتلاbةيلاملا ةرازول ةع.

:tYي ام ن%_راقعلا ن%مّيقملل gJيصلا د0عملاةمظنأ لمشKو

ةماع ةيفلخ- لوألا مسقلا§

تاl}طصملا- يzاثلا مسقلا§

مييقتلا ئدابم- ثلاثلا مسقلا§

مييقتلا تاءارجإ- عbارلا مسقلا§

مييقتلا قرط- سماEFا مسقلا§

مييقتلا تاقيبطت- سداسلا مسقلا§

مييقتلا جئاتن- عbاسلا مسقلا§

مييقتلا ر_راقت- نماثلا مسقلا§

ةيقالخألا طباوضلا- عساتلا مسقلا§

:tYي ام لمشåف مييقتلل ةين\صلا ةيعمEWا A%ياعم امأ

ليمعلاب ةقالعلاو تاءافكلا يطغK- ةماعلا ةيقالخألا دعاوقلا

تامولعملا ة_رسو ّيقملا ةيلالقتسا لمشK- ةصاخ A%ياعم

مييقتلا ءارجإل ةيساسألا A%ياعملا- مييقتلل ةماعلا ئدابملا

A%ياعملاو تاءارجإلا- مييقتلل ةصاخ A%ياعم

ةيلاملا ر_راقتلا ضارغأل مييقتلا نع تامولعم لمشK- مييقتلل ةيèHجوت تاظحالم

مييقتلا ةيلمع ïY ةيصعتسملا îYاونلا يطغì- مييقتلا نع ةيèHجوت ءارآ

Kلا تايدحتلا لمشIJ ا00جاوت 

 نم ةA%بكلا تايمكلا ن%صلا

عابملا A%غ يراقعلا نوزóFا

 ةيتاوملا A%غ óltYا نيدلا ةمزأو

 عاطقلا رو'دت ïY بöسIJ Kلا

 ثالثلا تونسلا لالخ يراقعلا

.ةيضاملا

ضفخنم üYاع .مييقتلا تاسرامم ¢tع A%ثأتلا ïY ةيلólاو ةيملاعلا مييقتلا A%ياعم رود  نع )RICS( ةيناطيA†لا نيدمتعملا ن%حاسملل ةيكلملا ةئي0لا ةسارد ر_رقت:ردصملا

ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا لQزاNOلا نSصلا

 ةيVرعلا تارامإلا

ةدحتملا

 ةيVرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا
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 ةي-رعلا تارامإلا

ةدحتملا

ي@د ?< كالمألاو :89ارألا ةرئاد§

.)مييقت ةلاFو( مييقت§

اماظن ي@د ةرامإ تحرط

ً

اديدج 

ً

 ءافضإل م2015 ماع ?< )37 مقر ماظنلا( 

 ةرورض ldإ ديدjkا ماظنلا hiشg .ةيلمعلا cdع ةيفافشلا نم د_زم

 نأو ةصاخ تالwؤم cdع تاuلتمملا نوميقي نيذلا صاpqألا لوصح

.)RERA( يراقعلا ميظنتلا ةئيw ىدل نhلk}م اونوuي

 نم نhتÉس لداعg امع لقي ال ام cdع لوصjÄا نhلwؤملا نhسرامملا cdعو

اضيأ نكم_و ؛مييقتلا ?< ةjqÑiا

ً

 à{kردتملا لي-hن âزايتجا دعwم 

.ةنيعم ليwأت تابلطتمل

 ناuمإب ناF اذإ ام ر_رقت ةيحالص ي@د ?< يراقعلا ميظنتلا ةئيw كلمت

 مöõلع بجي :óلا صيخاïiلا ةيwامو ليî{kلا ةحاسملا ?< نhصصختملا

اضيأ ةئيúلا رظنت .اwديدجت

ً

يقم دض ةعوفرملا ىواuشلا ?< 

ّ

û:لتمملاuتا.

 تارامإلا ةلود ?< يراقعلا قوسلا cdع :°لس رثأ ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا نع جتن

.ةدحتملا ةي-رعلا

ادوFر تاراقعلا راعسأ تدúش دقو

ً

 >? Fل
ٍ

 نhح ?< :°ظ ي@أو ي@د ةرامإ نم 

.قوسلا ?< بلطلا تاراقعلا نم ضرعلا زواجت

 راعسأ ضافخنا نع ي@د ?< ةينكسلا تادحولا تاعيبم ?< روwدتلا مجن

.نhيلÄ™ا ن_رمثîسملل ةيئارشلا ةوقلا ي®دت ldإ ىدأ يذلا طفنلا

ضفخنم ?lاع

:ûيمتلا ر_راقت ،دنال ي@د نع لاقم:ردصملا

ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا لQزاNOلا نSصلا

 ةيVرعلا تارامإلا

ةدحتملا

 ةيVرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا
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ةيسGئرلا تايدحتلاBCيظنتلا راطإلاةمظنملا ة;:9اقوسلا 56نةلودلا

 ةي-رعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا

 ةيدوعسلا ةئي3لا§

يقملل
ّ

 نيدمتعملا ن7م

)مييقت(

.ةيدوعسلا ةي-رعلا ةكلمملا WX مييقتلا ةن3م رFوطتو ميظنت RSإ فدNOو مييقتلا 7Lياعمل يملاعلا سلGHا ةFوضع نمض "ةئي3لا" يوضنت

.مييقتلا ةن3م ةسرامم RSإ fSسe نم لcل اFbOوضع حنمل )116 ةرودلا RSإ101 ةرودلا نم( تارود "ةئي3لا" تممص

 ذيفنتلا ماظنو نيدمتعملا ن7ميقملا نوناقوةيلودلا مييقتلا 7Lياعمو ةيدوعسلا WX يراقعلا مييقتلا ةن3مل mnيظنتلا راطإلا :101١٠١

ةن3ملا كولسو بادآ قاثيمو يراقعلا

ةيساسألا مييقتلا ئدابم :102

ةيساسألا مييقتلا تاءارجإ :103

ةفلcتلا مييقت بولسأ :104

لخدلاو قوسلا بولسأ :105

مادختسا لضفأو ÑSعأو قوسلا بولسأ :106

ندملا طيطخت ئدابمو ةFراقعلا ةمظنألا :107

ةيقبتملا ةميقلا بولسأو يراقعلا رFوطتلا :108

يراقعلا رامثéسالاو ãånارألاتايداصتقا :109

يراقعلا لاGHا WX بئارضلاو لFومتلاو ةبساGèا :110

قوسلا ليلحت WX ةمدقتم تاسارد :111

لخدلا بولسأ مادختساب يراقعلا مييقتلا :112

ةيïتكملا تاراقعلا مييقت :113

ةFراجتلا زكارملا مييقت :114

ةيöOفôLلاو ةيقدنفلا تاراقعلا مييقت :115

ةيخFراتلاو ةيثاôLلا تاراقعلا مييقت :116

eتعúL يراقعلا مييقتلا قوس WX ةكلمملا 

.ءوشùلا روط WX ةيدوعسلا ةي-رعلا

 لوصè§ل ةمزاللا ةúL°†ا تاعاس قيقحتلو

 ãåßاقتي ،ةFوضعلا نم ÑSعأ ىوتسم ÑSع

يقملا
ّ

اباع®أ م

ً

ةنراقم ةضفخنم 
ً

يقملاب 
ّ

 ن7م

 نم ÑSعألا تاFوتسملا ÑSع اولصح نيذلا

.ةFوضعلا

وأ س´اجتلا RSإ مييقتلا ةن3م رقتفت

 ةصا°†ا باع®ألا ثيح نمقاس®إلا

.نوميقملا اÆاضاقتي n≠لا مييقتلا تامدخب

ضفخنم RXاع ةيمقرلا ثاحبألا ةكرش تاليلحت ،"ةئي3لا" عقوم:ردصملا

ةيدوعسلا ةيVرعلا ةكلمملاةدحتملا ةيVرعلا تارامإلانSصلالQزاNOلاةدحتملا ةكلمملاةدحتملا تايالولا

ايلاح،ةيدوعسلاةي-رعلاةكلمملاWXيراقعلامييقتلاقوسúLتع≤و§

ً

،WXلاروطùوءوشÆشوïھيµيراقعلامييقتلاقوسWXةدحتملاةي-رعلاتارامإلاةلود.

ايïس´ةH∂انةدحتملاةكلمملاوةدحتملاتايالولاقاوسأúLتع®،ةيعجرملاتانراقملاWXةمدختسملاسم°†الودلان7بنمو§

ً

تارا3ملاÑSعL∏كألودلاهذWXÆةمدختسملاةقFرطلازكرتو.يراقعلامييقتلاةيلمعلةنيعمئدابمÑSعدمتع®ةقFرطمدختس®و

يقملاريدقتو
ّ

.ةيئاπOلاةميقلاRSإلصوتلاةيفيكوا3مدختسne≠لاقرطلاديدحتدنعم

تن7صلاولFزاúLلانإف،ىرخأٍةيحاننم§
ُ

ةينفL∏كأةقFرطقبط
ً

يقملابةقلعتملاةينفلاX¡اونلانما7LÆغوتالÆؤملاساسأÑSعمييقتلاةن3مىوتسمÑSعقاس®الاÑSعةظفاGèاÑSع7ΩكôLلانوcيثيحمييقتلاةيلمعءارجإل
ّ

.م
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لودلابسح ةيعجرملا ةنراقملا

اقفو ةيلوأ ةلحرم 23 ةيدوعسلا ةي:رعلا ةكلمملا 23 يراقعلا قوسلا '&تع#§
ً

.ةدحتملا ةي:رعلا تارامإلا ةلود 23 يراقعلا قوسلا كلذ 23 ھبشJو I3اGHا وFرانDسلل 

ايcسb ةa`ان ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا قاوسأ '&تع[ ةيعجرملا ةنراقملا 23 ةمدختسملا سمGXا لودلا نم§
ً

ا:ولسأ مدختس[و 
ً

 هذn 23 مدختسملا بولسألازكرFو .تاراقعلا مييقتل ةددحم ئدابم fgع دمتع# 

.مييقتلل ةيئا}zلا ةجيxنلا Igإ لصوتلا ةيفيكو ةمدختسملا قرطلا ديدحتل ميقملا تاريدقتو تاراqم fgع لودلا

ا:ولسأ نÇصلاو لFزا'&لا مدختس[ ،ىرخأ ةيحان نم§
ً

 ةينفلا é3اونلا نم اÇ'nغو تالnؤملا ساسأ fgع مييقتلا ةنqم ىوتسم fgع سbاجتلا fgع ظافGHا fgع Çàك'áلا عم مييقتلل ةينفلا تاراqملا fgع '&كأ لÖشÑ دمتع# 

.ميقملاب ةقلعتملا
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ال<ؤم مّيقملا نوكي نأ بجي يراقعلا مييقتلا ةيلمع ذيفنتل
ً

اقفو 
ً

.ةينعملا ةلودلا OP دامتعالا ةMج ا<ددحت FGلا ةمظنألل 

كام يد&رف ،يراقعلا مييقتلا لاجم 56 تاسرامملا لضفأ نع ر&رقت:ردصملا

يقملا نوFي نأ بجي§
ّ

الصاح م
ً

 وأ مييقتلاب ^hعملا راقعلل ةلثامملا تاراقعلا مييقت 56 ةbcdeا ھيدل رفوتت نأ بجي امك راقعلا اa`ف عقي ^[لا ةلودلا 56 مييقتلا تايلمعءارجإل ةيلWأ يذ يراقع ميقمك لمعلاب ھل صخرم وأ نم دامتعا MNع 

.صحفلا

يقملل حاتملا تقولا ةمءالم نم دكأتلا بجي§
ّ

ابلس مئالملا seغ تقولا رثؤي نأ نكم&و .مييقتلا ةيلمع لامكإل م

ً

.مييقتلا جئاتن ةقدو ةدوج MNع 

يقم رايتخا بجي امك§
ّ

طم م

ّ

.ةيف&رلا وأ ة&رض~bا قطانملا 56 راقع صحف وأ مييقت بلط دنع ^hعملا راقعلا قوس ةح&رش MNع عل

ةميقلا رايتخاو لي<أت

ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ

ةيلمعلا ةرادإ

يقملا ىدل رفوتت نأ بجي يراقعلا مييقتلا ةيلمع ءارجإ لبق§
ّ

يقملا اÇaرجي ^[لا تاليلحتلا MNع رثؤت نأ نكمملا نم ^[لا راقعلا Å6اون عيمج نع تامولعم م
ّ

.راقعلا مييقت ةÉeف ءانثأ تانايبلا عمج وأ م

يقملا MNعو§
ّ

.^hعملا راقعلا ةميق نع لداع يأر ن&وFت نم نكمتي â[ح راقعلاب ةقلعتملا ةيسدنàلاو ةيáيبلا ر&راقتلالثم ىرخأ فارطأ نم ةرداصلا ر&راقتلا عيمج MNع لوص~bا م

يقملا MNع بج&و§
ّ

.يراقعلا مييقتلا ةيلمعل هذيفنت ءانثأ نsيئاèaلا نsمدختسملا نم رمتسم لFشã رظنلا تاàجو MNع لوص~bا م

ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ
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يقملا #"ع
ّ

.مييقتلا ةق1رط ن+مضت وأ ةيقطنم تاحيضوتو تاحورش ميدقتو قيثوت ن+1راقعلا ن+م

كام يد&رف ،يراقعلا مييقتلا لاجم 56 تاسرامملا لضفأ نع ر&رقت:ردصملا

مييقتلا قرط

Cم مدختسGةيلاتلا ثالثلا مييقتلا قرط ةماع ٍةروصب ةكلمملا 56 يراقعلا مييقتلا تآش:

.ةنيعم ةbج وأ ةقطنم 56 ةلثامملا ة&راقعلا تا[لتمملا ةق&رطلا هذY نراقت:تاعيبملا ةنراقم§

 تالدعمو ةيليغشkلا تافورصملاو ةلمتijا تاداريإلاو ةنراقملل ةلباقلا تاراجيإلا تانايب ةق&رطلا هذY للحت:لخدلاةلمسر§

.ةعقوتملا ةيلبقتسملا لخدلا دئاوفل ةيلاnjا ةميقلا rsإ لصوتتو راقعلل مصnoا

 وأ قفارملا سفنب اÅÇلع ديدج راقع ءان�و ضرألا ةزايح فيلا[ت ريدقت ysع ةق&رطلا هذY دمتعC:فيلاUتلا باسRحا ةق1رط§

Cإ ميدق راقع ليدعrs غ تافورصم يأ نود مادختسالا سفنÜá خأتلا نع مجنت ةمزالÜá.

ةيدوعسلا ةي\رعلا ةكلمملا YZ ةعXاشلا مييقتلا قرط

الأ بج&و§
ّ

يقملا لصوتي 
ّ

 ددعéتاراجيإلل ةيقوسلا ةميقلا برضب طقف نÜعم راقعل لمتijا لخدلا r6امجإ rsإ م

.y6عفلا يدقاعتلا راجيإلل رابتعا وأ ليدعC نود تادحولا

يقملا ysعو§
ّ

 ةعجارمو ليلحتلا ءارجإ دنع تافورصملا نم ةنراقملل لباق دنب ل[ل تافورصملا لدعم هرابتعا 56 عضي نأ م

يقملا ناë لاح 56( ةيليغشkلا تافورصملا
ّ

.)راقعلا مييقتل لخدلا ةق&رط مدختسí م

يقملا ysع امك§
ّ

 دنع ïñعملا راقعلا تاراجيإ تناë اذإ امع رظنلا ضغïñ éعملا راقعلا 56 ةيÜáجأتلا ةميقلا دئاوف ريدقت نÜم

.قوسلل ةيلاnjا تا&وتسملا

 56 ةل[شم كلانYنو[ت ثيح ةميدقلا تاراقعلا ةلاح 56 ماودلا ysع قيبطتلل ةلباق فيلا[تلا باسkحا ةق&رط نو[ت ال§

 مييقتلا ةيلمع نم ةق&رطلا هذY داعبkسا نإف ،ٍلys ëعو .ةنراقملل ةلباق تاعيبم رفوت مدع ةلاح 56 وأ كالYإلا ريدقت

يقملا نم بلطتي
ّ

.اbل هداعبkسال ةمعادلا °†nüا ميدقت وأ ريûáت م

تاسرامملا لضفأ
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مييقتلا ةيلمع ذيفنت دعD يBاA@لا مدختسملل قيقدو لما3تم ر0رقت ميدقت ميقملا %$ع

كام يد0رف ،يراقعلا مييقتلا لاجم QR تاسرامملا لضفأ نع ر0رقت:ردصملا

يقملا %$ع§
ّ

الماش يBاA@لا مدختسملا %Zإ مييقت ر0رقت ميدقت م
ً

.مeفلاو ةءارقلا ةلeس ةغيصbو ةقيقد ةيباسح تايلمعو ةلم̀ا تانايب 

يقملا %$ع امك§
ّ

يق ةدحو ل` قيثوت م
ّ

.ةمeملا lmس ءانثأ اeم

يقملا تاضاnmفا امأ§
ّ

.ر0رقتلا QR اA}لإ ةراشإلاو اeقيثوت بجيف )ھتحاسم وأ uvبملا مrs لثم( م

.حوضوب ÅÇملا QR ةمدختسملا تايÄsنملاو تاضاnmفالا حرش بناجب )ةنسلاو رeشلا( تاحوسم يأ خ0رات ةفاضإ بجي§

ر/رقتلا جارختسا

ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ

:مييقتلا ر0راقت ZR QRاتلا ىوتÜáا نlمضت يراقعلا مييقتلا ةأشÉم %$عو

؛مييقتلا نم ضرغلا§

؛مييقتلا ساسأ§

؛ھيلع دويق يأو صحفلا قاطن§

؛ر0رقتلا اA}لع دمتعا íìلا تامولعملا ردصمو ةعيبط§

؛ةصاîïا تاضاnmفالاو تاضاnmفالا§

؛اeمادختسا تارómمو مييقتلا ةق0رط§

§òلاةيلوؤسملا وأ يراقعلا لصألا ف0رعíì مييقت متeصملا وأ اúáة QR ؛لصألا مادختسا قح وأ

مييقتلا ر0رقتو مييقتلا خ0راوت§

حاضيإ
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 مكل ًاركش


