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 :هعونو هتئف ركذ عم ،رامثتسالا قودنص مسا

  لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص
Alkhabeer Growth & Income Traded Fund 

 ةيدوعسلا لوادت يف هجاردإ متي ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم قلغم لوادتم ماع مهسأ رامثتسا قودنص(
 AKC-1975-115-12-08-21-#02) :ةيعرشلا ةداهشلا مقر

 :قودنصلا ريدم مسا

 

 قودنصلا ريدم

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش

 فدهتسملا قودنصلا لام سأر
 يدوعس لاير رايلم 1
 يدوعس لاير نويلم 300 وه قودنصلا ءدبل ىندألا دحلاو

 ةدحو نويلم 100 تادحولا ددع يلامجإ

 يدوعس لاير 10 يلوألا حرطلا يف ةدحولا رعس

 

 :يحيضوتلا نايبلاو تارارقإلا

 .م2022 رياربف 7 قفاوملا ـه1443 بجر 6 خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه تردص •

 ةيدوعسلا لوادت يف لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص تادحو ليجستو حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم ةقفاوملا تمت •
 .م2022 رياربف 7 قفاوملا ـه1443 بجر 6 خيراتب

 لمحتيو  .اهيلع ةقفاوملا تمتو قودنصلا ةرادإ سلجم لبِق نم لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص ماكحأو طورش تعجور •
 يف ةدراولا تامولعملا لامتكاو ةقد نع ةيلوؤسملا لماك نيدرفنمو نيعمتجم قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأو قودنصلا ريدم
 طورشلا يف ةدراولا تامولعملا لامتكاو ةحصب قودنصلا ريدمو قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ دكؤيو رقي كلذك .ماكحألاو طورشلا

 .ةللضم ريغ ماكحألاو طورشلا يف ةدراولا تانايبلاو تامولعملا نأ نودكؤيو ًاضيأ نورقيو ،ماكحألاو

 تايوتحم نع ةيلوؤسم ّيأ ةئيهلا لمحتت الو .لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص تادحو حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه تقفاو •
 ىودج نأشب ةيصوت ّيأ ةيلاملا قوسلا ةئيه يطعت الو ،اهلامتكا وأ اهتقدب قلعتي ديكأت ّيأ يطعت الو ،قودنصلا ماكحأو طورش

 رارق نأ دكؤتو ،هيف رامثتسالاب اهتيصوت قودنصلا تادحو حرط ىلع اهتقفاوم ينعت الو ،همدع نم قودنصلا يف رامثتسالا
 .هلثمي نم وأ رمثتسملل دوعي قودنصلا يف رامثتسالا

 ةنجل لبِق نم ةزاجملا ةيعرشلا ريياعملا عم قفاوتم رامثتسا قودنص هنأ ىلع لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص دامتعا مت •
 .رامثتسالا قودنصل ةنّيعملا ةيعرشلا ةباقرلا

 رامثتسالا قيدانص ةحئالل "لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا" قودنص ماكحأو طورش يف ةدراولا دونبلاو تامولعملا عيمج عضخت •
 ةثدحم نوكتو ةللضم ريغو ةحيحصو ةحضاوو ةلماك تامولعم ىلع يوتحتو ،جاردإلا دعاوقو ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا

  .ةلدعمو

 لبق ةقدو ةيانعب ىرخألا هقئاثوو لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص ماكحأو طورش ةءارق نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجي •
 .رامثتسالاب رارقلا ذاختا

 .اهب هلوبقو قودنصلا ماكحأو طورش ىلع هعالطاب هنم ًارارقإ قودنصلا يف رمثتسملا رامثتسا دعي •

 عقوملاو www.alkhabeer.com قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف ةيلاملا مئاوقلا كلذ يف امب قودنصلل ةيونسلا ريراقتلا حاتت •
  .هريراقت نمض قودنصلا ءادأ ىلع عالطالا نكمي ثيح www.saudiexchange.sa ةيدوعسلا لوادتل ينورتكلإلا

 ةروشمب ذخألاب حصنن ،قودنصلا ماكحأو طورش مهف رذعت لاح يفو .اهمهفو قودنصلا ماكحأو طورش ةءارقب نيرمثتسملا حصنن •
 .ينهم راشتسم
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 ماه راعشإ

 )"قودنصلا"( لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنصب قلعتت ةيليصفت تامولعم ىلع ماكحألاو طورشلا هذه يوتحت
 لَماعُي فوس ،تادحولا يف كارتشالل بلط ميدقت دنعو .)"تادحولا"( قودنصلا يف تادحولا حرط ةيلمعبو
 اهنم خسن رفوتت يتلاو ،ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ىلع ًءانب طقف اومدقت دق مهنأ ىلع نورمثتسملا

 ةئيهل ينورتكلإلا عقوملا وأ )www.alkhabeer.com( )"قودنصلا ريدم"( ةيلاملا ريبخلا ةكرشل ينورتكلإلا عقوملا ىلع
 .)www.saudiexchange.sa( ةيدوعسلا لوادت وأ )www.cma.org.sa( )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا

 يوطني ثيح قودنصلا يف تادحولا ءارش لبق ةلماك ماكحألاو طورشلا هذه ةءارق نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجيو
 مهيدل نوكي نأ نيرمثتسملا ىلع بجي .نيرمثتسملا عيمج بساني ال دقو ،رطاخملا ضعب ىلع قودنصلا يف رامثتسالا
 طورشلا هذه نم )4( ةرقفلا يف اهفصو دراولاو ،قودنصلا يف رامثتسا يأب ةطبترملا رطاخملا لمحتل دادعتسالا

 .ماكحألاو طورشلا هذهل مهنم لوبقو ديكأت ةباثمب قودنصلا يف تادحو ىلع تادحولا يكلام ذاوحتسا ربتعيو .ماكحألاو

 يراجتلا لجسلا يف ةلجسم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش هرابتعاب ،ماكحألاو طورشلا هذه قودنصلا ريدم دعأ
 بجومب ةيلام قوس ةسسؤمك ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ،4030177445 مقر تحت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب
  .07074-37 مقر صيخرتلا

 يف اهجاردإ لوبقو تادحولا ليجست تابلطتمل ًالاثتما اهميدقت مت يتلا تامولعملا ىلع ماكحألاو طورشلا يوتحت امك
 .جاردإلا دعاوقو رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو ةيدوعسلا لوادت

 تاذ ىرخألا حئاوللاو ةمظنألاو ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنل ناعضاخ قودنصلا ريدمو رامثتسالا قودنص نإ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةقبطملا ةقالعلا

 دكؤي هنأ امك ،ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ةحصو ةقد نع ةلماكلا ةيلوؤسملا قودنصلا ريدم لمحتيو
 نأ نكمي ىرخأ قئاقح يأ دجوت ال هنأ ،لوقعملا دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعب ،هداقتعاو هملع بسح
 ريدم ىرجأ دقلو .ةللضم اهيف ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ماكحألاو طورشلا هذه يف اهنيمضت مدع وأ اهنيمضت يدؤي
 نأ الإ ،اهرادصإ خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ةقد نم دكأتلل ةلوقعملا تايرحتلا ةفاك قودنصلا

 رداصم نم هؤاقتسا مت عاطقلاو قوسلاب ةطبترملاو ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا نم ًامهم ًاءزج
 لكشب ةقدلل رقتفت عاطقلاو قوسلا تامولعم نم يأ نأب داقتعالل ببس يأ كلمي ال قودنصلا ريدم نأ عمو .ةيجراخ
 لامتكا وأ ةقد نأشب نامض وأ دهعت يأ مدقي الو ،لقتسم لكشب تامولعملا هذه نم ققحتلاب مقي مل هنإف ،يرهوج
  .تامولعملا هذه نم يأ

 طورشلا هذه ةحصب تانامض وأ يأر يأ مدقت الو ،ماكحألاو طورشلا هذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ ةئيهلا لمحتت الو
 هذه ماكحأ نم مكح يأ قيبطت نع أشنت ةيلام ةراسخ يأ نع ةيلوؤسم يأ ةئيهلا لمحتت الو .اهلامتكا وأ ماكحألاو
  .هيلع دامتعالا ببسب وأ ماكحألاو طورشلا

 ةوالعو .يلوألا حرطلا يف ةكراشملل قودنصلا ريدم بناج نم ةيصوت اهنأ ىلع ماكحألاو طورشلا هذه ىلإ رظنلا بجي الو
 رابتعالا يف ذخألا نود اهدادعإ مت دقو ةماع ةعيبط تاذ يه ماكحألاو طورشلا يف ةدراولا تامولعملا نإف ،كلذ ىلع
 رامثتسالا نومزتعي نيذلا صاخشألل ةصاخلا ةيرامثتسالا تاجايتحالا وأ يلاملا عضولا وأ ةيدرفلا ةيرامثتسالا فادهألا

 ماكحألاو طورشلا هذه نم ةخسن ىقلتي نم لك لمحتي ،يرامثتسا رارق يأ ذاختا لبقو .ةحورطملا تادحولا يف
 ةيلمعب قلعتي اميف ةيلاملا قوسلا ةئيه لبِق نم صَخرُم يلام راشتسم نم ةلقتسم ةروشم ىلع لوصحلا ةيلوؤسم
 تامولعملاو ةيرامثتسالا ةصرفلا نم لك ةمئالم ىدملو قودنصلل ةصاخلا هتسارد ىلع دمتعي نأ بجيو ،يلوألا حرطلا
 ايازم كلذ يف امب ،هتاجايتحاو يلاملا هعضوو يقلتملل ةيدرفلا فادهألاب قلعتي اميف ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا

 بجي الو ،مهريغ نود نيرمثتسملا ضعبل ًامئالم قودنصلا يف رامثتسالا نوكي دقو .قودنصلا يف رامثتسالا رطاخمو
 ةصاخلا مهتساردل ساسأك همدع وأ رامثتسالاب قلعتي اميف رخآ فرط رارق ىلع نولمتحملا نورمثتسملا دمتعي نأ
 .نيرمثتسملا ءالؤه فورظلو ةيرامثتسالا ةصرفلل
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 صاخشألا )أ( :)"نوفدهتسملا نورمثتسملا"( نيرمثتسملا نم ةيلاتلا تائفلل طقف حاتم تادحولا يف كارتشالا
 )ب( ؛يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نم ىرخألا تايسنجلا وأ ةيدوعسلا ةيسنجلا نولمحي نمم نويعيبطلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةمئاقلا ةيرابتعالا صاخشألا نم اهريغو رامثتسالا قيدانصو تاكرشلاو تاسسؤملا

 ةيلاملا تاسسؤملا )د( ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نوميقملا بناجألا )ج( ؛ىرخألا يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو
 ةيلاملا قاروألا يف ةلهؤملا ةيبنجألا ةيلاملا تاسسؤملا رامثتسال ةمظنملا دعاوقلل ًاقفو ةصخرملاو ةلهؤملا ةيبنجألا
 ويام 4 قفاوملا( ه1436 بجر 15 خيراتو 1-42-2015 مقر رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ةجردملا

 .ةيدوعسلا لوادت يف ةجردم مهسأ كالتماب ةيلاملا قوسلا ةئيه مهل حمست نيذلا نورخآلا نورمثتسملا )ـه( ؛)م2015
 يلوألا حرطلا ةيلمعب ةلص تاذ ةيباقر وأ ةينوناق دويق يأ ىلع عالطالا ماكحألاو طورشلا هذه يقلتم عيمج ىلع نيعتيو
 .دويقلا كلت عيمج ةاعارم مهيلع نيعتي امك ،تادحولا عيبو

 نكمي ،ًاديدحتو .رييغتلل ةضرع اهنأ ريغ ،اهرادصإ خيرات يف امك ةثيدح ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا
 لماوع يأ وأ بئارضلاو ةدئافلا راعسأو مخضتلاك ،ةيلبقتسم تاروطتب ًابلس رثأتت نأ ةحورطملا تادحولا ةميقل
 ةعجارم ىجري ،ليصافتلا نم ديزمل( اهيلع ةرطيس قودنصلا ريدم كلمي ال يتلاو ،اهفالخ وأ ةيسايس وأ ةيداصتقا
 ةيطخ وأ ةيهفش تامولعم يأ وأ ماكحألاو طورشلا هذه نم دصقُي الو .)ماكحألاو طورشلا هذه نم )4( ةرقفلا
 وأ ديكأت وأ دعو اهنأ ىلع لاكشألا نم لكش يأب اهيلع دمتعُي وأ رسفُت نأ اهل يغبني الو ،ةحورطملا تادحولا صوصخب

 .ةيلبقتسم ثادحأ وأ جئاتن وأ حابرأل نامض

 قودنصلا ريدم تامولعم ىلع ةدمتعم تاضارتفا ىلع ًءانب ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تاعقوتلا دادعإ مت دقو
 ةيلبقتسملا ليغشتلا فورظ فلتخت دقو .روهمجلل ةرفاوتملا قوسلا تامولعم ىلإ ةفاضإلاب ،قوسلا يف هتربخل ًاقفو
 هذه نم يأ ةقدب قلعتي اميف تانامض وأ تادهعت وأ تاديكأت يأ كانه سيلف يلاتلابو ،ةمَدختسملا تاضارتفالا نع
 .اهلامتكا وأ تاعقوتلا

 ."ةيلبقتسم تاضارتفا" لّكشُت اهنأ ىلع اهيلإ رَظنُي دق وأ لّكشُت ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تانايبلا ضعب
 وأ "ردّقي" وأ "ططخي" لثم لبقتسملا ىلع لدت تاملك مادختسا لالخ نم ةماع ةفصب تاضارتفالا هذه ديدحت نكميو
 هذه نم يفنلا ةغيص وأ "ضرتفملا نم" وأ "عقوتملا نم" وأ "يغبني" وأ "فوس" وأ "امبر" وأ "أبنتي" وأ "عقوتي" وأ "دقتعي"
 قلعتي اميف قودنصلا ريدمل ةيلاحلا ءارآلا تاضارتفالا هذه سكعتو .ةهباشم تاحلطصم يأ وأ اهتاقتشم وأ تاملكلا
 فالتخا ىلإ يدؤت دق يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانهو .يلبقتسملا ءادألل ًانامض دَعُت ال اهنكلو ةيلبقتسملا ثادحألاب
 هذه اهنع رّبعُت دق ةيلبقتسم تازاجنإ وأ ءادأ وأ جئاتن يأ نع ريبك لكشب قودنصلل ةيقيقحلا تازاجنإلا وأ ءادألا وأ جئاتنلا
 ةنّيبم ريثأتلا اذه ثِدحُت دق يتلا لماوعلاو رطاخملا هذه ضعبو .ًانمض وأ ًةحارص ءاوس ةيلبقتسملا تاضارتفالا
 هذه نم )4( ةرقفلا ىلإ عوجرلا ىجرُي ،ليصافتلا نم ديزمل( ماكحألاو طورشلا هذه نم ىرخأ ماسقأ يف ليصفتلاب
 تاضارتفالا نم يأ ةقد مدع وأ أطخ توبث وأ كوكشلا وأ رطاخملا هذه نم يأ قُقحت لاح يفو .)ماكحألاو طورشلا
 اهنأ ىلع ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا جئاتنلا كلت نع ريبك لكشب قودنصلل ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق ،ةنمضتملا

 .ةطَطخُم وأ ةرَدقُم وأ ةعَقوتم
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 قودنصلا ليلد

 قودنصلا ريدم

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 21362 ةدج ،128289 :ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alkhabeer.com  

 ظفحلا نيمأ

  ةيلاملا دالبلا ةكرش
 11411 ضايرلا ،140 :ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.albilad-capital.com  

 قودنصلا لغشم

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 21362 ةدج ،128289 :ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alkhabeer.com  

  تاباسحلا عجارم

 نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا
 نوينوناق
 ةيلودلا ورك وضع

  40097 ةدج ،21499 :ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

https://www.crowe.com/sa 
 

 ينوناقلا راشتسملا

 ةينوناقلا تاراشتسالل رامعلا ميهاربا دمحم بتكم
 )يب لإ لإ جندلابس دنآ جنيك عم نواعتلاب(
 20 قباطلا ،ةكلمملا زكرم

 دهف كلملا قيرط
 11434 ضايرلا ،14702 :ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.kslaw.com  

 ةباقرلا ةنجل
  ةيعرشلا

 .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد
  42و 41 مقر بتكم ،872 مقر ةيانب

  436 فيسلا ،3618 قيرط
 نيرحبلا ةكلمم

www.shariyah.com  

 ةهج / حرطلا ريدم
 ةملتسم

 )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسألل ةريزجلا
  11455 ضايرلا - 20438 ب.ص - دهف كلملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.aljaziracapital.com 

 

 ةملتسملا تاهجلا

 يدوعسلا يلهألا كنبلا
 زيزعلادبع كلملا قيرط

 21481 ةدج ،3555 :ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

www.alahli.com  

 يحجارلا فرصم
 دهف كلملا قيرط

 11411 ضايرلا ،28 :ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

https://www.alrajhibank.com.sa 
 

 ضايرلا كنب
 زيزعلادبع كلملا قيرط

 11614 ضايرلا ،22622 :ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

www.riyadbank.com 
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 تاحلطصملا ةمئاق

 "قوسلا تاسسؤم ةحئال"

 بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ةيلاملا قوسلا تاسسؤم ةحئال
 ىلع ًءانب 2005 وينوي 28 قفاوملا ـه1426 ىلوألا ىدامج 21 خيراتو )2005-83-1( مقر رارقلا
 ةرخآلا ىدامج 2 خيراتو )30/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن

  خيراتو )م2020-75-2( مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم رارقب ةلدعملا ـه1424
 ؛م2020 سطسغأ 12 قفاوملا ـه1441 ةجحلا يذ 22

 ؛ةئيهلا يف ةيمسرلا لمعلا مايأل ًاقبط ةكلمملا يف لمع موي ينعي "موي"

 ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلل اهباوبأ كونبلا هيف حتفت موي يأ ينعي "لمع موي"

 ؛ال مأ لمع موي ناكأ ءاوس ،موي يأ ينعي "يميوقت موي"

 "ماكحألاو طورشلا"
 رامثتسالا قيدانص ةحئال ماكحأ بجومب ةبولطملا ماكحألاو تانايبلا يوتحت يتلا دوقعلا
 ؛تادحولا يكلامو قودنصلا ريدم نيب اهعيقوت متيو ،ماعلا قودنصلل ةبسنلاب

 ؛قودنصلا يف تادحولا وكلام اهب بتتكي يتلا كارتشالا غلابم ينعي "لاملا سأر"

 لام سأرل ىندألا دحلا"
 "فدهتسملا قودنصلا

 ريدم فدهتسي يذلا ىندألا دحلاك يدوعس لاير نويلم 300 لداعي غلبم هب دصقي
 ؛قودنصلا يف تادحولا حرط لالخ نم هعمج قودنصلا

 ؛يلوألا حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات وه "لافقإلا خيرات"

 ؛ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا جاردإ خيرات ينعي "جاردإلا خيرات"

 وأ "ةيلاملا قوسلا ةئيه"
 "ةئيهلا"

 ؛ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه ينعت

 "ماظنلا"
  خيراتب )30 / م( مقر يكلملا موسرملا بجومب رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن ينعي
 ؛م2003 ويلوي 31 قفاوملا ،ـه1424 ةرخآلا ىدامج 2

 "جاردإلا دعاوق"

 )2017-123-3( مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم رارقب اهيلع قفاوملا جاردإلا دعاوق ينعي
 مقر هرارق بجومب ةلدعملاو م2017 ربمسيد 27 قفاوملا ـه1439 رخآلا عيبر 9 خيراتب
 تقو نم اهليدعت متي امك م2021 رياربف 24 قفاوملا ـه1442 بجر 12 خيراتب )2021-22-1(

 ؛رخآل

 ؛هذه ماكحألاو طورشلا نم )20( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا اهب دصقي "ءاهنإ ةلاح"

 "قودنصلا"
 لوادتم ماع مهسأ رامثتسا قودنص وهو ،لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص ينعي

 ؛قودنصلا ريدم هريدي ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم قلغم

 "قودنصلا ريدم"
 قوسلا ةئيه نم ةيلام قوس ةسسؤمك ةصخرم يهو ،ةيلاملا ريبخلا ةكرش ينعي
  ؛07074-37 مقر صيخرت بجومب ةيلاملا

 "قودنصلا ةدم"
 لوصحلا دعب قودنصلا ريدم ريدقتل ًاقفو ديدمتلل ةلباق ،جاردإلا خيرات نم ًاماع 99 ينعت

 ؛ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع

 حرطلا يف ةدحولا رعس"
 "يلوألا

 ؛يدوعس لاير 10 وهو ،ةيلوألا حرطلا ةرتف لالخ تادحولا حرط رعس ينعي

 "يلوألا حرطلا ةرتف"
 ةرتف لالخ ماكحألاو طورشلا هذهل ًاقفو تادحولا حرط اهلالخ متيس يتلا ةدملا ينعت
  يف يهتنتو م2022 سرام 13 قفاوملا ـه1443 نابعش 10 يف أدبت ،لمع موي )15(

    ؛م2022 سرام 31 قفاوملا ـه1443 نابعش 28

 نورمثتسملا"
 "نوفدهتسملا

 تايسنج ىدحإ وأ ةيدوعسلا ةيسنجلا نولمحي نيذلا نويعيبطلا صاخشألا )أ( مه
 رامثتسالا قيدانصو تاكرشلاو تاسسؤملا )ب( ؛ىرخألا يجيلخلا نواعتلا سلجم لود
 لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيمئاقلا نييرابتعالا صاخشألا نم اهريغو
 ةيبرعلا ةكلمملا يف نوميقملا بناجألا )ج( ؛ىرخألا يجيلخلا نواعتلا سلجم
 بجومب رامثتسالاب مهل حومسملا نوفدهتسملا بناجألا نورمثتسملا )د( ؛ةيدوعسلا
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 ةيلاملا قاروألا يف ةلهؤملا ةيبنجألا ةيلاملا تاسسؤملا رامثتسال ةمظنملا دعاوقلا
 خيراتو 1-42-2015 مقر اهرارق بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ةجردملا

 نأ نكمي نيذلا نورخآلا نورمثتسملا )ـه(و ؛م2015 ويام 4 قفاوملا ـه1436 بجر 15
 ؛ةيدوعسلا لوادت يف ةجردم ةيلام قاروأ كالتماب ةيلاملا قوسلا ةئيه مهل حمست

 ؛قودنصلا هيف رمثتسي لصأ يأ ينعي "رامثتسالا"

 ؛ماكحألاو طورشلل ًاقفو تادحولل ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا ينعي "يلوألا حرطلا"و "حرطلا"

 "ماعلا باتتكالا"
 مل يتلا وأ مهسألا قوس يف جاردإلا ددصب يتلا تاكرشلا مهسأ يف رامثتسالا ينعت
 ؛اهجاردإ ىلع تاونس سمخ نم رثكأ ِضمي

 "ةصاخلا تاحورطلا"

 باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقملا ةجردملا ريغ تاكرشلا مهسأ يف رامثتسالا ينعت
 قاوسألا يف اهجاردإ فدهتسملا ةصاخلا تاحورطلا يف ةمهاسملا لالخ نم ماعلا
 ذيفنتب قودنصلا ريدم موقيو .ةيملاعلاو )يزاوملا وأ يسيئرلا قوسلا( ةيلحملا
 ةصخرم ةيراجتو ةيلام ةكرش نع ةرابع طيسولا نوكيو ،طيسو قيرط نع تاقفصلا

 ؛اهب لمعت يتلا لودلا يف ةيميظنتلا تاطلسلا نم

 وأ ةطلتخملا ةرادإلا"
-core) عباوتلا-زكرملا

satellite management):" 

 ةرادُملا ةيجيتارتسالاو رشؤملا يكاحت يتلا ةيجيتارتسالا نيب عمجت ةيجيتارتسا يه
 ليلقتلل كلذو ،رشؤملاب قودنصلا ةميق نم ةبسن طبر ةطساوب كلذ قّقحتيو ةيلعافب

 رامثتسا ةطساوب كلذ لقص ّمث نمو ،عقوتملا ىوتسملا نع ءادألا يِّندت رطاخم نم
 مهسألا قيدانص اهنيب نم ةطشنلا ةيرامثتسالا تاودألا نم ٍددع يف ةيقابلا ةبسنلا
 ؛ةصاخلا تاحورطلاوا تاباتتكالا وأ ةصاخلاو ةماعلا

 نم تادحولا كلام"
 "روهمجلا

 رثكأ وأ %5 كلتمي تادحو كلام يأ )أ( :يتآلا نم يأ لثمي ال يذلا تادحولا كلام ينعي
 ؛قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأ )ج( ؛هيعباتو قودنصلا ريدم )ب( ؛تادحولا نم

 "يداع قودنص رارق"
 %50 نم رثكأ مهتيكلم ةبسن لثمت نيذلا تادحولا يكلام ةقفاومب ذختي يذلا رارقلا وه
 مهروضح ناك ءاوس تادحولا يكلام عامتجا يف اهكالم رضاحلا تادحولا عومجم نم

 ؛ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ةطساوب وأ ًايصخش

 "قودنصلل صاخ رارق"
 نم رثكأ وأ % 75 مهتيكلم ةبسن لثمت نيذلا تادحولا يكلام ةقفاوم بلطتي ًارارق ينعي

 مهروضح ناكأ ًءاوس تادحولا يكلام عامتجا يف اهكالم رضاحلا تادحولا عومجم
 ؛ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ةطساوب مأ ليكوب نيلثمم مأ ًايصخش

 "ةقالعلا يذ فرطلا"

  :يلي ام رامثتسالا قيدانص ةحئال يف مهب دصقي
  .نطابلا نم قودنصلا ريدمو قودنصلا ريدم (1
 .نطابلا نم ظفحلا نيمأو ظفحلا نيمأ (2
 .دمتعملا مّيقملا (3
 .تاباسحلا عجارم (4
 .قودنصلا ةرادإ سلجم (5
 نم ّيأ ىدل نيفظوملا وأ نييذيفنتلا نيريدملا نم ّيأ وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ (6

 .هالعأ فارطألا
 .رامثتسالا قودنص لوصأ يفاص نم )%5( هتيكلم زواجتت تادحو كلام يأ (7
 .مهركذ قباسلا صاخشألا نم ّيأ ىلع رطيسم وأ عبات صخش يأ (8

 "طيسولا راسمسلا"
 مهسألا عيبو ءارشب ةصاخ تاقفص ذيفنتب قودنصلا ريدم هلالخ نم موقي صخش

 ةصخرم ةيراجتو ةيلام ةكرش نع ةرابع طيسولا راسمسلا نوكيو .قودنصلا باسحل
 ؛اهب لمعت يتلا لودلا يف ةيميظنتلا تاطلسلا نم

 نم قودنصلا ريدم"
 "نطابلا

 يتلا لودلا يف ةيميظنتلا تاطلسلا نم ةصخرم ةيراجتو ةيلام ةكرش نع ةرابع وه
 طرشب كلذو ةددحم لوصأ تائف ةرادإل اهنيعتب قودنصلا ريدم موقيو ،اهب لمعت
 فيراصمو باعتأ قودنصلا ريدم عفديو .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا
 ؛ةصاخلا هدراوم نم نطابلا نم قودنصلل ريدم يأ

 "ريهطتلا ةمدخ مدقم"
 ريغ ةيرامثتسالا دئاوعلا باستحاب قودنصلا ريدم اهلالخ نم موقي ةصصختم ةكرش

 ؛اهنم صلختلا متي نأ بجي يتلاو ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم ةقفاوتملا

 يداشرتسالا رشؤملا ثادحتساب قودنصلا ريدم اهلالخ نم موقي ةصصختم ةكرش "رشؤملا ةمدخ مدقم"
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  ؛ًايرود ةيقوسلا اهميق باستحاو هب ةنمضملا تاكرشلا مهسأ عيزوتو قودنصلل

 ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيمسرلا ةلمعلا ،يدوعسلا لايرلا ينعي ".س. ر"

 تاهجلا / ةهجلا"
 "ةملتسملا

 "لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا" قودنص يف كارتشالا تابلطل ةملتسملا تاهجلا ينعت
 ؛قودنصلا تادنتسم يف ةحضوملاو

 ؛ةيعرشلا ةعجارملا راد ينعي "ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل"

 "ةيعرشلا ةئيهلا طباوض"
 ىدم اهيلع ًءانب قودنصلا ددحي يتلاو قودنصلاب ةصاخلا ةيعرشلا ةئيهلا طباوض ينعت
 ؛)2( قحلملا يف دراولا وحنلا ىلع ،تارامثتسالا قفاوت

 "صاخ ضرغ تاذ ةكرش"
 ةيكلمب ظافتحالا ضارغأل ظفحلا نيمأ اهسسؤي ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش ينعت
 ؛قودنصلا لوصأ

 ؛حرطلا يف كارتشالا دنع تادحولا كلام هب مهاسي يذلا غلبملا ينعي "كارتشالا غلبم"

 ؛ةيدوعسلا لوادتل عباتلا مهسألا لوادتل يلآلا ماظنلا ينعت " لوادت"

 "ةدحولا"
 ،ةدحولا ءازجأ كلذ يف امب تادحو نم نوكتي رامثتسا قودنص يأ يف كالُملا ةصح ينعت
 ؛قودنصلا لوصأ يف ةعاشم ةصح لثمت اهنأ ىلع ةدحو لك لماعتو

  ؛هتادحو كلمت قيرط نع قودنصلا يف رامثتسالاب موقي يذلا رمثتسملا ينعي "تادحولا كلام"

 وأ "لوصألا ةميق يفاص"
 لوصأ ةميق يفاص"
 "قودنصلا

 قلغملا رامثتسالا قودنصل لوصألا ةميق يلامجإ ساسأ ىلع ةيدقنلا ةميقلا يه
 فيراصملاو موسرلاو ةيلام تامازتلا يأ كلذ يف امب( موصخلا اهنم ًاموصخم لوادتملا
 ًاقفو لوصألا ةميق يفاص ديدحت متيو .)باستحالا ةرتف لالخ قودنصلا ىلع ةقحتسملا
 ؛ماكحألاو طورشلا هذه نم )10( ةرقفلل

 ؛ةيدوعسلا لوادت نم هنالعإ متي امك قوسلا يف ةدحولا رعس ينعي "ةدحولا رعس"

 "ةحبارملا "

 قفتم مولعم حبر ةدايز عم عئابلا هب اهارتشا يذلا نمثلا لثمب ةعلس عيب اهب دصقي
 يهو قباس دعو نود نم تعقو ءاوس عوطقم غلبمب وأ نمثلا نم ةبسنب ،هيلع
 ىلع لوصحلا يف بغارلا نم ءارشلاب دعو ىلع ءانب تعقو وأ ،ةيداعلا ةحبارملا
 ؛ةيفرصملا ةحبارملا يهو ةيلام ةسسؤم قيرط نع ةعلسلا

 "ةحبارملا تاقفص"
 كنبلا لَبِق نم ةصخرملا فراصملا ىدل اهذيفنت متي يتلا ةحبارملا تاقفص ينعت
  ؛يدوعسلا يزكرملا

 "دقنلا قاوسأ قيدانص"
 قاروألا يف رامثتسالا فدهتست يتلاو ةحبارملا قيدانص تادحو يف رامثتسالا ينعت
  ؛لجألا ةريصق ةيلاملا

 ةطبترملا تالمعلا"
 "يكيرمألا رالودلاب

 ادع ام يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تالمع لثم رالودلا لباقم ةتبثملا تالمعلا يه
 ؛يتيوكلا رانيدلا

 "ةيسيئرلا تالمعلا"
 - رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع - اهنمو قودنصلا اهب لماعتي دق يتلا تالمعلا يه
 كنرفلاو ،ينابايلا نيلاو ،جنوك جنوه رالودو ،ورويلاو ،يكيرمألا رالودلاو ،يدوعسلا لايرلا
 ؛ينيلرتسالا هينجلاو ،يرسيوسلا

 "ةلاهجلا يفن تاسارد"

 فارطأ لالخ نم وأ رشابم لكشب قودنصلا ريدم اهب موقي يتلا ةبجاولا تاساردلا ينعت
 ريغ ءاطخألاو رطاخملا بنجتل تارامثتسإلاب ةقلعتملا قئاقحلا نم دكأتلل ةصصختم
 ةميقلا ةيحان نم تارامثتسالا عضوو ةمالس نم دكأتلل اهبنجت بجاولاو ةعقوتملا

 ؛لاثملا ليبس ىلع يليغشتلاو يداصتقإلاو ينوناقلاو ينفلا عضولاو

 "يساسألا ليلحتلا"

 ةيحبرب ؤبنتلا فدهب كلذو ،ةيلاملاو ةيداصتقالا تامولعملاو تانايبلا ليلحت ةيلمع وه
 لحارم لمشتو .ةيلبقتسملا رطاخملا مجح ىلع فرعتلاو ،يلبقتسملا رامثتسالا
 :يلاتلا يساسألا ليلحتلا
  .يلكلا داصتقالا ليلحت .1
 .ةفدهتسملا ةكرشلا هيف لمعت يذلا عاطقلا ليلحت .2
  .ةكرشلا عاضوأ و فورظ ليلحت .3
  .ةكرشلل يلاملا ليلحتلا .4
 .ةكرشلل ةلداعلا ةميقلا ريدقت .5
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 "ةبيرض / بئارض"
 هنم ةمهاسم ،ةيلحملا ةماعلا تائيهلا ىدحإ وأ ةلودلا ىلإ ًاربج درفلا هعفدي يلام مازتلا

 ؛ةبيرضلا عفد لباقم صاخ عفن هيلع دوعي نأ نود ،ةماعلا تاقفنلا ةيطغت يف

 "ةفاضملا ةميقلا ةبيرض"

 ريغ ةبيرض اهنأب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض فرعُت كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيهل ًاقفو
 لبِق نم اهعيبو اهؤارش متي يتلا تامدخلاو علسلا عيمج ىلع ضرفُت ةرشابم
 زيزعت يف مهاسي يساسأ لخد ردصم دعت ثيح .تاءانثتسالا ضعب عم ،تآشنملا

 رياني 1 نم ًاءدب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطتب ةكلمملا تمزتلا دقو .لودلا تاينازيم
 ةلحرم لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرف متو ،ه1439 رخآلا عيبر 14 قفاوملا م2018

 يئاهنلا عيبلا ةلحرم ىتحو عيزوتلاب ًارورمو جاتنإلا نم ًءادتبا ،دادمإلا ةلسلس لحارم نم
 علسلا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةفلكت كلهتسملا عفدي .ةمدخلا وأ ةعلسلل
 يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةموكحلل عفدتف تآشنملا امأ ،اهيرتشي يتلا تامدخلاو
 ةميقلا ةبيرض تآشنملا درتستو ،نيكلهتسملا ءارش تايلمع نم اهليصحت متي
 اهيدرومل اهتعفد يتلا ةفاضملا

  "ةيساسأ تارييغت"
  حلطصمب دصُقي
 "يساسألا رييغتلا"

 :ةيتآلا تالاحلا نم ًايأ
 ؛هتئف وأ هتعيبط وأ قودنصلا فادهأ يف مهملا رييغتلا 1)
 مهقوقح ىلع وأ تادحولا يكلام ىلع يرهوجو يبلس ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا )2

 ؛قودنصلاب قلعتي اميف
  ؛قودنصلا رطاخم ةجرد يف ريثأت هل نوكي يذلا رييغتلا )3
 ؛قودنصلا ريدم بصنم نم قودنصلا ريدمل يعوطلا باحسنالا )4

 يف مهتكراشم يف رظنلا تادحولا يكلام ديعي نأ ىلإ داتعملا يف يدؤي رييغت يأ 5)
 ؛قلغملا ماعلا قودنصلا

 ماعلا قودنصلا ريدم ىلإ قودنصلا لوصأ نم تاعوفدملا ةدايز ىلإ يدؤي رييغت يأ 6)
 ؛امهنم يأل عبات يأ وأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم وضع يأ وأ قلغملا

 ماعلا قودنصلا لوصأ نم دَّدست تاعوفدملا نم ًاديدج ًاعون مدقي رييغت يأ 7)
  ؛قلغملا

 لوصأ نم دَّدست يتلا ىرخألا تاعوفدملا عاونأ يرهوج لكشب ديزي رييغت يأ )8
 ؛قلغملا ماعلا قودنصلا

  ؛قلغملا ماعلا قودنصلا ءاهنإ وأ قاقحتسا خيرات يف رييغتلا 9)
 تامهاسم لوبق لالخ نم قلغملا ماعلا قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز )10

  ؛امهيلك وأ ةينيع وأةيدقن
 .قودنصلا ريدم اهب غلبتو رخآل نيح نم ةئيهلا اهررقت ىرخأ تالاح يأ )11

 ؛ةيساسألا تارييغتلا نمض ربتعي ال رييغت يأ "ةيساسأ ريغ تارييغت"

 "يداشرتسا رشؤم"
 .ةيملاعلا مهسألل ريبخلا رشؤم وهو قودنصلا ءادأ هب نراقُي يذلا رشؤملا ىلإ ريشي
 ؛ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم قفاوتم رشؤم وهو

 "ةيئانثتسالا فورظلا"

 يف هنأ قودنصلا ريدم دقتعي يتلاو ،قودنصلا ريدم ةدارإ جراخ يه يتلا تالاحلا ينعت
 ةدعل ًارظن داتعم ريغ لكشبو ًابلس قودنصلا لوصأ رثأتت نأ نكمملا نم اهثودح لاح
 ثودح - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - ةيميظنت وأ/و ةيداصتقا وأ/و ةيسايس لماوع
 .)... ،ةلمعلا رايهنا وأ ،برح وأ ،ةرهاق ةوق وأ ،ةيداصتقا ةمزأ
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 قودنصلا صخلم

 هعونو قودنصلا مسا
 هتئفو

 قلغم لوادتم ماع مهسأ رامثتسا قودنص وه ،لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص
 لومعملا حئاوللاو ةمظنألا بجومب هؤاشنإ مت ،ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه فارشإو ةباقرل عضخيو ةكلمملا يف اهب

 قودنصلا ريدم
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةلجسم ةيدوعس ةلفقم ةمهاسم ةكرش يهو ،ةيلاملا ريبخلا ةكرش

 قوس ةسسؤمك ةصخرم يهو ،4030177445 مقر يراجتلا لجسلا بجومب ةيدوعسلا
 .07074-37 مقر صيخرتلا بجومب ةئيهلا لبِق نم ةيلام

 يرامثتسالا فدهلا

 ءادأ لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ةيمنت وه يرامثتسالا قودنصلا فده نإ
 دئاوع عيزوت لالخ نم نيرمثتسملل يرود لخد قيقحتو ليوطلا ىدملا ىلع هتارامثتسا
 ةجتانلا ةيلامسأرلا حابرألا نم ءزج ىلإ ةفاضإلاب ،قودنصلا اهب رمثتسي يتلا تاكرشلا

 قيرط نع كلذ متي ثيح .اهب رمثتسملا ةيلاملا قاروألل ةيقوسلا ةميقلا ومن نع
 ةماعلا مهسألا قيدانصو ،ةيملاعلا مهسألا نم ةعونتم ةظفحم يف رامثتسالا

 يف امو دقنلاو ةصاخلا تاحورطلاو ،ماعلا باتتكالل تاكرشلا تاحورطو ،ةصاخلاو
 .همكح

 .رطاخملا نم عفترم ىوتسم ىلع قودنصلا يف رامثتسالا بترتي رطاخملا ىوتسم

 غلبمل ىندألا دحلا
 يلوألا كارتشالا

 .يدوعس لاير 1000

 .مهل صخرملا نييلاملا ءاطسولا ربع ةيمويلا لوادتلا تاعاس لالخ لماعتلا مايأ

 ميوقتلا مايأ
 لمع موي لك يف قودنصلل ةدحولا ةميق يفاص مييقتب قودنصلا ريدم موقيسو ،ًايموي
 نوكي ال امدنعو .ميوقتلا خيرات نم يلاتلا لمعلا موي يف ةدحولا ةميق يفاص رشن متيو
 .يلاتلا لمعلا موي نوكيس ميوقتلا موي نإف ،لمع موي مايألا كلت نم يأ

 يفاص نع نالعإلا مايأ
 قودنصلل ةدحولا ةميق

 ةيدوعسلا لوادت عقوم يف ةدحو لكل لوصألا ةميق يفاص رشنو نالعإلا متيس
 .قودنصلا ريدم عقومو

 دادرتسالا ةميق عفد دعوم

 دادرتسا تادحولا يكلامل نكمي الف ،لوادتمو قلغم قودنص وه قودنصلا نأ امب
 تادحولا لوادت رعس بسح تادحولا لوادت مهنكمي امنإو قودنصلا يف مهتادحو
 تاكرشلا مهسأ لوادت اهب متي يتلا ةقيرطلا سفنب تادحولا لوادت متي ثيح قوسلاب
 تاعاس لالخ تادحولا ءارش وأ عيب تادحولا يكلامل زوجيو .)لوادت( يف ةجردملا
 .مهل صخرملا نييلاملا ءاطسولا ربع ةيمويلا لوادتلا

 حرطلا يف ةدحولا رعس
 يلوألا

 .يدوعس لاير 10

 .).س.ر( يدوعسلا لايرلا قودنصلا ةلمع

 قودنصلا ةدم
 ةلباق ،ةيدوعسلا لوادت يف تادحولا جاردإ خيرات نم ًاماع 99 قودنصلا ةدم نوكت
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب قودنصلا ريدم ريدقتل ًاقفو ديدجتلل

  قودنصلا ءدب خيرات
 لاملا سأرل ىندألا دحلا عمج حاجن ىلع ًءانب هديدحت متي رخآ خيرات يأ وأ ،م2022 ليربأ 3
 .باتتكالا ةرتف لالخ بولطملا

 طورش رادصإ خيرات
 قودنصلا ماكحأو

 م2022 رياربف 7 قفاوملا ـه1443 بجر 6

 .ةيملاعلا مهسألل ريبخلا رشؤم يداشرتسالا رشؤملا

 .ةيلاملا ريبخلا ةكرش قودنصلا لغشم

 .ةيلاملا دالبلا ةكرش ظفحلا نيمأ

 .ةيلودلا ورك وضع - نوينوناق نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا تاباسحلا عجارم مسا
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 دئاوعلا عيزوت ةسايس
 حابرألاو

 يتلاو قودنصلا تارامثتسا دئاوع يفاص نم %100 عيزوت قودنصلا ريدم فدهتسي •
 ،ًايونس نيترم قودنصلا اهب رمثتسي يتلا ةجردملا مهسألا تاعيزوت طقف لمشت

 مئاوقلا رادصإ خيرات نم لمع موي )40( لالخ دئاوعلا عيزوتب قودنصلا موقي ثيح
 .ةيونسلاو ةيونسلا فصن ةيلاملا

 حابرألا يفاص نم %50 ىتح عيزوت ،ًابسانم هررقي ام قفو قودنصلا ريدمل قحي •
 عيزوتب قودنصلا موقي ثيح ،ًايونس نيترم ةققحملا ريغو ةققحملا ةيلامسأرلا
 نم لمع موي )40( لالخ ةققحملا ريغو ةققحملا )تدجو نإ( ةيلامسأرلا حابرألا
 نع نالعإلا متيسو ةيونسلاو ةيونسلا فصن ةيلاملا مئاوقلا رادصإ خيرات
 فصنلا ةيلاملا مئاوقلا رادصإ خيرات نم لمع مايأ )10( لالخ )تدجو نإ( تاعيزوتلا
 عقوم لالخ نم ةيدقنلا تاعيزوتلا ليصافت نع نالعإلا متيسو ،ةيونسلاو ةيونسلا
 .ةيدوعسلا لوادت
 

 سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب حابرألا وأ/و دئاوعلا عيزوتب قودنصلا ريدم موقيس
 .قودنصلا ةرادإ

 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ًايونس %0.80 ةرادإلا باعتأ

 قودنصلا لغشم باعتأ
 نم %0.15 يواست ةيونس ًاباعتأ قودنصلا لغشمل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي

  .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 .كارتشالا غلبم نم %2.0 كارتشالا موسر

 ظفحلا نيمأ باعتأ

 .صاخ ضرغ تاذ ةكرش ءاشنإل يدوعس لاير 25,000 غلبمب موسر قودنصلا عفديس
 يه قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ نم ًايونس يدوعسلا قوسلاب لوصألا ظفح باعتأو
 :يلاتلاك
 %0.06 :يدوعس لاير نويلم 750 ىلإ – يدوعس لاير رفص نم -أ

 %0.05 :يدوعس لاير رايلم ىلإ – يدوعس لاير نويلم750 نم -ب
 %0.04 :يدوعس لاير رايلم نم رثكأ -ج

 
  :يلاتلاك يه ًايونس ةيملاعلا قاوسألاب لوصألا ظفح باعتأو
 %0.04 :ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا -أ

 %0.07 :نابايلاو ارسيوسو ايناملأو اسنرف -ب
 %0.22 :)ب( ينيصلا قوسلاو )أ( ينيصلا قوسلا -ج
 .ًايرهش ىندأ دحب لاير 3,000 غلبم نع ظفحلا نيمأ باعتأ لقت الأ ىلع

 لماعتلا موسرو فيراصم
 )ةطاسولا(

 لوادت موسر يأ وأ )طيسولا راسمسلا باعتأ كلذ يف امب( ةطاسولا فيراصم عفدت
 يف طيسولا راسمسلا وأ ةمظنألا اهددحت تايوتسمب ةرشابم قودنصلا لبِق نم ىرخأ
 عون ىلع ًادانتسا غلابملا كلت توافتتو .اهيف لماعتلاب قودنصلا موقي يتلا قاوسألا
 .تايلمعلا مجحو تارامثتسالا ةعيبطو تاقفصلا

 ىرخأ فيراصمو موسر

 قودنصلا ةطشنأب ةقلعتملاو ةيلعفلا ىرخألا فيراصملا عيمج قودنصلا لمحتي
 - كلذ يف امب ،ريغلا نم ةمدقملا ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلاو هتارامثتسا فيظوتو
 تامدخلاو ،تادحولا يكلام تاعامتجا داقعنا فيلاكت – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع
 لخدلا ريهطت ةمدخ مدقم فيراصم ىلإ ةفاضإلاب ،قودنصلل ةمدقملا ىرخألا ةينهملا
 ةبيرض يأ نع ًالوؤسم قودنصلا نوكيو .رشؤملا ةمدخ مدقم فيراصمو )تدجو نإ(
 هذه زواجتت نلو .ةمظنملا تاهجلا لبِق نم لبقتسملا يف ضرفت عفدلا ةقحتسم
 ءانثتساب ًايونس قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %0.50 فيراصملاو باعتألاو موسرلا
 هنأ ًاملع ،ةيموكحلا تاميظنتلاو حئاولل عضخت يتلا بئارضلاو تالومعلاو موسرلا

 .طقف ةيلعفلا موسرلا مصخ متيس
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 ماكحألاو طورشلا

 رامثتسالا قودنص )1
 

 هعونو هتئفو قودنصلا مسا )أ(
 طباوض عم قفاوتم قلغم لوادتم ماع مهسأ رامثتسا قودنص وه ،"لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا" قودنص

 ةئيه فارشإو ةباقرل عضخيو ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألا بجومب هؤاشنإ مت ،ةيعرشلا ةئيهلا
 .م2022 رياربف 7 قفاوملا ـه1443 بجر 6 خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه تردص .ةيلاملا قوسلا

  )دجو نإ( ثيدحت رخآو ،رامثتسالا قودنص ماكحأو طورش رادصإ خيرات )ب(
 .م2022 رياربف 7 قفاوملا ـه1443 بجر 6 خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه تردص

 قودنصلا تادحو حرط ىلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات )ج(
 "لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا" قودنص تادحو ليجستو حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه لبِق نم ةقفاوملا تمت

 .م2022 رياربف 7 قفاوملا ـه1443 بجر 6 خيراتب ةيدوعسلا لوادت يف

  قودنصلا ةدم )د(
 ريدم ريدقتل ًاقفو ديدجتلل ةلباق ،ةيدوعسلا لوادت يف تادحولا جاردإ خيرات نم ًاماع 99 قودنصلا ةدم نوكت
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب قودنصلا

 قبطملا ماظنلا )2
 تاذ رخألا حئاوللاو ةمظنألاو ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنل ناعضاخ قودنصلا ريدمو قودنصلا نإ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةقبطملا ةقالعلا

 هتاسراممو رامثتسالا تاسايس )3

 ةيرامثتسالا فادهألا )أ(
 تارامثتسا لمشت ثيح ،ةيملاعلا مهسألا نم ةعونتم ةظفحم يف رامثتسالا ىلع قودنصلا ريدم زكري فوس

 ةكلمملا اهنيب نمو ةيملاعلا قاوسألا يف ةلوادتملاو اهتاعاطق ةفاكب تاكرشلا مهسأ يف رامثتسالا قودنصلا
 ةكلمملاو ،ارسيوسو ،نابايلاو ،ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجو ،ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةفاضإلاب .دلب لك ةلمعل ًاقبط قاوسألا كلت يف رامثتسالا متيسو .ادنكو ،ايناملأو ،اسنرفو ،ةيناطيربلا ةدحتملا
 ءاردم لبِق نم رادت يتلاو ةصاخلاو ةماعلا مهسألا قيدانص يف رامثتسالاب قودنصلا ريدم موقيس ،كلذ ىلإ

 ثيح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ رامثتسالا ةلاح يف ةلثامم ةهج وأ ةئيهلا لبِق نم مهل صخرم قيدانص
 ريدم يوني امك .ةعونتم تاعاطقو لود يف ةفلتخم ةيقوس ميق تاذ تاكرش مهسأ قيدانصلا هذه لمشت
 ،ةفلتخملا مهسألا قاوسأ يف اهجاردإ متيس يتلاو ماعلا باتتكالل ةيلوألا تاحورطلا يف رامثتسالا قودنصلا
 حرطلا ىلع ةلبقملا ةجردملا ريغ تاكرشلاو ،ةجردملا تاكرشلل لاملا سأر تادايز يف باتتكالا ىلإ ةفاضإلاب
 ،ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقملا ةصاخلا تاحورطلا يف ةمهاسملا لالخ نم ماعلا باتتكالل يلوألا

 لخد قيقحتو لجألا ليوط ومن قيقحتل ،اهئدابمو ةيعرشلا ةنجللا ماكحأ عم ةقفاوتملا ،همكح يف امو دقنلاو
 .لاملا سأر ىلع حابرألاو مهسألا دئاوع نم يرود
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 عابتاب ةيلحملاو ةيملاعلا مهسألا ةظفحم ةرادإو ءانبل ةطشن ريغ رامثتسا ةسايس قودنصلا ريدم دمتعيس
 هؤاشنإ مت رشؤم وهو ،)"رشؤملا"( ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم قفاوتملا ةيملاعلا مهسألل ريبخلا رشؤم
 موقيسو .)"رشؤملا ةمدخ مدقم"( Ideal Rating تارشؤم ةمدخ مدقم عم نواعتلاب قودنصلا حلاصل ًاصيصخ
 رشؤملا لمشيو .قودنصلا ةحلصمل هترادإو رشؤملا يف ةنمضملا تاكرشلا ميق باسحب رشؤملا ةمدخ مدقم

 يف ةيدايقلا تاكرشلا ربكأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا ربكأ يف ماجحألاو تاعاطقلا ةعونتم تاكرش
 .رشؤملا ةمدخ مدقم لبِق نم رهشأ ةثالث لك رشؤملا ةنزاوم ةداعإ متيسو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يتلا ةصاخو ةماع مهسأ قيدانص يف لاملا سأر فيظوتل ةطشن ةسايس دامتعا قودنصلا ريدم فدهتسي
 مهيف نمب ،ةلوادتملا تارشؤملا قيدانص وأ نويملاعو نويميلقإو نويلحم مهل صخرم قيدانص وريدم اهحرطي

 ةرادإ موسر يأ نم قودنصلا ءافعإ متيس ،قودنصلا ريدم هريدي قودنص يف رامثتسالا لاح يفو .قودنصلا ريدم
 ريدم دكأتيس ،ماع لكشب قيدانصلا يف رامثتسالا دنعو قودنصلا اذه ةحلصمل ةقحتسم ةيرادإ موسر وأ
 جيزم ثيح نم قودنصلا رامثتسا ةيجيتارتسا عم قفاوتت فدهتسملا قودنصلا ةيجيتارتسا نأ نم قودنصلا
  .دئاوعلاو رطاخملا

 لاملا سأر تادايزو ماعلا باتتكالل تاكرشلا تاحورط يفرامثتسالل ةطشن ةسايس قودنصلا ريدم دمتعيسو
 ىلإ ةفاضإلاب )ومن( ةيزاوملا قوسلا يف وأ ةيدوعسلا لوادت يف ًءاوس ةيلحملا قوسلا يف ةجردملا تاكرشلل
 ىدم نم دكأتلل ةلاهجلل ةيفانلا تاساردلاب مايقلاب قودنصلا ريدم موقيسو .ةيملاعلاو ةيميلقإلا قاوسألا

 .رامثتسالا ةمءالم

 باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقم ةجردم ريغ تاكرش يف رامثتسالا دنع ةطشن ةيلآ عابتاب قودنصلا ريدم موقيس
 سرديسو .ةيملاعلاو ةيميلقإلا قاوسألا وأ ةيلحملا قوسلا يف ةصاخ تاحورط يف ةمهاسملا لالخ نم ماعلا

 ثيح نم اهتمءالمو ىدمو ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم اهقفاوت نم دكأتلل ةلمتحملا تارامثتسالا قودنصلا ريدم
  .ةقالعلا تاذ رطاخملاو ةلمتحملا حابرألا

 عاضوألا يفو .دقنلا قاوسأ قيدانص وأ ةحبارم تاقفص يف ةيدقنلا ةلويسلا فيظوت قودنصلا ريدم عيطتسي
 نم %25 زواجتت ةبسنب ةحبارملا تاقفص يف رامثتسالا وأ دقنلاب ظافتحالاب قودنصلا ريدم موقي نل ،ةيداعلا

 ةلويسلا رامثتسا ةداعإ متت نأ ىلإو( تارامثتسالا ضعب ةيفصت لاح يف نكلو .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص
 ةبسنلا ةدايز نكمي ،خلإ ،برح ،ةيداصتقا ةمزأ ثودح لاثملا ليبس ىلع ةيئانثتسالا فورظلا يف وأ ،)ةيدقنلا
 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %100 ىلإ لصي ام ىلإ ةحبارملا تاقفصو ةيدقنلا ةلويسلل ةصصخملا

 يساسأ لكشب اهيف قودنصلا رمثتسي فوس يتلا ةيلاملا قاروألا )عاونأ( عون )ب(
 ةماعلا تاباتتكالاو ةيملاعلا مهسألا يف رامثتسالاب قودنصلا لام سأر فيظوت قودنصلا ريدم فدهتسي
 .ةحبارملا تاقفصو ةصاخلا تاحورطلاو ةصاخلاو ةماعلا مهسألا قيدانصو

 نم ةعومجم وأ ةعانص يف وأ ،ةنيعم ةيلام قاروأ يف رامثتسالا زكرت ةسايس )ج(
 دحلا ىلع لمتشت نأ ىلع ،ةنيعم ةيفارغج ةقطنم وأ نيعم دلب يف وأ ،تاعاطقلا
 .ةيلاملا قاروألا كلتل ىصقألاو ىندألا

 مهسألا قيدانصو ،ةيلحملاو ةيملاعلا مهسألا نم ةعونتم ةظفحم يف رامثتسالا ىلع قودنصلا ريدم زكري فوس
 يف امو دقنلاو ،ةصاخلا تاحورطلاو ،لاملا سأر تادايزو ،ماعلا باتتكالل ةيلوألا تاحورطلاو ،ةصاخلاو ةماعلا

 دئاوع نم يرود لخد قيقحتو لجألا ليوط ومن قيقحتل ،اهئدابمو ةيعرشلا ةنجللا ماكحأ عم ةقفاوتملا ،همكح
 .ةيلاملا قاروألا كلتل ىصقألاو ىندألا دحلا )د( دنبلا يف لودجلا حضويو .لاملا سأر ىلع حابرألاو مهسألا
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 ىلعألاو ىندألا هدحب يرامثتسا لاجم لك يف رامثتسالا ةبسن )د(
 دودح نوكتو .ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم ةقفاوتملا ةفلتخملا لوصألا نم ددع يف قودنصلا رمثتسي نأ نكمي
 :يلي امك لوصألا هذه يف رامثتسالل صيصختلا

 رامثتسالا عون ىندألا دحلا * ىصقألا دحلا

 ةجردملا ةيلحملاو ةيملاعلا مهسألا )75%( 100%

 تاكرشلا مهسأل لاملا سأر ةدايزو ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا )0%( 25%
 ةجردملا

 نم ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقملاو ةجردملا ريغ تاكرشلا )0%( 25%
  ةصاخلا تاحورطلا يف ةمهاسملا لالخ

 ةلوادتملا تارشؤملا قيدانصو ةصاخلاو ةماعلا مهسألا قيدانص )0%( 25%
 دقنلا قاوسأ قيدانصو

  ةحبارملا تاقفصو ةيدقنلا ةلويسلا )0%( ** 25%

 نم يأ يف رامثتسالل ىصقألا دحلا زواجتل قودنصلا ضرعي نأ هنأش نم يذلاو ةينويدملا قاقحتسا ببسب وأ ةيرامثتسالا لوصألل ةيلامسأرلا ةميقلا ضافخنا وأ عافترا لاح يف *
 قودنصلا ريدم رطضي دقو هالعأ لودجلا يف ةددحملا رامثتسالا بسن دودحب مازتلالا ققحي امب ةظفحملل ةنزاوملا ةداعإو ةيرامثتسالا زكارملا مييقتب قودنصلا ريدم موقيس ،هلوصأ

 .تادحولا يكلام ةحلصمل لئاس ريغ لصأ قاقحتسا خيرات ىتح وأ يلاتلا ةظفحملل ةنزاوملا ةداعإ خيرات ىتح يرامثتسالا زكرملاب ظافتحالا رايتخال

  .قودنصلل ةيعرشلا ةئيهلا طباوضو قودنصلا ماكحأو طورشو رامثتسالا قيدانص ةحئال يف ةدراولا قودنصلا ىلع قبطنت يتلا دويقلاو رامثتسالا دودحب قودنصلا ريدم مزتليس

 لاح يف نكلو .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 زواجتت ةبسنب ةحبارملا تاقفص يف رامثتسالا وأ ةيدقنلا ةلويسلاب ظافتحالاب قودنصلا ريدم موقي نل ،ةيداعلا عاضوألا يف **
 ةدايز نكمي ،.خلإ ،برح ،ةرهاق ةوق ،ةيداصتقا ةمزأ ثودح لاثملا ليبس ىلع اهنم ،ةيئانثتسا تالاح يف وأ ،)ةيدقنلا ةلويسلا رامثتسا ةداعإ متت نأ ىلإو( تارامثتسالا ضعب ةيفصت
 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %100 ىلإ لصي ام ىلإ ةحبارملا تاقفصو ةيدقنلا ةلويسلل ةصصخملا ةبسنلا

 هتارامثتسا اهيف قودنصلا عيبيو يرتشي نأ لمتُحي يتلا ةيلاملا قاروألا قاوسأ )ـه(
 عيونت قودنصلا ريدم فدهتسي ثيح ،ةيملاعلاو ةيلحملا ةيلاملا قاوسألا يف رامثتسالا قودنصلا ريدمل قحي
 ةكلمملا اهنيب نم ةعونتملا مهسألا قاوسأ يف رامثتسالا لالخ نم قودنصلا تارامثتسال يفارغجلا قاطنلا
 ةكلمملاو ،ارسيوسو ،نابايلاو ،ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 رالود نويلم 100 زواجتت ةيقوس ةميق ىلع ءانب تاكرشلا ةرتلف متتو .ادنكو ،ايناملأو ،اسنرفو ،ةيناطيربلا ةدحتملا
 وأ لودلا يف رامثتسالل ةفدهتسم نازوأ كانه نوكي نلو ًايموي يكيرمأ رالود نويلم زوجتت ةلوادتم ةميقو يكيرمأ
 تاكرشلا نيب نم ةكرش 160 رشؤملا لمشيو .قودنصلا وأ رشؤملا يف ةنمضملا ةيداصتقالا تاعاطقلا
 مهسألا قوس يف ةجردم تاكرش 10 ربكأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم ةقفاوتملا ةيملاعلا
 70 ربكأ :تائف ثالث ةيقوسلا ميقلا بسح رشؤملا نمض ةلومشملا ةيملاعلا تاكرشلا مسقنتو .يدوعسلا

 ةكرش 50 ربكأو ،ةريبكلا ةيقوسلا ميقلا تاذ تاكرشلا نمض نم ةرحلا مھسألل ةيقوسلا ميقلا ثيح نم ةكرش
 نم ةكرش 40 ربكأو ،ةطسوتملا ةيقوسلا ميقلا تاذ تاكرشلا نمض نم ةرحلا مھسألل ةيقوسلا ميقلا ثيح نم
 .ةريغصلا ةيقوسلا ميقلا تاذ تاكرشلا نمض نم ةرحلا مھسألل ةيقوسلا ميقلا ثيح

 ةكرشلا يهو ةيقوس ةميق ربكأ لثمت يتلا تاكرشلا كلت اهنأب ةريبكلا ةيقوسلا ةميقلا تاذ تاكرشلا فيرعت متي
 %70 نم ىلعأ ةحيرشلاو ،ةعمتجم قوسلا ميقلا مجح نم %70 يواسي ام وأ ىلإ لثمت يتلا تاكرشلا ةحيرش نم
 .ةريغصلا يه %100 يواسي ام وأ ىلإ %85 نم ىلعأ ةحيرشلا ،ةطسوتملا يه %85 يواسي ام وأ ىلإ
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 :تاكرشلل ةيقوسلا ةميقلا فيرعتل يحيضوتلا لودجلا

 ةعمتجم قوسلا ميقلا مجح نم ةحيرشلا  ةكرشلا فيرعت

 %70 يواسي ام وأ ىلإ %0 نم ىلعأ  ةريبكلا ةيقوسلا ةميقلا

  %85 يواسي ام وأ ىلإ %70 نم ىلعأ  ةطسوتملا ةيقوسلا ةميقلا

  %100 يواسي ام وأ ىلإ %85 نم ىلعأ ةريغصلا ةيقوسلا ةميقلا

 ةميق لماك نم ةدحاولا ةكرشلل ٪5.0و ٪60 وه ةدحاولا ةلودلا نزول ىصقألا دحلا نوكيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
  .رشؤملا ةمدخ مدقم لبِق نم ًايونس رشؤملل ةنزاوملا ةداعإ متيو .رشؤملا

 قودنصلا تادحو يف رامثتسالا يوني قودنصلا ريدم ناك اذإ اّمع حاصفإلا )ـه(
 ريدم موقي نأ ةطيرش ،قودنصلا ةدم لالخ رخآل تقو نم قودنصلا يف رامثتسالاب قودنصلا ريدم موقي دق
 .يلاملا حاصفإلا صخلم يف ةيلام ةنس لك ةياهن يف قودنصلا يف هل رامثتسا يأ نع حاصفإلاب قودنصلا

 هعقوم يف عبر لك ةياهنب قودنصلا تادحو يف هتارامثتسا ليصافت نع قودنصلا ريدم حصفي فوسو
 ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم يأ وأ قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،ينورتكلإلا
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )76( ةداملا قفو قودنصلا ريدم اهدعي يتلا ريراقتلا يف كلذكو )قبطني امثيح(

 ذاختا ضرغب اهمادختسا قودنصلا ريدمل نكمي يتلا تاودألاو بيلاسألاو تالماعملا )ز(
  رامثتسالا قودنصل ةيرامثتسالا تارارقلا

 ةيجيتارتسا عبتت يتلا ةيلحملاو ةيملاعلا مهسألا ةظفحم ءادأ ىلع بلغألا يف قودنصلا ءادأ دمتعيس •
 ريبخلا رشؤم عبتت ىلع دمتعت يتلاو )core-satellite management( عباوتلاو زكرملا وأ ةطلتخملا ةرادإلا
 تاحورطلاو ةصاخلا تاحورطلا يف رامثتسالا لالخ نم ءادألا لقصو يسيئر لكشب ةيملاعلا مهسألل
 .ةيرامثتسالا قيدانصلاو ةيلوألا

 ربكأ يف ماجحألاو تاعاطقلا ةعونتم تاكرش رشؤملا لمشيو ةيملاعلا مهسألل ريبخلا رشؤم ةاكاحم •
 ةقفاوتملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيدايقلا تاكرشلا ربكأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا

 .ةصاخلا تاحورطلاو تاباتتكالا يف رامثتسالاو ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم

 نم ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقملا ةجردملا ريغ تاكرشلل تاباتتكالا يف قودنصلا ريدم دمتعيس •
 ةوق ىلع ًءانب اهمييقتو ةيرامثتسا ةصرف لكل يساسألا ليلحتلا ىلع ةصاخلا تاحورطلا يف ةمهاسملا لالخ
 ىوتسمو ةينفلا تارشؤملا ليلحت ىلإ ةفاضإلاب ،ةينعملا تاكرشلا نم ةعقوتملا دئاوعلاو يلاملا زكرملا
 .ةبسانم ةيرامثتسا ًاصرف دعُت يتلا تارامثتسالا رايتخا متيس مث نمو ،ةصرف لكب طبترملا رطاخملا

 قيدانص وريدم اهحرطي يتلا ةصاخلاو ةماعلا مهسألا قيدانص يف رامثتسالا قودنصلا ريدم فدهتسي •
 لوصولاو عيونتلا ةدايزل ةلثامم ةيباقر ةئيه وأ ةيلاملا قوسلا ةئيه نم مهل صخرم نويملاعو نويلحم
 نم قودنصلا فادهأ عم قفاوتت ةفلتخم ةيرامثتسا تايجيتارتسا فادهتساو ةيفاضإ تاكرشو قاوسأل
 قيدانصلا يف رامثتسالا نم قودنصلا اهققحي يتلا دئاوعلا نوكت فوسو .دئاوعلاو رطاخملا جيزم ثيح
 ىدم ىلع ًءانب قيدانصلا هذه رايتخا متيو .قيدانصلا كلتب ةصاخ باعتأو موسر يأ نم ةيفاص ةفدهتسملا

 :يتآلا لمشت يتلاو يلاملا ءادألا ريياعمو ،قودنصلا ريدم ةءافكو ،قيدانصلا ةمءالم
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 :ةمءالملاريياعم

 ةيعرشلا ةنجللا طباوض عم قفاوتلا •

  قودنصلا مجح •

  يرامثتسالا هفدهو قودنصلا ةيجيتارتسا •

  يعاطقلاو يفارغجلا عونتلا •

  رطاخملا ىوتسم •

 فيراصملاو موسرلا •

 

 :قيدانصلا ريدم ةءافك

 ةكلمملا جراخ رامثتسالا دنع ةلثامم ةهج وأ ةيلاملا قوسلا ةئيه لبِق نم صخرم •

 ةكرشلا خيرات •

 قوسلا يف ةكرشلا ةعمس •

  ةرادإلا تحت لوصألا يلامجإ •

  قيرفلا ةءافكو ةربخ •

 

 :يلاملا ءادألا ريياعم

 قباسلا قودنصلا ءادأ •

  رطاخملا ةرادإ •

 ةسفانملا قيدانصلاب ةنراقم ءادألا •

 

 هددحت ام بسح ةفنصم ةيلام تاسسؤم عم ةحبارملا ىلع ةمئاقلا علسلا تاقفص يف قودنصلا رمثتسي •
 -BBB) زروب دنآ دردناتس( :ىندأ دحب ةفنصملاو ةيلودلا ينامتئالا فينصتلا تالاكو ثالث نم ةدحاو
 تاقفص يف ةحاتملا ضورعلا لضفأ ليلحت ىلع قودنصلا ريدم دمتعيسو ، -BBB)شتيفBaa3)(يدوم(
 يفو .ةيلاملا قوسلا ةئيه نم نيصخرم قيدانص يريدم ةرادإ تحت دقنلا قاوسأ قيدانص وأ ةحبارملا
 ةحبارملا تاقفص يف رامثتسالا وأ ةيدقنلا ةلويسلاب ظافتحالاب قودنصلا ريدم موقي نل ،ةيداعلا عاضوألا
 نأ ىلإو( تارامثتسالا ضعب ةيفصت لاح يف نكلو .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 زواجتت ةبسنب
 ،ةيداصتقا ةمزأ ثودح لاثملا ليبس ىلع ةيئانثتسالا فورظلا يف وأ ،)ةيدقنلا ةلويسلا رامثتسا ةداعإ متت

 ىلإ دقنلا قاوسأ قيدانصو ةحبارملا تاقفصو ةيدقنلا ةلويسلل ةصصخملا ةبسنلا ةدايز نكمي ،خلإ ،برح
 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %100 ىلإ لصي ام

 يف ةروكذملا قودنصلل ةيرامثتسالا بسنلا نع قودنصلا هكلمي لصأ يأ ةميق ضافخنا وأ عافترا لاح يف •
 ببسب وأ هيف رمثتسم لصأل ةيلامسأرلا ةميقلا يف ضافخنالا وأ عافترالا هنع جتني دق يذلاو )د( دنبلا
 امب ةظفحملل ةنزاوملا ةداعإو ةيرامثتسالا زكارملا مييقتب قودنصلا ريدم موقيس ،ليومتلا قاقحتسا
 رايتخال قودنصلا ريدم رطضي دقو هالعأ )د( دنبل لودجلا يف ةددحملا رامثتسالا بسن دودحب مازتلالا ققحي
 قاقحتسا خيرات ىتح وأ  قودنصلا يف تارامثتسالا ةنزاوم ةداعإ دعوم ىتح يرامثتسالا زكرملاب ظافتحالا
 ةيرامثتسالا بسنلاب مازتلالا نم قودنصلا نكمتيل كلذو ،تادحولا يكلام ةحلصمل لئاس ريغ لصأ
  .هالعأ )د( دنبلا يف ةروكذملا
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 ةميكحلاو ةديجلا رامثتسالا تاسرامم عم ةمجسنم قودنصلا ريدم اهذختي يتلا رامثتسالا تارارق نوكت •
 يف ام لذب كلذ لمشيو قودنصلا ماكحأو طورش يف ةددحملا قودنصلل ةيرامثتسالا فادهألا ققحت يتلا

 :يتآلا نم دكأتلل هعسو

 فادهأب لالخإلا مدع عم ميكحو رذح لكشب رطاخملا عيزوت ىلع موقت قودنصلا تارامثتسا نإ 1.
 .ةحئاللاو ،قودنصلا ماكحأو طورشو هتاسايسو رامثتسالا

 ةقحتسملا موسرلاو فيراصملاك عقوتم عفد بلط يأب ءافيإلل قودنصلا ىدل ةيفاكلا ةلويسلا رفوت .2
 .قودنصلا نم عفدُت يتلا

 ةمظنألا عم ىشامتي امب تادحولا يكلام ةحلصم قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو رطاخملا ريدقت مت •
 نم )4( ةرقفلا ىلع عالطالا ىجري ،قودنصلا يف ةلمتحملا رطاخملا نع رثكأ ليصافتل .ةقبطملا حئاوللاو
 .ماكحألاو طورشلا هذه

 تقو برقأ يف ةلمتحملا رطاخملا ميوقتو ديدحت ىلإ فدهت رطاخم ةرادإ ةسايس قودنصلا ريدم عبتي •
 لبق لوصأ يأل رطاخملا ميوقتو ةساردب قودنصلا ريدم موقيو ،اهرثأ نم ليلقتلل اهعم لماعتلاو نكمم
 ةرادإو ميوقتل ةيلخادلا ةيلآلا نع رثكأ ليصافتل .يونس لكشب رطاخملا مييقت ةداعإ متيو رامثتسالا
 .)3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري رطاخملا

 قودنصلا تارامثتسا نمض اهجاردإ نكمي ال يتلا ةيلاملا قاروألا )ح(
 اهركذ متي مل ةيلام قاروأ يف وأ كوكصلا لثم نيدلا تاودأو ةيلاملا تاقتشملا يف هلوصأ قودنصلا رمثتسي نل

 .ماكحألاو طورشلا نم )د( ةرقفلا يف

 قودنصلل نكمي يتلا ىرخألا لوصألا وأ ةيلاملا قاروألا عاونأ ىلع ىرخألا دويقلا )ط(
 اهيف رامثتسالا

 ماكحأو طورشو رامثتسالا قيدانص ةحئال يف ةدراولا قودنصلا ىلع قبطنت يتلا دويقلاب قودنصلا ريدم مزتلي
 :- رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - يهو قودنصلا ةرادإ سلجم تارارقو قودنصلل ةيعرشلا ةئيهلا طباوضو قودنصلا

 ةميق يفاص نم %25 كلذ زواجتي الأ ىلع ةصاخلا قيدانصلا يف هلوصأو هلاومأ رامثتسا قودنصلل زوجي •
  .قودنصلا لوصأ

 الأ ىلع ،لييستلل ةلباق ريغ لوصأ يف هلوصأ ةميق يفاص نم %10 نع ديزت ةبسن رامثتسا قودنصلل زوجي •
 .لييستلل لباق ريغ دحاو لصأ يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 هتبسن امع ديزت ةبسن رامثتسا متي

 .هلوصأ ةميق يفاص نم %30 هتبسن ام ةيسيئرلا قوسلا يف قودنصلا ضارتقا زواجتي نأ زوجي ال •

 تادحو يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 هتبسن ام ماعلا قودنصلا لاومأو لوصأ رامثتسا زوجي ال •
 .ةيلاملا ةسسؤملا تاذ نع ةرداص ةفلتخم رامثتسا قيدانص تادحو يف وأ رخآ رامثتسا قودنص

 .قودنصلا ةحلصمل ةدحاو ةجردم ريغ ةكرش يف %10 ىلع ديزت ةبسن كالتماب قودنصلا موقي نل •

 .قودنصلا ةحلصمل دحاو ردصم يأل ةردصملا ةيلاملا قاروألا نم %10 نع ديزت ةبسن كالتما زوجي ال •

 .هتادحو كلمت مت يذلا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %20 نع ديزت ةبسن كالتما زوجيال •

 .دحاو ردصمل ةيلام قاروأ تائف عيمج يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %20 نع ديزت ةبسن رامثتسا زوجي ال •
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 ةرداص ةيلام قاروأ ةئف يأ يف ماعلا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %10 نع ديزت ةبسن رامثتسا زوجيال •
 قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %20 نع ديزت ةبسن رامثتسا زوجي ال لاوحألا عيمج يفو .دحاو ردصم نع
 :ةرقفلا هذه نم ةيتآلا تارامثتسالا ىنثتستو .دحاولا ردصملل ةيلاملا قاروألا تائف عيمج يف

 يف ةجردم دحاو ردصم مهسأ يف ماعلا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %10 نم رثكأ رامثتسا -1
 يلامجإ ىلإ رادصإلل ةيقوسلا ةميقلا ةبسن زواجتي الأ ىلع ىرخأ ةمظنم ةيلام قوس يأ يف وأ قوسلا
 فدهي يذلا ماعلا قودنصلل كلذو ،ةقالعلا يذ قوسلا يف ةجردملا مهسألا عيمجل ةيقوسلا ةميقلا
 زواجتي الأ ىلع ،ةمظنم ىرخأ ةيلام قوس يأ يف وأ قوسلا يف ةجردملا مهسألا يف رامثتسالا ىلإ
  .قودنصلا لوصا ةميق يفاص نم %20 هتبسن اهيف رامثتسالا

 يأ يف وأ قوسلا يف ةجردم مهسأ يف ماعلا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %10 نم رثكأ رامثتسا -2
 هيف رامثتسالا ماعلا قودنصلا فده نوكي عاطق وأ لاجمل عبات دحاو ردصمل ىرخأ ةمظنم ةيلام قوس
 وأ لاجملا كلذل ةيقوسلا ةميقلا يلامجإ ىلإ رادصإلل ةيقوسلا ةميقلا ةبسن كلذ زواجتي الأ ىلع
 ددحم يرامثتسالا هفده نأ ىلع هماكحأو هطورش صنت يذلا ماعلا قودنصلل كلذو نيعملا عاطقلا

 نم %20 هتبسن ام اهيف رامثتسالا زواجتي الأ ىلع ةجردملا مهسألا نم نيعم عاطق وأ لاجم يف
 .قودنصلا لوصا ةميق يفاص

 تاهج يف قودنصلا تارامثتسا عومجم زواجتت نأ زوجي ال ،ةيرامثتسالا قيدانصلا يف رامثتسالا ءانثتساب •
 عيمج كلذ لمشيو ،ماعلا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 هتبسن ام ةعومجملا سفنل يمتنت ةفلتخم
  .اهيدل ةيكنبلا عئادولاو ،اهعم ةمربملا دقنلا قوس تاقفصو اهنع ةرداصلا ةيلاملا قاروألا يف تارامثتسالا

 اذإ الإ ،اهيلع قحتسم غلبم يأ دادس ًابولطم نوكي ةيلام ةقرو يأ قودنصلا ةظفحم لمشت نأ زوجي ال •
 ةظفحم نم دقن ىلإ اهليوحت نكمي يتلا ةيلاملا قاروألا وأ دقنلا نم لماكلاب دادسلا اذه ةيطغت نكمأ
 .لمع مايأ )5( ةسمخ لالخ قودنصلا

  :رامثتسالا دويق ةفلاخم تاءارجإب ةصاخلا رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )59( ةداملاب قودنصلا ريدم مزتلي •

 ماكحأو طورش يف وأ ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا رامثتسالا دويق نم يأ ةفلاخم لاح يف )أ
 ريدم ىلع نيعتي ،نطابلا نم قودنصلا ريدم وأ قودنصلا ريدم هذختا ءارجإ ببسب قودنصلا
 ةسمخ لالخ ةمزاللا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذاختاو يروف لكشب ًايباتك كلذب ةئيهلا راعشإ قودنصلا
 .ةدملا كلت رييغت ضحملا اهريدقتل ًاقفو ةئيهللو ،ةفلاخملا عوقو خيرات نم مايأ )5(

 ماكحأو طورــش يف وأ ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا رامثتسالا دويق نم يأ ةفلاخم لاح يف )ب
 ،نطابلا نم قودنصلا ريدــم وأ قودنــصلا ريدم ةرطيس نع جراخ فورظلا يف رُّيغت ببسب قودنصلا

 قودنصلا ريدم ىلع نيعتيو ،ةفلاخملا عوقو خيرات نم مايأ )5( ةسمخ لالخ ةفلاخملا حالصإ متيو
 ةطخلا ىلإ ةراشإلا عم ًاروف كلذب مازتلالاو ةقباطملا ةنجل وأ/و مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم راعشإ
 .نكمم تقو برقأ يف ةفلاخملا حالصإ ىلع ديكأتلاو ةيحيحصتلا

 هيدل مازتلالاو ةقباطملا ةنجل وأ/و مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي )ج
 هذه نم )أ( ة رقفلا يف اهيلإ راشملا رامثتسالا دويق تافلاخم عيمجب قودنصلا ةرادإ سلجمو
  .اهعوقو روف ةداملا

 عيمجب مئاد ّلجس ظفح مازتلالاو ةقباطملا ةنجل وأ/و مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم ىلع بجي  )د
 ذختملا ءارجإلا قيثوتو ،ةداملا هذه نم )ب(و )أ( نيترقفلا يف اهيلإ راشملا رامثتسالا دويق تافلاخم
 .اهحالصإل ةبولطملا ةينمزلا ةدملاو
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 قيدانص وأ قودنص تادحو يف قودنصلا لوصأ رامثتسا هيف نكمي يذلا دحلا )ي(
 تارشؤملا قيدانص وأ نورخآ قيدانص وريدم وأ قودنصلا ريدم اهريدي رامثتسا
 ةلوادتملا

 .يتآلا نمضتت يتلاو رامثتسالا قيدانص ةحئال يف ةدراولا رامثتسالا دويقب قودنصلا ريدم مزتليس

 نيرخآ قيدانص وريدم اهريدي يتلا ىرخألا قيدانصلا يف رامثتسالا يف قودنصلا لوصأ صيصخت زواجتي الأ •
 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 نع

 رامثتسا قودنص تادحو يف هلوصأ ةميق يفاص نم %25 هتبسن ام قودنصلا لوصأ رامثتسا زواجتي الأ •
 .رخآ

 .هتادحو كلمت مت يذلا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %20 نع ديزت ةبسن كالتما زوجي ال •

 ،قودنصلا ريدم لبِق نم ةرادم ىرخأ رامثتسا قيدانص يف رامثتسالا لاح يف موسرلا ةيجاودزا يدافتلو •
 قيدانص يف اهب رمثتسملا تادحولا ىلع اهليمحتب ماق موسر يأ ةميق درب قودنصلا ريدم موقيس

 باسح ىلإ موسرلا هذه غلابم دادس لالخ نم كلذو ،قودنصلا ريدم لبِق نم ةرادملا ىرخألا رامثتسالا
 .اهليصحت خيرات نم لمع مايأ )10( لالخ قودنصلا

 ةسرامم نأشب قودنصلا ريدم ةسايسو ليومت ىلع لوصحلا يف قودنصلا تايحالص )ك(
 قودنصلا لوصأ نهرب قلعتي اميف هتسايس نايبو ،ليومت ىلع لوصحلا تايحالص

 ةحلصمل ةيطغت شماهب تاقفص ذيفنت متيو ،شماهلاب ليومت وأ تاليهست ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل زوجي
 طباوض عم قفاوتم ليومتلا كلذ وأ تاليهستلا كلت نوكت نأ ةطيرش ،طيسولا راسمسلا قيرط نع قودنصلا
 ةعيبط ىلع ليومتلا تارتف فقوتتو .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %30 زواجتي ال امبو ةيعرشلا ةئيهلا
  .شماهلاب ليومتلا وأ تاليهستلا كلتب اهؤارش متي يتلا لوصألا

 ةسسؤملل ةعبات ةكرش مساب نامضك اهضعب وأ قودنصلا لوصأ ةيكلم لقن وأ/و قودنصلا لوصأ نهر زوجيو
 .)ةمظنملا تاهجلا ميماعت عم ضراعتي ال امب( قودنصلل ليومتلا تمدق يتلا ةيلاملا

 تاليهست يأ طورش نوكت فوسو .ةدئاسلا قوسلا عاضوأ )ب( ؛ليومتلا طورش )أ( ىلع ليومتلا غلبم دمتعيو
  .تادحولا يكلام ىلع عوجر قح دوجو مدع ساسأ ىلع ةينبم ليومت

 ريظن فرط يأ عم لماعتلل ىلعألا دحلا )ل(
 قودنصلا ريدم مزتليسو .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %25 وه ريظن فرط يأ عم لماعتلل ىلعألا دحلا
  .رامثتسالا قيدانص ةحئال اهضرفت يتلا دودحلاب

 قودنصلا رطاخم ةرادإل قودنصلا ريدم ةسايس )م(
 نكمم تقو برقأ يف ةلمتحملا رطاخملا ميوقتو ديدحت ىلإ فدهت رطاخم ةرادإ ةسايس قودنصلا ريدم عبتي
 متيو رامثتسالا لبق لوصأ يأل رطاخملا ميوقتو ةساردب قودنصلا ريدم موقيو ،اهرثأ نم ليلقتلل اهعم لماعتلاو
 لوصأب ةقلعتملا رطاخملا ميوقتل ةيلخاد ةيلآ دوجوب قودنصلا ريدم رقيو .يونس لكشب رطاخملا مييقت ةداعإ
 .)3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري رطاخملا ةرادإو ميوقتل ةيلخادلا ةيلآلا نع رثكأ ليصافتل .قودنصلا
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 يتلا ةميكحلاو ةديجلا رامثتسالا تاسرامم عم ةمجسنم قودنصلا ريدم اهذختي يتلا رامثتسالا تارارق نوكت
 هعسو يف ام لذب كلذ لمشيو قودنصلا ماكحأو طورش يف ةددحملا قودنصلل ةيرامثتسالا فادهألا ققحت
 :يتآلا نم دكأتلل

 رامثتسالا فادهأب لالخإلا مدع عم ميكحو رذح لكشب رطاخملا عيزوت ىلع موقت قودنصلا تارامثتسا نإ •
 .قودنصلا ماكحأو طورشو هتاسايسو

 يتلا ةقحتسملا موسرلاو فيراصملاك عقوتم عفد بلط يأب ءافيإلل قودنصلا ىدل ةيفاكلا ةلويسلا رفوت •
 .قودنصلا نم عفدت

 ىلع قودنصلا لوصأب ظافتحالاب صاخلا هريدقت ىلع ًءانبو ةيئانثتسالا فورظلا يف قودنصلا ريدم أجلي دق •
 يف رمثتست قيدانص وأ/و ةحبارملا تاقفص وأ/و دقنلا قاوسأ يف تارامثتسا وأ/و ةيدقن ةلويس لكش
 .ىلعأ دحك قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم %100 ةبسنب ةحبارملا تاقفص

 ةمظنألا عم ىشامتي امب تادحولا يكلام ةحلصم قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو رطاخملا ريدقت متي •
 .ةقبطملا حئاوللاو

 سسألاو ،رشؤملل ةدوزملا ةهجلا نع تامولعملاو يداشرتسالا رشؤملا )ن(
  رشؤملا باسحل ةعبتملا ةيجهنملاو

 ةمدخ مدقم عم نواعتلاب قودنصلا حلاصل ًاصيصخ هؤاشنإ مت رشؤم وهو ةيملاعلا مهسألل ريبخلا رشؤم
 لمشيو .قودنصلا ةحلصمل هترادإو رشؤملا يف ةنمضملا تاكرشلا ميق باسحب موقيس يذلاو رشؤملا
 تاكرشلا ربكأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا ربكأ يف ماجحألاو تاعاطقلا ةعونتم تاكرش رشؤملا
 رالود نويلم 100 زواجتت ةيقوس ةميق ىلع ءانب تاكرشلا ةرتلف دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيدايقلا
 ربكأ لثمت ةيملاع ةكرش 160 رشؤملا لمشي فوسو .ًايموي يكيرمأ رالود نويلم زواجتت ةلوادتم ةميقو يكيرمأ
 طباوض عم ةقفاوتم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاكرش 10 ربكأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا
 نم ةكرش 70 ربكأ :تائف ثالث ىلع ةيقوسلا ميقلا بسحب ةيملاعلا تاكرشلا ميسقت متيسو .ةيعرشلا ةنجللا

 ثيح نم ةكرش 50 ربكأو ،ةريبكلا ةيقوسلا ميقلا تاذ تاكرشلا نمض نم ةرحلا مهسألل ةيقوسلا ميقلا ثيح
 ثيح نم ةكرش 40 ربكأو ،ةطسوتملا ةيقوسلا ميقلا تاذ تاكرشلا نمض نم ةرحلا مهسألل ةيقوسلا ميقلا
 .ةريغصلا ةيقوسلا ميقلا تاذ تاكرشلا نمض نم ةرحلا مهسألل ةيقوسلا ميقلا

 ةكرشلا يهو ةيقوس ةميق ربكأ لثمت يتلا تاكرشلا كلت اهنأب ةريبكلا ةيقوسلا ةميقلا تاذ تاكرشلا فيرعت متي
 %70 نم ىلعأ ةحيرشلاو ،ةعمتجم قوسلا ميق مجح نم %70 يواسي ام وأ ىلإ لثمت يتلا تاكرشلا ةحيرش نم
 .ةريغصلا يه %100 يواسي ام وأ ىلإ %85 نم ىلعـ ةحيرشلا ،ةطسوتملا يه %85 يواسي ام وأ ىلإ

 

 :تاكرشلل ةيقوسلا ةميقلا فيرعتل يحيضوتلا لودجلا

 ةعمتجم قوسلا ميقلا مجح نم ةحيرشلا  ةكرشلا فيرعت

 %70 يواسي ام وأ ىلإ %0 نم ىلعأ  ةريبكلا ةيقوسلا ةميقلا

  %85 يواسي ام وأ ىلإ %70 نم ىلعأ  ةطسوتملا ةيقوسلا ةميقلا

  %100 يواسي ام وأ ىلإ %85 نم ىلعأ ةريغصلا ةيقوسلا ةميقلا

 

 ةداعإ خيرات يف ٪5.0 دنع ةكرش لكلو ٪60 دنع ةدحاو ةلودل ىصقألا دحلا ديدحت متيسو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
  .رشؤملا تانوكمل يعرشلا قيقدتلا ضرغل متت يتلاو رشؤملل ةيعبرلا ةنزاوملا نع فلتخت يتلاو ةيونسلا ةنزاوملا
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 ةبسنب ةلدعملا ةیقوسلا ةمیقلا يلامجإ مادختساب )Ideal Rating( ةمدخلا دوزم لبِق نم رشؤملا باسح متيو
 ةیقوسلا ةمیقلا يلامجإ دیدحت متیو ةيملاعلا مهسألل ريبخلا رشؤم يف مهسألا ةفاكل ةرحلا مهسألا
 باستحا متيسو .ةرحلا مهسألا ددع رابتعالا يف ذخألا عم ةرفوتملا مهسألا ددعب اهمهس رعس برضب ةكرشلل

 ريبخلا رشؤم عابتا ىلع ةيملاعلا مهسألا ةظفحم ءانب يف قودنصلا ريدم دمتعيسو .ًايموي رشؤملا ءادأ يفاص
 :ةيملاعلا مهسألل

 رشؤملا ءادأ ةاكاحم لالخ نم ةطشن ريغ رامثتسا ةيجيتارتسا ةيلحملاو ةيملاعلا مهسألا ةظفحم عبتت •
 .%2 ىلعأ دحبو ىوتسم لقأ دنع عبتتلا أطخ ىلع ظافحلا عم

 لمشت ثيح ،ةيملاعلا مهسألا نم ةعونتم ةظفحم يف رامثتسالا ىلع قودنصلا ريدم زكري فوس •
 ةيملاعلا قاوسألا يف ةلوادتملاو اهتاعاطق ةفاكب تاكرشلا مهسأ يف رامثتسالا قودنصلا تارامثتسا

 ،نابايلاو ،ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجو ،ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهنيب نمو
 قاوسألا كلت يف رامثتسالا متيسو .ادنكو ،ايناملأو ،اسنرفو ،ةيناطيربلا ةدحتملا ةكلمملاو ،ارسيوسو

 ةماعلا مهسألا قيدانص يف رامثتسالاب قودنصلا ريدم موقيس ،كلذ ىلا ةفاضإلاب .دلب لك ةلمعل ًاقبط
 رامثتسالا لاح يف ةلثامم ةهج وأ ةئيهلا لبِق نم مهل صخرم قيدانص يريدم لبِق نم رادت يتلاو ةصاخلاو
 ةفلتخم ةيقوس ميق تاذ تاكرش مهسأ يف قيدانصلا هذه رمثتست ثيح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ
 يتلاو ماعلا باتتكالل ةيلوألا تاحورطلا يف رامثتسالا قودنصلا ريدم يوني امك .ةعونتم تاعاطقو لود يف

 تاكرشلل لاملا سأر تادايز يف باتتكالا ىلإ ةفاضإلاب ،ةفلتخملا مهسألا قاوسأ يف اهجاردإ متيس
 يف ةمهاسملا لالخ نم ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقملا ةجردملا ريغ تاكرشلاو ،ةجردملا
 ماكحأ عم ةقفاوتملا ،همكح يف امو دقنلاو ،ماعلا باتتكالل يلوألا حرطلا ىلع ةلبقملا ةصاخلا تاحورطلا
 ىلع حابرألاو مهسألا دئاوع نم يرود لخد قيقحتو لجألا ليوط ومن قيقحتل ،اهئدابمو ةيعرشلا ةنجللا
 .لاملا سأر

 :ةيلاتلا تالاحلا يف يداشرتسالا رشؤملا ءادأ عم ةيملاعلا مهسألا ةظفحم ءادأ ةقباطمل نامض دجوي ال •

o فيراصملا باعتأو موسرلا مصخ دعب ةيملاعلا مهسألا ةظفحملا ءادأ ةنراقم دنع. 

o قودنصلا لبِق نم حابرألا مالتسا وأ نيرمثتسملل دئاوعلا عيزوت تارتف لالخ.  

o مهسألا ةظفحم ةنزاوم ةداعإو رشؤملا ةمدخ مدقم لبِق نم ةيرودلا رشؤملا ةنزاوم ةداعإ دنع 
  .قودنصلا ريدم لبِق نم ةيملاعلا

 وأةلازإ لالخ نم( رشؤملا تارييغت عبتت ىلإ ةفاضإلاب ،رهشأ ةثالث لك ةظفحملا لوصأ ةنزاوم ةداعإ متيس •
 .اهيف رمثتسملا قاوسألا بسح لمع مايأ )5( ةسمخ لالخ ةنزاوملا ةداعإ ةيلمع متتو )مهسألا ةفاضإ

 :قيقد لكشب رشؤملا باسح يف رشؤملا ةمدخ مدقم ىلع رثؤت دق يتلا فورظلا •

o ئطاخ قالغإ رعس مادختسا.  

o ةئطاخلاو ةرخأتملا تاكرشلا تانالعإ.  

o رشؤملا ةمدخ مدقم لبِق نم تانايبلا لاخدإ وأ باسحلا يف أطخلاك ةينقت ءاطخأ. 

 ةمدخ مدقم عم دقاعتلا قودنصلا ريدمل قحي هنأف ،رشؤملا ةمدخ مدقم عم دقعلا فقوت وأ ءاهتنا لاح يف •
 .موي )30( ـب دقعلا فقوت وأ ءاهتنا لبق رخآ

 ."ةيلاملا ريبخلا" ةكرشب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع رشؤملا ءادأ ةعباتم نيرمثتسملل نكميو •
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 تاقتشملا دوقع مادختسا )س(
  .ةيلاملا تاقتشملا يف هلوصأ قودنصلا رمثتسي نل

 ةيلاملا قوسلا ةئيه نم اهيلع قفاوملا رامثتسالا ىلع دودحلا وأ دويقلا نم تاءافعإلا )ع(
 .قودنصلا ىلع ةرقفلا هذه قبطنت ال

 قودنصلا يف رامثتسالل ةيسيئرلا رطاخملا )4
 تارامثتسالا ةميق يف ثدحتس ةدايز يأ نأب ديكأتلا قودنصلا ريدم عيطتسي الو رطاخملا عفترم قودنصلا ربتعي

 .قودنصلا يف

 نم يذلاو ًالوادتم ًاقودنص هنوكل ًارظن ءادألا يف تابلقتلل لوادتملا ةدحولا رعس ضرعتي نأ حجرملا نم )أ(
  .ةعفترم قودنصلاب رامثتسالا رطاخم ةجرد لعجي نأ هنأش

 يف قودنصلا ءادأ ىلع ًارشؤم ّدعُي ال يداشرتسالا رشؤملل قباسلا ءادألا وأ قودنصلل قباسلا ءادألا نإ )ب(
 .لبقتسملا

 فوس يداشرتسالا رشؤملاب ةنراقم هءادأ وأ قودنصلل قلطملا ءادألا نأ تادحولا يكلامل نامض دجوي ال )ج(
 .قباسلا ءادألا لثامي وأ رركتي

  .كنب يأ ىدل ًاعاديإ ّدعُي ال رامثتسالا قودنص يف رامثتسالا َّنإ )د(

 .قودنصلا يف رمثتسملا مهلام سأر لماك وأ ءزج ةراسخل نيضرعم تادحولا يكلام نإ )ـه(

 قودنصلا اهل ضرعملا رطاخملاو قودنصلا يف رامثتسالاب ةطبترملا ةلمتحملا ةيسيئرلا رطاخملا )و(
 :هتادئاعو قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ىلع رثؤت يتلا فورظلاو

 داح طوبه ةكرح نمضتت دق ةداح تابلقتل قاوسألا يف مهسألا راعسأ ضرعتت :مهسألا قاوسأ رطاخم
 نكمي ال .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ىلع يبلسلا ريثأتلاو لاملا سأر نم ءزج ةراسخ ىلإ ةفاضإلاب ئجافمو
 يف ققحتيس ام سكعت ال ةيضاملا ءادألا تالجس نأ امك ةيلاملا قاروألل يلبقتسملا ءادألل ديكأت وأنامض ميدقت
  .لبقتسملا

 ةدايزو ةيلوألا تاحورطلا يف رامثتسالا نمضتي :لاملا سأر ةدايزو ةيلوألا تاحورطلا يف باتتكالا رطاخم
 مهسألا ضرع ىلع بلطلا ةدايزو باتتكالا ءافيتسا ةلاح يف هنإ ثيح مهسألا ةيدودحم رطاخم لاملا سأر
 ةيقبتملا مهسألا صيصخت متي مث ،بتتكم لكل مهسألا ددعل ىلعأ فقس ديدحت متي هنإف باتتكالل ةحورطملا
 نوكي دق وأ ةيفاك ريغ نوكت دق مهسألل ةردصملا ةكرشلاب رمثتسملا ةفرعم نأ امك ،بتتكم لكل دودحم ددعب
 ضعبو ،ةديدج ةيداصتقا تاعاطقل يمتنت دق ةيلاملا قاروألل ةردصملا تاكرشلا نأ امك ،دودحم ءادأ خيرات اهل
 باتتكالا رطاخم نم ديزي امم ريصقلا ىدملا ىلع ًايليغشت ًالخد ققحت الو ريوطتلا ةلحرم يف نوكت دق تاكرشلا

 .اهمهسأ يف

 يدؤي كلذو يلوألا حرطلا ةرتف لالخ اهمهسأ ءانتقا مت ام ٍةكرش مهسأ جاردإ يف ريخأت ثدحي نأ نكمملا نمو
 رثؤي يذلا رمألا .قودنصلل ةحاتملا ةيرامثتسالا صرفلا نم كلذ دحيو ،هب ةكراشملا تمت يذلا غلبملا زاجتحا ىلإ

 .ةدحولا رعسو قودنصلا ءادأ ىلع ًابلس

 ريدم عيطتسي ال ثيح ةلويسلا رطاخم ةصاخلا تاحورطلا يف رامثتسالا نمضتي :ةصاخلا تاحورطلا رطاخم
 يف ريخأت ثدحي وأ حرطلا ةيلمع لمتكت ال وأ قودنصلا ريدم ةبغر دنع قوسلا يف ةيلاملا قاروألا عيب قودنصلا
 ةثيدح تاكرش يف رامثتسالا نأ ىلإ ةفاضإلاب ،حرطلا لبق ام ةرتف لالخ اهمهسأ ءانتقا مت ام ةكرش مهسأ جاردإ
 رطاخم نم ديزي امم يفاك لكشب ةكرشلا ءادأ مييقت قودنصلا ريدمل حيتي يليغشت خيرات كلمت الو ءاشنإلا
  .ةصاخلا تاحورطلا
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 قودنصلا فدهتسي دق يتلا ىرخألا قيدانصلا ضرعتت نأ نكمملا نم :ىرخأ قيدانص يف رامثتسالا رطاخم
 دق امم "قودنصلا يف رامثتسالل ةسيئرلا رطاخملا" ةرقفلا هذه يف ةدراولا كلتل ةلثامم رطاخم ىلإ اهب رامثتسالا
 .ةدحولا رعسو قودنصلا ءادأ ىلع ًابلسرثؤي

 هذه قبطنت ثيح .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض قودنصلا تارامثتسا عبتت نأ بجي :ةيعرشلا دويقلاب مازتلالا
 .هتارامثتسا عونتو قودنصلا تاطاشن ىلع نيعم دح ىلإ قبطنت امك ،تارامثتسالا لكيه نم لك ىلع ئدابملا

 هلكيه وأ رامثتسالا كلذ ناك اذإ هنم ءزج وأ رامثتسا نم جراختلل قودنصلا رطضي دق ،ئدابملا كلتب مازتلاللو
 نوكت دق راعسأب تاكرشلا ضعب نم قودنصلا ريدم صلختي ثيح .ةيعرشلا ةئيهلا طباوضل فلاخم يرامثتسالا

 ىلإ ةفاضإلابو .قودنصلا تارامثتسا ىلع ًابلس رثؤي امم ةيعرشلا طباوضلاب مازتلالا فدهب ًانايحأ ةبسانم ريغ
 ةيعرشلا ةئيهلا تررق اذإ ةيرامثتسا ًاصرف قودنصلا رسخي نأ نكمي ةيعرشلا ةئيهلا طباوضب مازتلالا دنع ،كلذ
 نوكيو .هيف رظنلا قودنصلل نكمي ال يلاتلابو ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم ريغ حرتقم رامثتسا يأ نأ
 يتلا جئاتنلاب ةنراقم ،هتارامثتسا وأ قودنصلل يلاملا ءادألا ىلع يبلس رثأ ،ةنيعم فورظ لظ يف ،لماوعلا هذهل
  .قودنصلا تارامثتسا ىلع ةيعرشلا ةئيهلا طباوض قيبطت مدع لاح يف اهيلع لوصحلا نكمي

 رايتخا نم نكمتي فوس قودنصلا ريدم نأب نامض يأ ءاطعإ نكمي ال :ةبسانملا تارامثتسالا رفوت
 ةبسانملا تارامثتسالا ةلكيهو رايتخا ةطشنأ يوطنتو .ةيرامثتسالا قودنصلا فادهأ ققحت يتلا تارامثتسالا
 .تادحولا يكلامل حابرأ قودنصلا تارامثتسا قيقحت لوح نيقيلا مدعو ةيسفانتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع قودنصلل
 ىلع قودنصلا ةردق ىلع يبلس ريثأت ىلإ ةبسانملا تارامثتسالل قودنصلا ريدم رايتخا رذعت يدؤي نأ نكميو
  .تادحولل ةيقوسلا ةميقلا يف بولطملا ومنلا قيقحت

 تاودألاو لوصألا يف رامثتسالا قودنصلل زوجيو يدوعسلا لايرلا يه قودنصلا ةلمع :تالمعلا فرص رطاخم
 رعس يف تابلقتلا لثم ةيفاضإ تارابتعا ةيبنجألا ةيلاملا قاروألا يف تارامثتسالا نمضتت .ةفلتخم تالمعب ةيلاملا
 ةطبترملا فيلاكتلاو اهب قودنصلا رامثتسا متي يتلا ةيبنجألا تالمعلا فلتخمو يدوعسلا لايرلا نيب فرصلا
 فيلاكتلاو فرصلا رعس يف تابلقتلا رثؤتو .ىرخأ ىلإ ةلمع نم رامثتسالا نم لخدلاو رامثتسالا غلبم لصأ ليوحتب
 .ةدحولا ةميق يلاتلابو يدوعسلا لايرلاب قودنصلا تارامثتسا ميق ىلع ًابلس ةلمعلا فرصب ةطبترملا

 موقي فوس يتلا ةيلبقتسملا تاعيزوتلا غلابم نأشب تانامض يأ كانه تسيل :تاعيزوتلا يف بلقتلا رطاخم
 ريغ ثادحأ ببسب تاعيزوت يأ دادس ىلع قودنصلا ةردق مدع نكمملا نم ،تادحولا يكلامل اهدادسب قودنصلا

 عيزوت مدع ةجيتن ةصاخلا تاداريإلا يف ضافخنا وأ ،قودنصلاب ةصاخلا فيلاكتلا يف ةدايز اهنع جتني ةعقوتم
 .ةيلامسأر حابرأ يأل قودنصلا قيقحت مدع وأ ةيدقن تاعيزوت يأ قودنصلا اهب رمثتسي يتلا تاكرشلا

 وأ ،قودنصلا لوصأ ةميق يفاص يف ربكأ تابلقت يف ليومتلا ببستي نأ نكمي ةماع ةفصب :ليومتلا رطاخم
 يف ةضرتقملا غلابملا دادس نع قودنصلا رخأتي وأ .هرامثتسا ةميق نم ربكأ غلابم ةراسخل قودنصلا ضرعتي
 يتلاو( دادسلا ريخأت موسر غلابم اذه ىلع بترتي امم ،قودنصلا ريدم ةدارإ نع ةجراخ بابسأل ددحملا تقولا
 ضعب عيبل قودنصلا ريدم رطضي نأ وأ )لومملاب ةصاخلا ةيعرشلا ةنجللا فارشإ تحت ريخلا هوجو يف فرصت
 يف ليومتلا يوطنيو .تادحولا راعسأ ىلع ًابلس سكعنيس يذلاو قودنصلا لوصأ ىلع رثؤي امم هتارامثتسا
 فيلاكت عافترا اهنم لماوعل هتارامثتساو قودنصلا ضرعت ةدايز ىلإ يدؤت ىلعأ رطاخم ةجرد ىلع تقولا سفن
  .قودنصلا لوصأ يفاص ىلع ًابلس رثؤي امم يداصتقالا عجارتلاو نيدلا

 ىوتسم ةدايز ىلإ كلذ يدؤيس ،لوصألا نهر لباقم ليومت ىلع قودنصلا لوصح لاح يف :لوصألا نهر رطاخم
 دادسلا نع فلخت اذإ ةلومملا ةهجلا حلاصل ةنوهرملا لوصألا قودنصلا رسخي نأ دراولا نم حبصي ثيح ،رطاخملا

 ةيلاملا رطاخملا نم ةيلاع ةجرد يوطني ليومتلا مادختسا نإ .لومملا عم ليومتلا دوقع ماكحأو طورش بسح
 ىلع ةوالع .يداصتقالا دوكرلاو ليومتلا ةفلكت عافترا لثم ىرخأ لماوع ىلإ هتارامثتساو قودنصلا ضيرعت ىلإ يدؤيو
 لومملل لاجملا حيتي امم ةلومملا ةهجلل دادسلاب مازتلالا مدعو ةلومملا ةهجلل قودنصلا لوصأ نهر نإف ،كلذ
  .ةبقترملا هدئاوعو قودنصلا ءادأ ىلع رثؤيس امم ،ةقحتسملا غلابملا ةداعتسال ةنوهرملا لوصألاب فرصتلا
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 قودنصلا تارامثتسا اهيلع يوطنت يتلا رطاخملا فلتخت نأ نكمي :ةدودحملا ةيليغشتلا ةربخلا رطاخم
 هترادإب اهذيفنت قودنصلا ريدمل قبس يتلا تايجيتارتسالاو تارامثتسالا رطاخم نع ًاريبك ًافالتخا ةيلبقتسملا
 اهققح يتلا ةقباسلا جئاتنلا نم يلبقتسملا ءادألا فارشتسا ةرورضلاب نكمي الو .ىرخأ ةيرامثتسا قيدانصل

 ةميق يف ريغتلا ىدم عقوت بعصلا نم هنإ ثيح ةرطاخم لكشت جتنملا اذه ةثادح نإف كلذلو .قودنصلا ريدم
 .اهعيزوت ضرتفملا تادئاعلا وأ تادحولا

 ىلع ةيدوعسلا لوادت ةقفاوم بلطل مدقتلا متيس ،لوادتملا قودنصلا ةعيبط ببسب :قوسلا ةلويس رطاخم
 يف قودنصلا جاردإ وأ بلطلا ىلع ةقفاوملا رسفت نأ يغبني الو .ةيدوعسلا لوادت يف قودنصلا تادحو جاردإ
 ،أشني فوس لئاس ًاقوس نأ وأ تادحولا لوادتل ةلئاس قوس دوجو نامض اهنأ ىلع هتادحو لوادتو ةيلاملا قوسلا
 ىلع ةقفاوملا دعب ىمسم ريغ لجأ ىلإ رمتسي فوس قوسلا كلذ نأ ،تادحولا لوادتل قوس ءوشن لاح يف هنأ وأ

 تادحولا ةلويس رثأتت نأ نكمي ،هرارمتسا وأ لوادتلل لئاس قوس ءوشن مدع لاح يفو .لوادتلاو جاردإلا بلط
 تايلمع يدؤت نأ نكمي ،قوسلل ةلويسلا وأ قوسلا ءوشن مدع لاح يف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ًابلس اهلوادت راعسأو
 ،قوسلا يف تادحولا رعس ىلع ريبك يبلس ريثأت ىلإ تادحولا يف ةررقملا لوادتلا تايلمع وأ ًايبسن ةريغصلا لوادتلا
 رعسب تادحولا نم ريبك ددع ىلع لمتشت ةررقم تايلمع وأ تايلمع ذيفنت بعصلا نم نوكي نأ نكمي امنيب

 ،تادحولا كلتل ةدودحم ةلويس كانه نأ تادحولا يكلام وأ/و تادحولا نم دودحملا ددعلا ينعي نأ نكميو .رقتسم
 ذيفنت رعس )2( وأ/و ؛هرامثتسا لماك وأ نم ءزج نم جراختلا ىلع رمثتسملا ةردق )1( :ىلع ًابلس رثؤي نأ نكمي امب
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيوناثلا قوسلا يف تادحولا كلت لوادت رعس )3( وأ/و ؛كلت جراختلا ةيلمعل رمثتسملا كلذ
 ةبسن طرش رابتعالا يف ذخألا عم نيرمثتسملا نم دودحم ددعل تادحولا نم ةريبك ةبسن رادصإ متي نأ نكمي

 .تادحولل ةلئاسو ةطشن قوس ءوشن ىلع ًابلس رثؤي امب ،قودنصلا تادحول روهمجلا ةيكلم

 دئاوع قيقحت نم نكمتي فوس قودنصلا نأب نامض كانه سيل :رامثتسالا دئاوعل نامض دوجو مدع
 تالماعملا ةعيبطو قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم عم ةبسانتم نوكت فوس دئاوعلا نأ وأ هيرمثتسمل
 ضعب نورمثتسملا رسخي نأ وأ تادحولا ةميق عجارتت نأ لمتحملا نمو .هذه ماكحألاو طورشلا يف ةفوصوملا
 قودنصلل ةفدهتسملا وأ ةعقوتملا دئاوعلا نأب نامض يأ ميدقت نكمي الو .هورمثتسا يذلا لاملا سأر لماك وأ

 الو طقف حيضوتلا ضارغأل يه ماكحألاو طورشلا يف تدرو يتلا تايئاصحإلاو ماقرألا عيمجو .ققحتت فوس
 تايئاصحإلاو ماقرألا نع فلتخت نأ نكمي يتلاو ةيلعفلا دئاوعلا عقوت نكمي الو .حابرألل تاعقوت لثمت
 .هذه ماكحألاو طورشلا يف ةدراولا ةيحيضوتلا

 تاقفص ذيفنتل طيسو راسمس عم دقاعتلا قودنصلا ريدم يوني :طيسو راسمس ىلع دامتعالا رطاخم
 تاميلعتلا ذيفنت يف ءاطسولا كئلوأ ةءافك ىدمب ةقلعتم ةيفاضإ رطاخمل قودنصلا ضرعي امم ةيرامثتسالا
  .تادحولا راعسأ يف ضافخناو قودنصلل يتأتملا لخدلا ىلع رثؤي امم قودنصلا ريدم عم اهيلع قفتملا ةيرامثتسالا

 صصختم نطابلا نم قودنص ريدم نييعت قودنصلل زوجي :نطابلا نم قودنص ءاردم ىلع دامتعالا رطاخم
 يف ريدملا كلذ ةءافك مدع ىدمب ةقلعتم ةيفاضإ رطاخمل قودنصلا ضرعي امم ،ةددحم لوصأ تائف ةرادإل
 وأ ةمكوحلا تايلآ فعض وأ رامثتسالا ةيجيتارتسا ذيفنتب همازتلا مدع وأ هتربخ ةيدودحمب ًءاوس هماهمب مايقلا
 يتأتملا لخدلا ىلع رثؤي امم هل اهصيصخت متي يتلا قودنصلا لوصأ ةرادإل ةقالعلا تاذ ةينهملا ريياعملا
 .تادحولا راعسأ يف ضافخناو قودنصلل

 قيرفل يعونلا ءادألا ىلع يسيئر لكشب قودنصلا حاجن دمتعي :قودنصلا ريدم يفظوم ىلع دامتعالا رطاخم
 ناك ءاوس( ماع لكشب ةرادإلا قيرف ءاضعأ نم يأ تامدخ ةراسخ رثؤت نأ نكميو .قودنصلا ريدمل نيعباتلا هترادإ
 ،لمعلا سأر ىلع مهب ظافتحالاو نييفاضإ نيفظوم باذتجا ىلع ةردقلا مدع وأ )كلذ ريغ وأ ةلاقتسالا ببسب كلذ
 ةمئالملا ةيرامثتسالا صرفلا ديدحت ىلع قودنصلا ةردق رثأتت ثيح قودنصلا صرفو لامعأ ىلع يرهوج ريثأت ىلإ

 يكلامل تاعيزوتلا ىلع ًابلس رثؤي ام هتاسراممو قودنصلا تايجيتارتسا عم ىشامتي لكشب اهذيفنتو اهليلحتو
  .تادحولا

 هتاكرشو قودنصلا ريدم نإ ثيح ةفلتخم حلاصم براضت تالاحل قودنصلا ضرعتي :لمتحملا حلاصملا براضت
 نم ريبك ددع يف رشابم ريغ وأ رشابم لكشب نيكراشم اونوكي نأ نكمي مهئاكرشو مهيلوؤسمو مهيريدمو ةليمزلا
 ىلع رثؤت يتلا تالاحلا يف رطاخملا هذه أشنت .قودنصلل ةسفانم نايحألا ضعب يف نوكت يتلا لامعألاو ةطشنألا

 ذاختا يف قودنصلا ريدم تارارق ىلع رثؤت دق ةيصخش ةحلصم ببسب قودنصلا ريدم رارق ةيلالقتساو ةيعوضوم
 ىلع قودنصلا ةردق ىلع ًابلس اذه رثؤي نأ نكميو .قودنصلا ءادأ ىلع ًابلس رثؤي دق امم ةيرامثتسالا تارارقلا
  .تادحولل لضفأ ةيقوس ةميق قيقحت ىلع هتاردقو هدئاوع ةيمنت كلذ يف امب ،يرامثتسالا هفده قيقحت
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 مظن ضرعتت دق كلذ عمو .قودنصلا ةرادإ يف ةينقتلا مادختسا ىلع قودنصلا ريدم دمتعي :ةينقتلا رطاخملا
 نم دحي امم ،لماك لكشب وأ ًايئزج لطعتت دق وأ ،تاسوريف لالخ نم موجهلل وأ قارتخالل هب ةصاخلا تامولعملا

 يفاصو قودنصلا ءادأ ىلع ًابلس رثؤي امم .لاعف وحن ىلع قودنصلا تارامثتسا ةرادإ ىلع قودنصلا ريدم ةردق
 .ةدحولا رعسو هلوصأ ةميق

 ءافيإلا نم نكمتي ال دق ثلاث فرط عم تالماعم يف قودنصلا لخدي دق :ثلاث فرط عم لماعتلا رطاخم
 ةجيتن اهعم دقاعتملا فارطألل ةيلاملا عاضوألا يف رييغتلا ةجيتن تالماعملا هذه بجومب ةيدقاعتلا هتامازتلاب
 قفتملا دوقعلا وأ تامازتلالاب اهئافيإ مدع ىلإ يدؤي دق امم تامدخلاو تاجتنملا وأ بلطلا وأ ةرادإلا يف تاريغتل

 .ةدحولا رعسو قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ىلع يبلس رثأ هل نوكي يلاتلابو ،اهيلع

 ةلداعلا ةميقلا قوسلا يف تادحولا لوادت رعس سكعي الأ نكمي :قودنصلا تادحو ةميق رييغت رطاخم
 مجحو راعسألا يف ةديدش تابلقت رخآ ىلإ نيح نم ةيلاملا قاوسألا دهشت نأ نكميو .قودنصلا تارامثتسال
 يرهوج يبلس ريثأت ىلإ ،ىرخألا عاضوألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا عاضوألا بناج ىلإ ،اذه يدؤي نأ نكميو ،لوادتلا

 رثأتت نأ نكمي ،ةيلاملا قوسلا يف لوادتمو جردم قودنصلا نإ ثيحو .تادحولل لوادتملا قوسلا رعس ىلع
 طبترم اهضعب ،قودنصلا ةرطيس نع جراخ اهنم ريثكلا ،لماوعلا نم ريبك ددعب تادحولل ةضورعملا راعسألا
 .ماع لكشب مهسألا قاوسأ ىلع وأ ،لكك تارامثتسالا ىلع رثؤي نأ نكمي اهضعبو ،ًاديدحت هتايلمعبو قودنصلاب
 .ةعفترم حبصتل قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم ىوتسم ةدايز مت دقف تالامتحالا كلتل ًاريدقتو

 ريبك لكشب يلبقتسملا قودنصلا ءادأ دمتعي :قوسلا عاضوأ يف تاريغتلاو ةحيحصلا ريغ تاعقوتلا رطاخم
 عاضوألاب رثأتت نأ نكمي يتلاو ،اهيف رمثتسملا تاعاطقلا يف بلطلاو ضرعلا عاضوأ يف تاريغتلا ىلع
 هيلع ذوحتسملا لصألا ةميق عجارت ىلإ يدؤي امب ،ةسفانملا ةدايزو ،ةيلحملاو ةيميلقإلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 ذاختال قودنصلا ريدم اهمدختسي يتلا ةحيحصلا ريغ تاعقوتلا يدؤت نأ نكميو .بلطلاو ضرعلا يف تابلقتو
 .قودنصلا ءادأ ىلع يبلس ريثأت ىلإ ةيرامثتسالا تارارقلا

 لوصأ مييقت" ةنونعملا ةرقفلا يف ةحضوملا ةقيرطلا بسح قودنصلا لوصأ مييقت متي فوس :مييقتلا رطاخم
 ةجيتن .اهعيب لاح يف لوصألل ةيلعفلا ةميقلا عم ةنراقم اهتجيتن ةقد مدع ًاقحال تبثي نأ نكمي يتلاو "قودنصلا
 ةيلعفلا ةميقلا نع ًاريبك ًافالتخا لوصألا ةميق يفاص يف ةلثمتملا قودنصلا لوصأ ةميق فلتخت نأ نكمي ،كلذل
 .تادحولل ةيقوسلا ةميقلاو ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ًابلس رثؤي يذلا رمألا

 دقاعتملا فارطألل ةيلاملا عاضوألا يف رييغتلا رطاخم ىدؤت :مازتلالا نع ىرخألا فارطألا فلخت رطاخم
 اهتردق مدع ىلإ يدؤي امم تامدخلاو تاجتنملا وأ بلطلا وأ ةيلاملا ةءالملا وأ ةرادإلا يف تاريغتل ةجيتن اهعم
 قودنصلل يتأتملا لخدلا ىلع رثؤي امم ،قودنصلا حلاصل تامدخل اهديروت لاح يف تامازتلالاب ءافيإلا ىلع
 .تادحولا راعسأ يف ضافخناو

 ةيسايسويجلا تاروطتلاب ًايبلس هتارامثتساو قودنصلا ةميق رثأتت نأ نكمي :ةيسايسلاو ةيدايسلا رطاخملا
 كلذ ريغو قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا لودلا يف ةيموكحلا تاسايسلا يف تاريغتلاو يعامتجالا رارقتسالا مدعو
 قودنصلل ةعباتلا لوصألا ءادأ ىلع يبلس ريثأت هل نوكي امم ،ىرخألا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروطتلا نم
 .تادحولا يكلامل دئاوعلاو

 ال ةيعيبط ةرهاظ يأو تاناضيفلاو ريصاعألاو ،ةئبوألاو لزالزلاو ،نيكاربلا يف لثمتت :ةيعيبطلا ثراوكلا رطاخم
 ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم ىلع ًابلس رثؤتو ،لوصألاو تاكلتمملل ًاريبك ًارامد ببستو اهيلع ةرطيسلا نكمي
 .تادحولا يكلامل دئاوعلاو قودنصلل ةعباتلا لوصألا ءادأ ىلع يبلس ريثأت هل نوكي امم ةيرامثتسالاو

 راعسأ يف رييغتلل ةجيتن قودنصلا اهكلمي يتلا ةيلاملا قاروألل ةيقوسلا ةميقلا رثأتت :ةدئافلا راعسأ رطاخم
 يفاص ىلع يبلس ريثأت اهل نوكي يلاتلابو ،قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ىلع سكعنتس تابلقتلا كلت ةدئافلا

  .ةدحولا رعسو قودنصلا لوصأ ةميق
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 نوكي يلاتلابو ،)ةئشان قاوسأ( يف تارامثتساب مايقلا قودنصلا مزتعي :ةئشانلا قاوسألا يف رامثتسالا
 ثودح ةيناكمإ اهنمو ،ةئشانلا قاوسألا يف رامثتسالل ةبحاصم نوكت ام ةداع ةفلتخم رطاخمل ًاضرعم قودنصلا
 فرص رعس لوح دويقو تاروطت ىلإ ةفاضإ ،ةفدهتسملا نادلبلا ضعب يف ةيبلس ةيداصتقاو ةيسايس تاروطت
 ىلع لوصحلا يف ةبوعصلاو ةيميظنتلا دويقلاو ،جراخلل لاملا ليوحت ىلع ةضورفملا دويقلاو ،تالمعلا
 هتارامثتساو قودنصلا ىلع ريثأت اهل نوكي يتلا ةيطارقوريبلا لماوعلا نم اهريغو ةيموكحلاو ةيمسرلا تاقفاوملا

 .تادحولا يكلامل دئاوعلاو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ يف هتارامثتسا نم ريبك ءزج قودنصلا رمثتسيس :يفارغجلا زكرتلا رطاخم
 كلت لمشت دقو ،اهيف رمثتسي يتلا لودلا نم ةعومجم وأ ةلود يف رامثتسالا زكرت رطاخمل قودنصلا ضرعي امم
 تاعيرشتلاو تاميظنتلا ىلإ ةفاضإلاب ،فرصلا راعسأو ةدئافلا راعسأ ىلع كلذ رثأو يداصتقالا عضولا رطاخملا
 .قودنصلا تارامثتسا ىلع ًابلس رثؤت نأ اهنأش نم يتلاو ،لودلا كلتل يسايسلا رارقتسالاو ةيموكحلا

 ةحبارم تاقفص يف رامثتسالا قودنصلل زوجي :يدوعسلا لايرلاب ةحبارم تاقفص يف رامثتسالا رطاخم
 .ةيرامثتسالا قيدانصلا نم اهريغ وأ ةيلحم ةيدوعس كونب عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب يدوعسلا لايرلاب
 كانه نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .كنب ىدل ًاعئادو ّدعت ال ذإ تارامثتسالا نم عاونألا هذه ةميق ضفخنت نأ نكميو
 تالماعت لمشت يتلاو لوادتلا ةطشنأ نع ةجتان ةحبارملا تاقفصب قلعتي اميف ةدقاعتم فارطأ نم رطاخم
 قوس يف وأ فارشإلاو ةباقرلل ةعضاخ ةصاقم ةفرغ يف اهتاعفدو اهتصاقم متت ال ةلئاس ريغ ةيلام تاودأب

 .تادحولل ةيقوسلا ةميقلاو ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ًابلس رثؤي يذلا رمألا ،ةيلام

 قودنصلا فدهتسي دق يتلا ىرخألا قيدانصلا ضرعتت نأ نكمملا نم :ىرخأ قيدانص يف رامثتسالا رطاخم
 ًابلس رثؤي امم "قودنصلا يف رامثتسالل ةيسيئرلا رطاخملا" دنبلا اذه يف ةدراولا رطاخملا سفنل اهيف رامثتسالا

 .ةدحولا رعسو قودنصلا ءادأ ىلع

 ةيلاملا قاوسألا يف ةماعلا ةكرحلا :اهيف رمثتسملا قاوسألا يف طاشنلا ىوتسم يف تاريغتلا رطاخم
 لابقإو ،ليومتلا فيلاكتو ،حابرألا تالدعمو ،ةعقوتملاو ةدئاسلا ةيداصتقالا عاضوألاو ،ةيملاعلاو ةيلحملا
 ،اهب رمثتسملا لوصألا ةميق ىلع ًابلس اهعيمج رثؤت نأ نكمي ةماعلا ةيداصتقالا عاضوألاو ،نيرمثتسملا

 يف رامثتسالا نإف كلذلو .تادحولل ةيقوسلا ةميقلا ىلع يبلس ريثأت ىلإ ةلويسلا صقن يدؤي نأ نكميو
 .رامثتسالا اهيلع يوطنت يتلا رطاخملا لمحت ىلع نيرداقلا نيرمثتسملل ىوس ًابسانم ربتعي ال قودنصلا

 هعاضوأو هترادإ يف تاريغتل ًةجيتن تقولا رورم عم ةيلاملا قاروألا ردصم ءادأ ريغتي نأ نكمي :ردصملا رطاخم
 ىلع ًابلس رثؤي امم همهسأ ةميق يف ضافخنا ىلإ يدؤي امب ،ةمدقملا هتامدخ وأ هتاجتنم ىلع بلطلاو ةيلاملا

 .تادحولا يكلامل تاعيزوتلاو قودنصلا يف تادحولا ةميق

 تاودأ يردصمل يلاملا عضولا يف فعضو تباثلا لخدلا تاودأل يلخادلا فينصتلا ىلع دامتعالا رطاخم
 ريغ دقنلا تاودأو تباثلا لخدلا تاودأ يف رامثتسالاب ةقلعتملا رطاخملا قودنصلا لمحتي :تباثلا لخدلا
 يلخادلا ينامتئالا فينصتلاو مييقتلا مث ،ليلحتلاو ثحبلا ىلع ءانب قودنصلا اهيف رمثتسي يتلاو ًاينامتئا ةفنصملا
 يف ةقد مدع وأ تباثلا لخدلا تاودأ يردصمل يلاملا عضولا يف فعض يأ نإ ثيح .قودنصلا ريدم هب موقي يذلا
  .تادحولا راعسأ ىلع ًابلس رثؤي امم قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ةميق ضفخ ىلإ يدؤي ليلحتلا

 رطاخملا نم ديدعلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ رامثتسالا يوطني :ةكلمملا جراخ رامثتسالا رطاخم
 ةيداصتقالا رطاخملا )2( ؛تالمعلا فرص راعسأ تابلقتب ةطبترملا رومألا )1( :-رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - اهنم
 ةطبترملا بساكملاو لخدلا ىلع بئارض ضرفب اهيف رامثتسالا متي يتلا ةلودلا مايق لامتحا )3( ؛ةيسايسويجلاو
 لودلل تاعيرشتلا ريغتو )4( ؛لوصألا ضعبل بناجألا كلمت نم دحت ةمظنم نيناوق وأ/و لوصألا هذهب
 فوس اهنم ًايأ وأ لماوعلا هذه عيمج .هتارامثتساو قودنصلا ىلع يبلس لكشب رثؤت ةقيرطب اهيف رمثتسملا
 ضافخنا ىلإ يدؤيو تادحولا يكلام ىلع دئاعلا تاعيزوت ضافخنا ىلإ يدؤي امم قودنصلا دئاوع ىلع ًابلس رثؤت

 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو ةميق
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 يتلا قاوسألا نم رثكأ وأ ةدحاو قوس ةميق عجارت رطاخم يه قوسلا رطاخم :رايتخالا رطاخمو قوسلا رطاخم
 يه رايتخالا رطاخمو .عقوتم ريغ لكشبو قاوسألل داحلا عجارتلا لامتحا كلذ يف امب ،قودنصلا اهيف رمثتسي
 وأقاوسألا يف ماعلا ءادألا نم لقأ اهيف رامثتسالا قودنصلا راتخا يتلا ةيلاملا قاروألا ءادأ نوكي يتلا رطاخملا
 ةيرامثتسا فادهأ تاذ ىرخأ قيدانص اهتراتخا يتلا ةيلاملا قاروألا نم وأ ةقالعلا تاذ تارشؤملا نم لقأ

 ةراسخلل نوضرعم تادحولا يكلامو قودنصلا نوكي ،نيتلاحلا اتلك يفو .ةهباشم ةيرامثتسا تايجيتارتساو
 .ةروكذملا رطاخملا نم يأ ققحتل ةجيتن

 ةيلبقتسم ثادحأب قلعتت ةيلبقتسم تانايب ىلع هذه ماكحألاو طورشلا يوتحت نأ نكمي :ةيلبقتسملا تانايبلا
 ليبس ىلع اهنم تاملكب ةيلبقتسملا تانايبلا فيرعت نكمي ،تالاحلا ضعب يفو .قودنصلل يلبقتسملا ءادألاب وأ
 غيصلا وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"ططخي" ،"زوجي" ،"نكمي" ،"يوني" ،"رظتني" ،"رّدقي" ،"لصاوي" ،"دقتعي" ،"عقوتي" :لاثملا
 نأ نكميو .طقف تاعقوت درجم يه تانايبلا هذهو .ةهباشملا تارابعلا نم اهريغ وأ تاملكلا هذهل ةيفانلا
 ذخألا نيرمثتسملا ىلع بجوتي ،تانايبلا هذه مييقت دنعو .ًايرهوج ًافالتخا ةيلعفلا جئاتنلا وأ ثادحألا يف فلتخت

 يف رامثتسالا رطاخم" ةرقفلا هذه يف اهركذ درو يتلا رطاخملا لمشت ةفلتخم لماوع ًاديدحت رابتعالا يف
 نم يأ نع ًايرهوج ًافالتخا ةيلعفلا جئاتنلا وأ ثادحألا فالتخا ىلإ يدؤت نأ نكمي لماوعلا هذه نإ ثيح ،"قودنصلا
 خيرات دعب ةيلبقتسملا تانايبلا نم يأ ثيدحتل بجاو يأ قودنصلا ريدم ىلع بترتي الو .ةيلبقتسملا تانايبلا
  .تاعقوتلا يف تاريغتلا وأ ةيلعفلا جئاتنلا عم تانايبلا هذه ةقباطم لجأ نم ماكحألاو طورشلا

 ةمئاقلا تاعيرشتلا ىلع دنتست هذه ماكحألاو طورشلا يف ةدراولا تامولعملا نإ :ةيباقرلاو ةينوناقلا رطاخملا
 تاريغتلا نم كلذ ريغ وأ ةكلمملا يف يرامثتسالا خانملا يف ةيباقرو ةينوناق تاريغت أرطت نأ نكميو .ةنلعملاو
 يف قودنصلا لوخد ىلإ يدؤي امم تارامثتسالا وأ قودنصلا ىلع ًابلس رثؤي نأ نكمي امب قودنصلا ةدم لالخ
 تاءارجإلا نأ ثيحو .تاضيوعت ىلع لوصحلل ةكلمملا يف مكاحملا ىلإ ءوجللا هيلع ضرفت ةينوناق تابلاطم
 ىلع هلوصح هظحل ىتح ةمكارتم رئاسخل قودنصلا ضرعتي ،ًاليوط ًاتقو قرغتسي دق يئاضقلا ذيفنتلاو ةيئاضقلا
 .تادحولا يكلامل لخدلاو قودنصلا ءادأ ىلع رثؤي امم كلذو ،بسانم ضيوعت

 ةمظنألل قودنصلا لاثتما نم دكأتلا قودنصلا ريدم ىلع بجوتي هنأ نم مغرلا ىلع :ةيماظنلا رطاخملا
 قودنص نوكيل هلهؤت يتلا طورشلا نم طرش قودنصلا دقفي نأ نكمملا نم هنأ الإ ،ةلصلا تاذ تاميلعتلاو
 ًابلس رثؤي امب قودنصلا تادحو لوادت ةلويس ىلع ةيبلس راثآ هيلع بترتي يذلا رمألا وهو ،لوادتم قلغم رامثتسا

 يف رييغت كلذ يف امب( ةقحال تارييغت ءارجإ متي نأ نكمملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .هرامثتسا ةميق ىلع
 نيرمثتسملا ىلع يغبنيو .لوادتم قلغم رامثتسا قودنص نوكيل قودنصلا ليهأت طورش ىلع )ريسفتلا
 فوس لوادتم قلغم رامثتسا قودنص نوكيل هرايتخا بقع ،قودنصلا نأب نامض دجوي ال هنأ ةظحالم نيلمتحملا
 لاح يفو .)هفالخ وأ ةيميظنتلا تابلطتملاب ءافيإلا مدع ببسب ءاوس( لوادتم قلغم رامثتسا قودنص لظي
 ةيلاملا قوسلا ةئيهل زوجي ،هعضوب ظافتحالل ةمزاللا ةيميظنتلا تابلطتملا نم يأب ءافيإلا نع قودنصلا فلخت
 لوادت يف قودنصلا جاردإ ىلع ةردقلا مدع يدؤي نأ نكميو .قودنصلا جاردإ ءاغلإ وأ تادحولا لوادت قيلعت
 .اهتميقو اهتلويس ىلعو تادحولا قيوست ةيناكمإ ىلع ةيبلس جئاتن ىلإ ةيدوعسلا

 ًارظن ريغلا عم ةيئاضق تاءارجإ يف طارخنالا ةيلامتحال ضرعم قودنصلا نإ :ريغلا عم يضاقتلا رطاخم
 تابلاطم ةهجاومب قلعتي اميف ةينوناق باعتأ قودنصلا لمحتي ،لاحلا هذه يفو .هب ةصاخلا ةطشنألا ةعيبطل
 ةيدقنلا لاومألاو قودنصلا لوصأ نم للقي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،ماكحألا وأ تايوستلا غلابم ىلإ ةفاضإ ريغلا
 اميف قودنصلا نم ضيوعت ىلع لوصحلا نيرخآو قودنصلا ريدمل قحيو ،تادحولا يكلام ىلع عيزوتلل ةحاتملا
 قودنصلا يف تادحولا ةميق ىلع ًابلس رثؤي امم كلذو .ةنيعم دويقل ًاقفو كلذو ةيئاضقلا تاعازنلا كلتب قلعتي
 .تادحولا يكلامل تاعيزوتلاو

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نع ةرداصلا ةمظنألاو حئاوللا ريسفت ىضتقمب :ةاكزلاو لخدلا ةبيرض رطاخم
 ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىدل ليجستلا قودنصلا ىلع بجوتي دق ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملاو
 قوسلا ةئيه فارشإو ةباقرل ةعضاخلا ةيرامثتسالا قيدانصلا مازلإب هخيرات ىتح مقت مل ةئيهلا نأ امبو ،لخدلاو
 عاضخإب قحلا ةئيهلل نأ ىلع ةمظنألاو حئاوللا تنمضت دقف ،ًايرايتخا هتحاتأ لب ةاكزلا يف ليجستلاب ةيلاملا
 هذه يف نيرمثتسملا وأ قيدانصلا ىلع ةاكزلا قيبطت متي دق هنإف يلاتلابو ةاكزلل ةيرامثتسالا قيدانصلا
 ىلع تامارغ ضرف ىلإ كلذ يدؤي نأ نكميو يعجر رثأب وأ يلبقتسم لكشب كلذ قيبطت متي دقو .قيدانصلا
 ىلع ةلمتحملا تاعيزوتللو قودنصلا تايلمعل رفوتملا دقنلا ةميق ضفخ ىلإ يدؤي امم .ةاكزلل رخأتملا دادسلا

 لوح ةيوكزلا مهتامازتلاب قلعتي اميف ةروشملا بلط نيرمثتسملا ىلع بجي لاوحألا عيمج يفو .تادحولا يكلام
 .قودنصلا يف مهتارامثتسا
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 يأو ةيلامسأرلا حابرألا ةبيرضو يبيرضلا عاطتقالاو لخدلا ةبيرضو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض رطاخم
 عاطتقا وأ لخد ةبيرضل قودنصلا يف رامثتسا يأ عضخي ال ،هذه ماكحألاو طورشلا خيرات يف امك :ىرخأ ةبيرض
 يف ةفاضم ةميق ةبيرض ضرف ًايمسر ررقت دق هنأ ريغ .ىرخأ ةبيرض يأ وأ ةيلامسأر حابرأ ةبيرض وأ يبيرض

 يف رامثتسالا عضخي نأ عقوتملا ريغ نم ،ًاثيدح ةرداصلا حئاوللا ىضتقمبو .م2018 رياني رهش لولحب ةكلمملا
 لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض دادس قودنصلا ىلع بجوتسي دق هنأ الإ ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل قودنصلا
 تامدخلا ءاقل ةقحتسملا غلابملا ىلإ ًةفاضإ قودنصلل ةعباتلا لوصألا ضعب يف فرصتلا وأ ذاوحتسالا
 ةميقلا ةبيرض ريثأت نأشب ةروشم ىلع لوصحلا نيرمثتسملا ىلع يغبني لاوحألا عيمج يفو .قودنصلل ةمدقملا
 قودنصلا يف رامثتسالا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت لاح يفو .قودنصلا يف مهتارامثتسا ىلع ةفاضملا

 ًابلس كلذ رثؤي فوسف ىرخأ ةبيرض يأ وأ/و ةيلامسأرلا حابرألا ةبيرض وأ/و يبيرضلا عاطتقالاو لخدلا ةبيرض وأ/و
 .تادحولا يكلامل تاعيزوتلاو قودنصلا يف تادحولا ةميق ىلع

 فوس يلاتلابو ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل قودنصلا تامدخ يمدقمو قودنصلا ريدم عضخي نأ عقوتملا نمو
 يمدقم وأ/و قودنصلا ريدمل )باعتألاو موسرلاو تالومعلاو تامدخلا لباقم( ةقحتسملا تاعفدلا لدعُت

 ىلع ضَرفُت يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو .رابتعالا نيع يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ذخأت ثيحب قودنصلا تامدخ
 .قودنصلا لوصأو تادحولا يكلامل تاعيزوتلا ىلع رثؤت تامدخلا

 ميقم صخش اهددسي ةعفد يأ نوكت ،ةيدوعسلا ةيبيرضلا ةمظنألا بجومب :يبيرضلا عاطتقالا رطاخم
 ةرداصلا ةمظنألاو حئاولل ًاقفو ةبيرضلل ةعضاخ ميقم ريغ صخشل )بئارضلا عفدب ًافلكم نكي مل وأ ناك ءاوس(
 رامثتسا قودنص يأ دادس نوكي كلذلو .عاطقتسالا بئارض صخي اميف لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نع
 ًاقفوو .ةينعملا تاهجلا اهددحت ةبسنل ًاقفو يبيرض عاطتقال ًاعضاخ ميقم ريغ مهاسمل حابرأ تاعيزوتل
 ءانثتساب( ةيبيرض تاعاطتقا يأ ءارجإ رامثتسالا قيدانص ىلع بجوتي مل ،ًايلاح اهيلع فراعتملا تاسرامملل

 يأ يدؤي نأ ةرورضلاب نكمي يلاتلابو .تادحولا يكلامل قودنصلا نم ةددسملا تاعفدلا ىلع )عاطقتسالا ةبيرض
 يف رامثتسا يأ نع ةجتانلا دئاوعلا ضفخ ىلإ ،قودنصلا نم تاعيزوتلا ىلع ًاقحتسم نوكي يبيرض عاطتقا
 ةيبيرضلا تاريثأتلا نأشب نييبيرضلا مهيراشتسم ةراشتسا نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجوتيو .قودنصلا
 .اهيف فرصتلاو تادحولا ةيكلمب ظافتحالاو رامثتسالا ىلع ةبترتملا

 اهيلع يوطني يتلا رطاخملا لماوع عيمجل ًاصخلمو ًالماشو ًالماك ًاحرش لكشت ال ًافنآ ةروكذملا رطاخملا نإ
 ةروشم بلطب نيلمتحملا نيرمثتسملا عيمج مايقب ةيصوتلا ىلع ديدشتلا عم ،قودنصلا تادحو يف رامثتسالا

  .نيصصختملا نيينهملا مهيراشتسم نم ةلقتسم

 طورشلا يف ةروكذملا رامثتسالا فادهأ قيقحت نأشب قودنصلا ريدم همدقي نأ نكمي نامض كانه سيل
 يف كارتشالا لبق رابتعالا نيع يف هالعأ ةروكذملا رطاخملا لماوع ذخأ نيكرتشملا ىلع بجيو ،هذه ماكحألاو
 .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص يف رثؤت نأ لمتحملا نم يتلاو قودنصلا

 كلذ نكي مل ام قودنصلل ةيلام ةراسخ يأ عوقو لاح يف هيعبات نم يأ وأ قودنصلا ريدم نع ةيلوؤسملا يفتنت
 رئاسخ نع تادحولا يكلام هاجت ًالوؤسم قودنصلا ريدم دعيو .قودنصلا ريدم لبِق نم ةدمعتم بابسأ نع ًاجتان
 .دمعتملا هريصقت وأ هفرصت ءوس وأ ميسجلا هلامهإ وأ هلايتحا ببسب ةمجانلا قودنصلا

 نيينهملا مهيراشتسم ةكراشمب وأ مهسفنأب مهرارق ذاختا كارتشالا يف نيبغارلا نيكرتشملا عيمج ىلع بجي
 ًاصخلم هالعأ رطاخملا لكشت الو .قودنصلا اذهب ةطبترملا ةيبيرضلاو ةيلاملاو ةينوناقلا رطاخملاب قلعتي اميف
 ضرعتي دق يتلا ةسيئرلا رطاخملا لكشت اهنكلو ،قودنصلا يف رامثتسالا اهيلع يوطني يتلا رطاخملا عيمجل
 .قودنصلا اهل
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 رطاخملا مييقت ةيلآ )5
 .قودنصلا لوصأب ةقلعتملا رطاخملا مييقتل ةيلخاد ةيلآ هيدل نأ قودنصلا ريدم رقي

 .ماكحألاو طورشلا هذه نم )3( قحلملا ةعجارم ىجري امك

 نيرمثتسملا نم ةفدهتسملا ةئفلا )6
 صاخشألا )أ( :)"نوفدهتسملا نورمثتسملا"( نيرمثتسملا نم ةيلاتلا تائفلل طقف حاتم تادحولا يف كارتشالا
 )ب( ؛ىرخألا يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تايسنج ىدحإ وأ ةيدوعسلا ةيسنجلا نولمحي نيذلا نويعيبطلا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف نيمئاقلا نييرابتعالا صاخشألا نم اهريغو رامثتسالا قيدانصو تاكرشلاو تاسسؤملا
 )د( ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نوميقملا بناجألا )ج( ؛ىرخألا يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ةيدوعسلا
 رامثتسال ةمظنملا دعاوقلا بجومب رامثتسالاب مهل حومسملا نوفدهتسملا بناجألا نورمثتسملا
 ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ةجردملا ةيلاملا قاروألا يف ةلهؤملا ةيبنجألا ةيلاملا تاسسؤملا
 نيذلا نورخآلا نورمثتسملا )ـه(و ؛م2015 ويام 4 قفاوملا ـه1436 بجر 15 خيراتو 1-42-2015 مقر اهرارق بجومب
 .ةيدوعسلا لوادت يف ةيلام قاروأ كالتماب ةيلاملا قوسلا ةئيه مهل حمست نأ نكمي

 رامثتسالا دودح / دويق )7
 رامثتسالا قيدانص ةحئال اهضرفت يتلا دودحلاو دويقلاب رامثتسالا قودنصل هترادإ لالخ قودنصلا ريدم مزتلي
 .قودنصلا ماكحأو طورشو

  قودنصلا ةلمع )8
 .يدوعسلا لايرلاب تاعيزوتلا متتو كارتشالا غلابم لوبق متيو .يدوعسلا لايرلا يه قودنصلا ةلمع

 باعتألاو تالومعلاو تامدخلا لباقم )9

 :اهباستحا ةقيرطو قودنصلا لوصأ نم تاعوفدملا عيمجل ليصافت نايب )أ(

 نايبلا باعتألاو موسرلا عون

  ةرادإلا باعتأ

 باعتأ"( ةرادإ باعتأ ىلع لوصحلا ،قودنصلا لوصأ ةرادإ لباقم ،قودنصلا ريدم لصحيس
 فصن لك ةرادإلا باعتأ دادس بجيو .لوصألا ةميق يفاص نم ًايونس %0.80 رادقمب )"ةرادإلا

 .ةيداليم ةنس
 ًءادتبا ًايونس فصن اهدادسو ميوقت موي لك اهباستحا متي يتلا ةرادإلا باعتأ قودنصلا لمحتي

 مايألا رابتعالا نيع يف ذخؤُي ثيحب يبسانت ساسأ ىلع ةرادإلا باعتأ عفدُتو .ليغشتلا خيرات نم
  .اهساسأ ىلع باعتألا باستحا متي يتلا ةرتفلا نم تضم يتلا

 قودنصلا ريدم باعتأ
 نطابلا نم

 فصن لكشب عفدتو ،قودنصلا ريدم ةقفن ىلع ،)دجو نإ( نطابلا نم قودنصلا ريدم ضيوعت متي
 .يونس

 كارتشالا موسر
 %2.0 اهردق ةتباث ةبسنب )"كارتشالا موسر"( كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي

  .كارتشالا دنع ةدحاو ةرم عفدتو .ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم

 ظفحلا نيمأ باعتأ

 باعتأو .صاخ ضرغ تاذ ةكرش ءاشنإل يدوعس لاير 25,000 غلبمب موسر قودنصلا عفديس
 :يلاتلاك يه قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ نم ًايونس يدوعسلا قوسلاب لوصألا ظفح
 %0.06 :يدوعس لاير نويلم 750 ىلإ – يدوعس لاير رفص نم -أ

 %0.05 :يدوعس لاير رايلم ىلإ – يدوعس لاير نويلم750 نم -ب
 %0.04 :يدوعس لاير رايلم نم رثكأ -ج
 

  :يلاتلاك يه ًايونس ةيملاعلا قاوسألاب لوصألا ظفح باعتأو
 %0.04 :ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا -أ

 %0.07 :نابايلاو ارسيوسو ايناملأو اسنرف -ب
  %0.22 :)ب( ينيصلا قوسلاو )أ( ينيصلا قوسلا -ج
 ًايرهش ىندأ دحب لاير 3,000 غلبم نع ظفحلا نيمأ باعتأ لقت الأ ىلع

 لغشم باعتأ
 قودنصلا

 ةميق يفاص نم %0.15 يواست ةيونس ًاباعتأ قودنصلا لغشمل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي
 .يونس فصن لكشب عفدتو ،قودنصلا لوصأ
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 عجارم باعتأ
 تاباسحلا

 ،يدوعس لاير 50,000 يواست ةيونس ًاباعتأ تاباسحلا عجارمل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي
 .يونس فصن لكشب عفدتو

 ةباقرلا ةنجل باعتأ
 ةيعرشلا

 لاير 20,000 يواست ةدحاو ةرم ةتباث ًاباعتأ يعرشلا راشتسملل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي
 راشتسملل قودنصلا ددسي امك .قودنصلا لكيهو ماكحألاو طورشلا ةعجارم لباقم يوعس

 .يونسلا يعرشلا قيقدتلا تامدخ لباقم يدوعس لاير 15,000 ةميقب ةيونس باعتأ يعرشلا

 يف ليجستلا موسر
 ةيدوعسلا لوادت

 :ةيدوعسلا لوادت يف ليجستلل ةيتآلا موسرلا قودنصلا عفدي
 ىصقأ دحبو تادحو كلام لكل يدوعس لاير 2 ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير 50,000 .1

 ءاشنإ لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ عَفدُت يدوعس لاير 500,000
 .ةدحاو ةرم ؛تادحولا يكلامل لجس

 لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ ًايونس عَفدُت يدوعس لاير 400,000 .2
 لامسأر ةميق بسحب رخآل تقو نم موسرلا هذه ريغتتو ،تادحولا يكلامل لجس ةرادإ
 .يونس لكشب عفدتو ،قودنصلا

 يف جاردإلا موسر
 ةيدوعسلا لوادت

 :ةيلاتلا جاردإلا موسر دادسب قودنصلا موقي
 و ؛)ةدحاو ةرم( ةيدوعسلا لوادت ىلإ عفدُت ةيلوأ جاردإ موسر يدوعس لاير 50,000 1.
 ىصقأ دحبو يدوعس لاير 50,000 ىندأ دحب( ًايونس قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا نم 0.03% .2

 .يونس لكشب ةيدوعسلا لوادت ىلإ عفدُتو ،)يدوعس لاير 300,000

 ىلع رشنلا موسر
 لوادت عقوم
  ةيدوعسلا

 ،ًايونس يدوعس لاير 5,000 غلبم ةيدوعسلا لوادت عقوم ىلع رشنلا موسر قودنصلا عفدي
 .يونس لكشب ةيدوعسلا لوادت ىلإ عفدتو

 ةيباقر موسر
 عفدتو ،ًايونس يدوعس لاير 7,500 غلبم ةيلاملا قوسلا ةئيهل ةيباقر موسر قودنصلا عفدي
 .يونس لكشب

 سلجم ءاضعأ باعتأ
 نيلقتسملا ةرادإلا

 هردق روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير 5,000 قودنصلا عفدي
 نوكتس هيلعو ،قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع يدوعس لاير 4,000

 يدوعس لاير 10,000 ةميقب تباث يونس مسر يه نيوضعلل ةعوفدملا ةيلامجإلا باعتألا ةميق
 هرضحي عامتجا لك نع يدوعس لاير 4,000 ةميقب روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب ،نيوضعلل ًايونس

 ةعبرأو( ىندأ دحك ةنسلا لالخ نينثا نيعامتجا دقع متي نأ عقوتملا نمو .دحاولا وضعلا
 وه نيوضعلل عقوتملا روضحلا لدب يلامجإ نوكيس هيلعو ،)ىصقأ دحك ةنسلا لالخ تاعامتجا

 عومجم نوكي ،كلذبو .)ىصقأ دحك يدوعس لاير 32,000( ىندأ دحك يدوعس لاير 16,000
 لاير 26,000 يه نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةنسلا لالخ اهعفد عقوتملا باعتألا

 ريغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىقلتي نلو .)ىصقأ دحك يدوعس لاير 42,000( ىندأ دحك يدوعس
 .روجأ يأ نيلقتسملا

 موسرو فيراصم
 )ةطاسولا( لماعتلا

 نم ىرخأ لوادت موسر يأ وأ )طيسولا راسمسلا باعتأ كلذ يف امب( ةطاسولا فيراصم عفدُت
 يتلا قاوسألا يف طيسولا راسمسلا وأ ةمظنألا اهددحت تايوتسمب ةرشابم قودنصلا لبق
 ةعيبطو تاقفصلا عون ىلع ًادانتسا غلابملا كلت توافتتو .اهيف لماعتلاب قودنصلا موقي
 .ةقفص لك عم تايلمعلا مجحو تارامثتسالا

 ليومتلا فيراصم
 طباوض عم قفاوتملا
 ةيعرشلا ةئيهلا

 موي لك يف بسحُتو ةدئاسلا قوسلا راعسأ بسح اهدوجو لاح قودنصلا ىلع اهليمحت متي
  .ةلومملا ةهجلا تابلطتم بسح عفدتو ميوقت

 ىرخأ فيراصم

 فيظوتو قودنصلا ةطشنأب ةقلعتملاو ةيلعفلا ىرخألا فيراصملا عيمج قودنصلا لمحتي
 لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امب ،ريغلا نم ةمدقملا ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلاو هتارامثتسا

 ةمدقملا ىرخألا ةينهملا تامدخلاو ،تادحولا يكلام تاعامتجا داقعنا فيلاكت - رصحلا ال
 رشؤملا ةمدخ مدقم فيراصمو )تدجو نإ( لخدلا ريهطت فيراصم ىلإ ةفاضإلاب ،قودنصلل

(Ideal Rating). لبقتسملا يف ضرفت عفدلا ةقحتسم ةبيرض يأ نع ًالوؤسم قودنصلا نوكيو 
 يفاص نم %0.50 فيراصملاو باعتألاو موسرلا هذه زواجتت نلو .ةمظنملا تاهجلا لبِق نم
 حئاولل عضخت يتلا بئارضلاو تالومعلاو موسرلا ةلماش ريغ ًايونس قودنصلا لوصأ ةميق
 .طقف ةيلعفلا موسرلا مصخ متيس هنأ ًاملع ،ةيموكحلا تاميظنتلاو

 

  .رخآل تقو نم اهتبسن ريغتت دق يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ هالعأ اهيلإ راشملا تاعوفدملا ةفاك عضخت :ةظحالم



 

 

 لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص

 

 
39 

 

  

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 ةميقلا ةبيرضل ةلماش ريغ ماكحألاو طورشلا يف اهيلإ ةراشإلا تمت يتلا فيراصملاو باعتألاو موسرلا عيمج نإ
 قلعتي اميف دادسلا ةبجاو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض هيف نوكت يذلا ىدملا ىلإو .كلذ ريغ ركذ دري مل ام ،ةفاضملا
 قودنصلا ريدم ىلع بجي ،قودنصلل ًاريدم هتفصب قودنصلا ريدمل وأ قودنصلل صخش يأ نم ديروت ةيلمع يأب
 ةميق يفاضإلا ضوعلا كلذ ةميق يواست نأ ىلع ،قودنصلا لوصأ نم ديروتلا كلذ نع ًايفاضإ ًاضوع عفدي نأ
 نإ ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةلماشلا ريغ ةيقوسلا هتميق وأ( ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل لماشلا ريغ ضوعلا

 ةروتاف رادصإ ةطيرش( كلت ديروتلا ةيلمع ىلع ةقحتسملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةبسنب ةبورضم )تدجو
  .)ةروتافلا كلتل قودنصلا مالتساو ةبيرضلاب

 تامدخلا لباقم باسح ةيفيك عم ،فيراصملاو موسرلا عيمج حضوي يلاتلا لودجلا )ب(
ق نم اهعفد تقوو ،باعتألاو تالومعلاو

ِ
 :قودنصلا لب

 موسرلا عون
 تيقوت باستحالا ساسأ ضورفملا غلبملا / ةبسنلا باعتألاو

 باستحالا
 ساسأ
 عفدلا

 لوصأ ةميق يفاص نم ًايونس %0.80  ةرادإلا باعتأ
 قودنصلا

 لوصأ ةميق يفاص نم بسحُت
 باعتأ مصخ دعب قودنصلا
 ظفحلا نيمأ باعتأو لّغشملا

  ىرخألا فيراصملاو موسرلاو

 لكشب عفدت ميوقت موي لك
 يونس فصن

 ريدم باعتأ
 نم قودنصلا
 نطابلا

 نطابلا نم قودنصلا ريدم ضيوعت متي
 .قودنصلا ريدم ةقفن ىلع ،)دجو نإ(

 قبطني ال  قبطني ال قودنصلا ريدم ةقفن ىلع

 موسر
 كارتشالا

 غلابم نم ةدحاو ةرم بسحت كارتشالا غلبم نم 2.0%
 ةيدقنلا كارتشالا

 ةرم عفدُت كارتشالا دنع
 نم ةدحاو
 لبِق
 دنع رمثتسملا
 كارتشالا
 يف كارتشالا(
 )يلوألا حرطلا

 نيمأ باعتأ
 ظفحلا

 قوسلاب لوصألا ظفح باعتأ
 ةميق يلامجإ نم ًايونس يدوعسلا
 :يلاتلاك يه قودنصلا لوصأ
 750 ىلإ – يدوعس لاير رفص نم -أ

 0.06% :يدوعس لاير نويلم
 ىلإ – يدوعس لاير نويلم750 نم -ب
 %0.05 :يدوعس لاير رايلم
 %0.04 :يدوعس لاير رايلم نم رثكأ -ج
 قاوسألاب لوصألا ظفح باعتأو
  :يلاتلاك يه ًايونس ةيملاعلا
 :ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا -أ

0.04%  
 :نابايلاو ارسيوسو ايناملأو اسنرف -ب

0.07% 
 ينيصلا قوسلاو )أ( ينيصلا قوسلا -ج
 %0.22 :)ب(

 لوصأ ةميق يلامجإ نم بسحُت
 عفديس امكو ،قودنصلا
 25,000 غلبمب موسر قودنصلا
 ةكرش ءاشنإل يدوعس لاير
 لقت نل .صاخ ضرغ تاذ
 غلبم نع ظفحلا نيمأ باعتأ

 ىندأ دحب يدوعس لاير 3,000
 .ًايرهش

 لكشب عفدت ًايرهش
 يرهش

 لغشم باعتأ
 قودنصلا

 لوصأ ةميق يفاص نم ًايونس 0.15%
 .قودنصلا

 لوصأ ةميق يفاص نم بسحُت
 باعتأ مصخ لبق قودنصلا
 ظفحلا نيمأ باعتأو ةرادإلا

 ىرخألا فيراصملاو موسرلاو

 لكشب عفدُت ميوقت موي لك
  يونس فصن

 عجارم باعتأ
 تاباسحلا

 لكشب عفدت ميوقت موي لك ًايونس عطقتسم تباث غلبم ًايونس يدوعس لاير 50,000
 يونس فصن

 ةنجل باعتأ
 ةباقرلا
 ةيعرشلا

 لكشب عفدت ميوقت موي لك ًايونس عطقتسم تباث غلبم ًايونس يدوعس لاير 15,000
 يونس

 لكيهو ماكحأو طورش ةعجارم لباقم طقف ةدحاو ةرم عفدت يدوعس لاير 20,000
 .قودنصلا
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 موسر
 يف ليجستلا
 لوادت
 ةيدوعسلا

 ليجستلل ةيتآلا موسرلا قودنصلا عفدي
 ةيدوعسلا لوادت يف
 يدوعس لاير 50,000 .1
 كلام لكل يدوعس لاير 2 ىلإ ةفاضإلاب
 لاير 500,000 ىصقأ دحبو تادحو

 و ؛يدوعس
 يدوعس لاير 400,000 .2
 نم موسرلا هذه ريغتتو ،ًايونس عَفدُت
 لامسأر ةميق بسحب رخآل تقو
 .قودنصلا

  ةدحاو ةرمل عوطقم غلبم .1
 ًايونس عطقتسم تباث غلبم .2

 جاردإ لبق .1
 لوادتو
 تادحو
 قودنصلا
 غلبم .2
 ءانب عوطقم
 سأر ىلع
 قودنصلا لام

 جاردإ لبق .1
 لوادتو
 تادحو
 قودنصلا
 عفدُت .2
 يونس لكشب

 جاردإلا موسر
 لوادت يف
 ةيدوعسلا

 جاردإلا موسر دادسب قودنصلا موقي
 :ةيلاتلا

 يدوعس لاير 50,000 .1
 و ؛ةيلوأ جاردإ موسر
 ةيقوسلا ةميقلا نم 0.03% .2
 لاير 50,000ىندأ دحب( ًايونس قودنصلل

 لاير 300,000 ىصقأ دحبو يدوعس
 )يدوعس

 ةدحاو ةرمل عوطقم غلبم .1
 يف قودنصلا جاردإ دنع عفدُي
 .ةيدوعسلا لوادت
 ةميقلا ىلع ءانب غلبم .2
 .قودنصلل ةيقوسلا

 جاردإ لبق .1
 لوادتو
 تادحو
 قودنصلا
 بستحُت .2
 ىلع ءانب
 ةميقلا
 ةيقوسلا
 قودنصلل

 جاردإ لبق .1
 لوادتو
 تادحو
 قودنصلا
 عفدُت .2
 يونس لكشب

 رشنلا موسر
 عقوم ىلع
 لوادت
 ةيدوعسلا

 لكشب عفدُت - ًايونس عطقتسم تباث غلبم  ًايونس يدوعس لاير 5,000
 يونس

 لكشب عفدُت - ًايونس عطقتسم تباث غلبم  ًايونس يدوعس لاير 7,500 ةيباقر موسر
 يونس

 ءاضعأ باعتأ
 ةرادإلا سلجم
 نيلقتسملا
 

 ىندأ دحك يدوعس لاير 26,000
 ىصقأ دحك يدوعس لاير 42,000و
 

 دعب روضحلا باعتأ بستحت 
 عامتجا لك

 بستحت
 باعتألا
 ةيونسلا
 فصن لكشب

 يونس
 بستحُتو
 باعتأ
 دعب روضحلا
 عامتجا لك

 لكشب عفدُت
 يونس فصن

 فيراصم
 موسرو
 لماعتلا
 )ةطاسولا(

 قودنصلا موقي ةقفص لكل بسحُت
 طيسولا راسمسلا لالخ نم اهذيفنتب
 .يرود ساسأ ىلع وأ/و ًةرشابم امإ

 كلذ يف امب( ةطاسولا فيراصم عفدتو
 موسر يأ وأ )طيسولا راسمسلا باعتأ
 ةرشابم قودنصلا لبِق نم ىرخأ لوادت

 يتلا تايوتسملل ًاقفو بسحُت
 راسمسلا وأ ةمظنألا اهددحت
 موقي يتلا قاوسألا يف طيسولا
 .اهيف لماعتلاب قودنصلا

 ًادانتسا غلابملا كلت توافتتو
 ةعيبطو تاقفصلا عون ىلع
 .تايلمعلا مجحو تارامثتسالا

 لك ذيفنت دنع
 ةقفص

 دنع عفدت
 ةبلاطملا

 فيراصم
 ليومتلا
 عم قفاوتملا

 ةئيهلا طباوض
 ةيعرشلا

 اهدوجو لاح قودنصلا ىلع اهليمحت متي
 ةدئاسلا قوسلا راعسأ بسح

 ةدئاسلا قوسلا راعسأ بسح 
 كنبلا عم دقاعتلل ًاقفوو
  لومملا

 بسح عفدُت ميوقت موي لك
 تابلطتم
 لومملا كنبلا

 باعتألاو موسرلا هذه زواجتت نل ىرخأ فيراصم
 ةميق يفاص نم %0.50 فيراصملاو
 ءانثتساب ًايونس قودنصلا لوصأ
 يتلا بئارضلاو تالومعلاو موسرلا
 ،ةيموكحلا تاميظنتلاو حئاولل عضخت

 ةيلعفلا موسرلا مصخ متيس هنأ ًاملع
 طقف

 لوصأ ةميق يفاص نم بسحُت
 قودنصلا

 لكشب عفدُت ميوقت موي لك
 يونس فصن

 .رخآل تقو نم اهتبسن ريغتت دق يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ هالعأ اهيلإ راشملا تاعوفدملا ةفاك عضخت :ةظحالم
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 قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ىلإ قودنصلا فيلاكت ةبسن حضوي يضارتفا لاثم )ج(
 ةبسن لمشي نأ ىلع ،قودنصلا رمع لالخ ةدحولا كلامو قودنصلا ىوتسم ىلع
 ةرركتملا ريغو ةرركتملا فيلاكتلا

 )كارتشالا موسر مصخ دعب( يدوعس لاير فلأ 100 غلبمب قودنصلا يف ليمع كارتشال ًايحيضوتو ًايضارتفا ًالاثم نيبي يتآلا لودجلا
 يأ لمشت ال( يدوعس لاير نويلم 1,000 وه ةرتفلا كلت يف قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ نأ ضارتفابو ،ةنسلا لاوط ريغتت مل
 حضوي %10.00 ةبسنب ةرتفلا ةياهن يف كارتشالا ىلع ًايونس ًادئاع قودنصلا قيقحت ضارتفا ىلعو ،ةنسلا لاوط ريغتي ملو )ليومت
 قودنصلا تانايب :1)يونس ساسأ ىلع( يدوعسلا لايرلاب فيراصملا نم تادحولاب كرتشملا ةصح يلاتلا يضارتفالا لاثملا
  1).س.ر( )قودنصلا ىوتسم ىلع( يضارتفالا

 
 / ةبسنلا
  ةميقلا

 ريغ / ةرركتم
 ةرركتم

 ىلوألا ةنسلا
 ىوتسم ىلع
 ةميقب قودنصلا
 لوصأ

1,000,000,000 
 ىلعو 1).س.ر(
 قيقحت ضارتفا

 يف ًايونس ًادئاع
 ةرتفلا ةياهن
 %10.00 ةبسنب

 ىلوألا ةنسلا 
 ىوتسم ىلع
 كارتشالا
 يضارتفالا
 100,000 ةميقب
 كلامل 1).س.ر(
 ةدحولا

 ةيناثلا ةنسلا
 ىوتسم ىلع
 قودنصلا
 ىلعو 1).س.ر
 قيقحت ضارتفا

دئاع
ٍ

 يف يونس 
 ةرتفلا ةياهن
 %10.00 ةبسنب

 ةيناثلا ةنسلا 
 ىوتسم ىلع
 كارتشالا
 يضارتفالا
 ةميقب

100,000 
 1).س.ر(
 ةدحولا كلامل

 10,000 100,000,000 10,000 100,000,000 - - قودنصلا تادحو ددع

 لوصأ ةميق يلامجإ
 ةيادب يف قودنصلا
 ).س.ر( ةرتفلا

- - 1,000,000,000 100,000 1,031,007,295 103,101 

 يونسلا دئاعلا
 ةياهن دنع يضارتفالا
  ةرتفلا
  

10% - 100,000,000 10,000 103,100,730 10,310 

 لوصأ ةميق يلامجإ
 ةياهن يف قودنصلا
  ةرتفلا

- - 1,100,000,000 110,000 1,134,108,025 113,411 

 يف ليجستلا موسر
  ةيدوعسلا لوادت

 قبطني ال قبطني ال 58 575,000 ةرركتم ريغ 575,000.00

 يف جاردإلا موسر
  ةيدوعسلا لوادت

 قبطني ال قبطني ال 6 57,500 ةرركتم ريغ 57,500.00

 ةباقرلا ةنجل موسر
 ةيعرشلا

 قبطني ال قبطني ال 2 23,000 ةرركتم ريغ 23,000.00

 موسرلا يلامجإ
 ريغ فيراصملاو
  ةرركتملا

0.07% - 655,500 66 0  0 

 يف ليجستلا موسر
  ةيدوعسلا لوادت

 46 460,000 46 460,000 ةرركتم 460,000.00

 يف جاردإلا موسر
  ةيدوعسلا لوادت

 35 345,000 35 345,000 ةرركتم 0.03%

 بساحملا باعتأ
 ينوناقلا

 6 57,500 6 57,500 ةرركتم 57,500.00

 ةباقرلا ةنجل باعتأ
 ةيعرشلا

 2 17,250 2 17,250 ةرركتم 17,250.00

 ىلع رشنلا موسر 
 لوادت عقوم
 ةيدوعسلا

 1 5,750 1 5,750 ةرركتم 5,750.00

 1 8,625 1 8,625 ةرركتم 8,625.00 ةيباقر موسر

 سلجم ءاضعأ باعتأ
 نيلقتسملا ةرادإلا

 4 42,000 4 42,000 ةرركتم 42,000.00

 130 1,304,224 127 1,265,000 ةرركتم %0.10 ظفحلا نيمأ باعتأ

 195 1,954,722 189 1,894,754 ةرركتم %0.15 لغشملا باعتأ
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 فيراصملاو موسرلا
  ىرخألا

 652 6,515,738 632 6,315,848 ةرركتم 0.50%

 1,034 10,335,254 1,002 10,018,182 ةرركتم %0.80  ةرادإلا باعتأ

 موسرلا يلامجإ 
 فيراصملاو باعتألاو
  ةرركتملا

1.89% - -20,429,909 -2,043 -21,046,064 -2,105 

 موسرلا يلامجإ
 فيراصملاو باعتألاو

1.95% - -21,085,409 -2,109 -21,046,064 -2,105 

 نم تاعيزوتلا يفاص
 ةيلامسأرلا حابرألا

50% - 31,007,295 3,101 32,315,321 3,232 

 تاعيزوت يفاص
  دئاوعلا

100.00% - 216,900,000 1,690 17,424,023 1,742 

 ةميق يف ومنلا يفاص
 لوصألا

- - 31,007,295 3,101 32,315,321 3,232 

 لوصأ ةميق يفاص
 مصخ دعب قودنصلا
 باعتألاو موسرلا
 تاعيزوتلاو

- - 1,031,007,295 103,101 1,063,322,617 106,332 

 )%15( ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باسح عم .1

 ).س.ر 1,000,000,000( ةرتفلا ةيادب يف قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ * )%1.69( ةيخيراتلا دئاوعلا ةبسن لدعم .2

 

 ةميقلا / ةبسنلا يضارتفالا كارتشالا تانايب

 10 ).س.ر( ةرتفلا ةيادب يف ةدحولا رعس

 10,000 يضارتفالا كارتشالا تادحو ددع

 %2.00   كارتشالا موسر

 102,000 ).س.ر( كارتشالا موسر مصخ لبق يضارتفالا كارتشالا غلبم

 100,000 ).س.ر( كارتشالا موسر مصخ دعب يضارتفالا كارتشالا غلبم

 

 يتلا تادحولا ةيكلم لقنو دادرتسالاو كارتشالا ىلع ةضورفملا تاقفصلا لباقم )د(
 تادحولا وكلام اهعفدي

 نأ امبو .ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم %2 اهردق ةتباث ةبسنب كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي
 مهنكمي امنإو قودنصلا يف مهتادحو دادرتسا تادحولا يكلامل نكمي الف ،لوادتمو قلغم قودنص وه قودنصلا
 لوادت اهب متي يتلا ةقيرطلا سفنب تادحولا لوادت متي ثيح قوسلاب تادحولا لوادت رعس بسح تادحولا لوادت
 تاعاس لالخ تادحولا ءارش وأ عيب تادحولا يكلامل زوجيو .ةيدوعسلا لوادت يف ةجردملا تاكرشلا مهسأ
 .مهل صخرملا نييلاملا ءاطسولا ربع ةيمويلا لوادتلا

 :اهنأشب قودنصلا ريدم ةسايس حرشو ةصاخلا تالومعلاو تاضيفختلا )ـه(
 دجوي ال
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 ةبيرضلاو ةاكزلا )و(
 غلبم قودنصلا ريدم عفدي الو ،قودنصلا ىلع ةقحتسم بئارض يأ دجوي ال ،ماكحألاو طورشلا دادعإ خيرات ىتح
 ةبيرض عفدب قودنصلا موقي ،ماكحألاو طورشلا يف هيلع صوصنم وه امكو .تادحولا يكلام نع ةباين ةاكزلا
  .ريغلا نم اهاقلتي يتلا تامدخلا ضعب ءاقل ةعوفدملا موسرلا ىلع ةفاضملا ةميقلا

 قودنصلا ريدم اهمربي ةصاخ ةلومع نايب )ز(
 دجوي ال

 نم عفدت يتلا تاقفصلا لباقمو فيراصملاو موسرلا عيمج حضوي يضارتفا لاثم )ح(
ق نم وأ قودنصلا لوصأ

ِ
  .قودنصلا ةلمع ساسأ ىلع تادحولا كلام لب

 

 ةيناثلا ةنسلا ىلوألا ةنسلا    

 ىوتسم ىلع    
 ةميقب قودنصلا
 لوصأ

1,000,000,000 
 ىلعو  1).س.ر(
 قيقحت ضارتفا

 يف يونس ٍدئاع
 ةرتفلا ةياهن
 %10.00 ةبسنب

 ىوتسم ىلع
 كارتشالا
 يضارتفالا
 100,000 ةميقب
  5 ).س.ر(

 ىوتسم ىلع
 قودنصلا
 ىلعو  1).س.ر(
 قيقحت ضارتفا

 يف يونس ٍدئاع
 ةرتفلا ةياهن
 %10.00 ةبسنب

 ىوتسم ىلع
 كارتشالا
 ةميقب يضارتفالا

 1).س.ر( 100,000

  ةرركتملا ريغ فيراصملاو موسرلا
 / ةبسنلا
 غلبملا
 ضورفملا

        

 قبطني ال قبطني ال 57.50 575,000 575,000 2ةيدوعسلا لوادت يف ليجستلا موسر

 قبطني ال قبطني ال 5.75 57,500 57,500  ةيدوعسلا لوادت يف جاردإلا موسر

 0 قبطني ال 2.30 23,000 23,000 ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل موسر

 0  قبطني ال 65.55 655,500  هالعأ فيراصملاو موسرلا يلامجإ

 هالعأ فيراصملاو موسرلا يلامجإ ةبسن
 قودنصلا مجح نم

 0.07%     

 فيراصملاو باعتألاو موسرلا 
 ةرركتملا

     

 46.00 460,000 46.00 460,000 460,000  ةيدوعسلا لوادت يف ليجستلا موسر

 34.50 345,000 34.50 345,000 %0.03 3ةيدوعسلا لوادت يف جاردإلا موسر

 5.75 57,500 5.75 57,500 57,500 ينوناقلا بساحملا باعتأ

 1.73 17,250 1.73 17,250 17,250 يعرشلا راشتسملا باعتأ

 لوادت عقوم ىلع رشنلا موسر
 ةيدوعسلا

5,750 5,750 0.58 5,750 0.58 

 0.86 8,625 0.86 8,625 8,625 ةيباقر موسر

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ باعتأ
 4نيلقتسملا

42,000 42,000 4.20 42,000 4.20 

 مصخ لبق قودنصلا لوصأ ةميق يفاص
 باعتأو لّغشملا باعتأو ةرادإلا باعتأ
 فيراصملاو موسرلاو ظفحلا نيمأ
 ىرخألا

 1,098,408,375 109,840.84 1,133,171,900 113,317.19 

 %0.10 باستحا مت( ظفحلا نيمأ باعتأ
 ىلع ظفحلا نيمأ باعتأل طسوتم

 )لاثملا ليبس
0.10% 1,265,000 126.50 1,304,224 130.42 

 195.47 1,954,722 189.48 1,894,754 %0.15 قودنصلا لغشم باعتأ
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 651.57 6,515,738 631.58 6,315,848 %0.50 4ىرخألا فيراصملاو موسرلا

 مصخ لبق قودنصلا لوصأ ةميق يفاص
 ةرادإلا باعتأ

  1,088,932,772 108,893.28 1,123,397,216 112,339.72 

 1,033.53 10,335,254 1,001.82 10,018,182 %0.80 ةرادإلا باعتأ

 فيراصملاو باعتألاو موسرلا يلامجإ
 ةرركتملا

 20,429,909 2,042.99 21,046,064 2,104.61 

 باعتألاو موسرلا يلامجإ ةبسن
 يفاص مجح نم ةرركتملا فيراصملاو
 مصخ دعب قودنصلا لوصأ ةميق
  فيراصملاو باعتألاو موسرلا يلامجإ

 1.89%   1.89%   

 2,104.61 21,046,064 2,108.54 21,085,409  فيراصملاو باعتألاو موسرلا يلامجإ

 باعتألاو موسرلا يلامجإ ةبسن
 ةرركتملا ريغو ةرركتملا فيراصملاو
 لوصأ ةميق يفاص مجح نم هالعأ
 قودنصلا

 1.95%   1.89%   

 باعتألاو موسرلا يلامجإ ةبسن
 ةميق يفاص مجح نم فيراصملاو
  )Total Expense Ratio( قودنصلا لوصأ

 1.95%   1.89%   

 ةياهن يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص
  ةرتفلا

 1,078,914,591 107,891.46 1,113,061,961 111,306.20 

 8,205.47 82,054,666 7,891.46 78,914,591   حبرلا يفاص

   %7.96   %7.89  % حبرلا يفاص

 1,742.40 17,424,023 1,690.00 16,900,000 %100  دئاوعلا تاعيزوت يفاص

   %1.69   %1.69   % دئاوعلا تاعيزوت يفاص

 3,231.53 32,315,321 3,100.73 31,007,295 %50 ةيلامسأرلا حابرألا نم تاعيزوتلا يفاص

 ةيلامسأرلا حابرألا نم تاعيزوتلا يفاص
% 

 3.10%   3.13%   

 4,973.93 49,739,345 4,790.73 47,907,295   تاعيزوتلا يلامجإ

   %4.82   %4.79  % تاعيزوتلا يلامجإ

 3,231.53 32,315,321 3,100.73 31,007,295   لوصأ ةميق يف ومنلا يفاص

   %3.13   %3.10  % لوصألا ةميق يف ومنلا يفاص

 مصخ دعب قودنصلا لوصأ ةميق يفاص
 تاعيزوتلاو باعتألاو موسرلا

 1,031,007,295 103,100.73 1,063,322,617 106,332.26 

 .)%15( ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باسح عم 1

 .ىصقألا دحلا دامتعا مت ؛يدوعس لاير 500,000 ىصقأ دحبو تادحو كلام لكل يدوعس لاير 2 ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير 50,000 2

 .ىصقألا دحلا دامتعا مت ؛يدوعس لاير 300,000 ىصقأ دحبو يدوعس لاير 50,000 ىندأ دحبو قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا نم 3

 .ىصقألا دحلا ضارتفا مت 4

 .رامثتسالا غلبم يف ةنمضتم ريغ نوكتو ةرشابم رمثتسملا لبِق نم كارتشالا موسر عفدت 5
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 ريعستلاو مييقتلا )10

 قودنصلا هكلمي لصأ لك ميوقت ةيفيك نع لصفم نايب )أ(
 :يتآلا ىلع ءانب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ باستحا متي

 ريعست ماظن ىلع وأ ةمظنم ةيلام قاروأ قوس يأ يف ةلوادتم وأ ةجردم ةيلام قاروأ لوصألا تناك لاح يف 1.
 اهميوقت يغبنيف ،ةقلعم ةيلاملا قاروألا تناك اذإ .ماظنلا وأ قوسلا كلذ يف قالغإلا رعس مدختسيف ،يلآ

 تضفخنا دق ةيلاملا قاروألا هذه ةميق نأ ىلع عطاق ليلد كانه ناك اذإ الإ ،قيلعتلا لبق رعس رخآل ًاقفو
 .قلعملا رعسلا نع

 .ةدحو لكل روشنم لوصأ ةميق يفاص رخآ مادختسا متي ،رامثتسالا قيدانص ىلإ ةبسنلاب 2.

 .ةمكارتملا حابرألا ىلإ ةفاضإلاب ةيرتفدلا ةميقلا مدختسُت ،ةجردملا ريغ ةحبارملا تاقفص ىلإ ةبسنلاب 3.

 )ًايونس نيترم( قودنصلل ةيلاملا مئاوقلا رادصإ دنع ةلداعلا ةميقلاب رخآ رامثتسا يأ مييقت ةعجارم متيس 4.
 دعبو ،ماكحألاو طورشلا يف اهنع حَصفملا دعاوقلاو قرطلا ىلع ًءانب قودنصلا ريدم اهددحي يتلا ةقيرطلاب
 :يلاتلاك يهو قودنصلل تاباسحلا عجارم لبِق نم اهنم ققحتلا

 وأ ،لصألل هرادصإ مت مييقت ثدحأ -

  وأ،لوصألا مييقت اهيف متي ةيرامثتسا تالوج يأ -

 سفن وأ لاجملا سفن يف ءاوس اهب رمثتسملا لوصألل ةبراقتم وأ ةنراقم تاكرشل تاقفصلا رعس -
  وأ،عاطقلا

  .لقتسم مّيقمب ةناعتسالا -

 لاح يفو ضافخنالاب لصألا ةميق ىلع رثؤت دق ثادحأ يأ نم يرود لكشب ققحتلاب قودنصلا ريدم موقي نأ ىلع
 ضافخنإلا ةميقب فارتعالا هيلع بجي كلذ ثودح

 تادحولا يكلام ةحلصم يمحت يتلا بيلاسألاو قرطلا لضفأب لوصألا هذه مييقتب قودنصلا ريدم مزتليسو اذه
 حئاوللاو رامثتسالا قيدانص ةحئال عم ضراعتي ال امبو ،ةدمتعملاو ةيلودلا ةبساحملا ريياعم عابتاب كلذو
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هب لومعم ماظن يأو ىرخألا ةيذيفنتلا

 نم ةمكارتملا تافورصملاو تاقحتسملا ةفاك حرط قيرط نع ةدحو لكل لوصألا ةميق يفاص باستحا متيو
 .ميوقتلا تقو ةمئاقلا تادحولا ددع ىلع جتانلا ةمسقو قودنصلا لوصأ يلامجإ

 اهراركتو ميوقتلا طاقن ددع )ب(
 ةميق يفاص رشنب قودنصلا ريدم موقيسو .ًايموي ةدحو لكل قودنصلا لوصأ ميوقتب قودنصلا ريدم موقيس

 ميوقتلا موي نإف ،لمع موي مايألا كلت نم يأ نوكي ال امدنعو .ميوقتلا خيرات نم يلاتلا لمعلا موي يف ةدحولا
 www.alkhabeer.com قودنصلا ريدمب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهرشن متيسو .يلاتلا لمعلا موي نوكيس
 .www.saudiexchange.sa ةيدوعسلا لوادت عقومو

 ريعستلا وأ ميوقتلا يف أطخلا لاح يف ذَخُتتس يتلا تاءارجإلا )ج(
 لوصألا ةميق يفاصل ئطاخلا باستحالا وأ قودنصلا لوصأ نم لصأ يأل ئطاخلا ريعستلا وأ ميوقتلا لاح يف

 :يلاتلاب قودنصلا ريدم موقيس

 نم رثكأ وأ %0.5 هتبسن امب ريعستلا وأ ميوقتلا يف أطخ يأ نع ًاروف ةئيهلا غالبإ قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 ريراقت يفو قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ينورتكلإلا هعقوم يف ًاروف كلذ نع حاصفإلاو ةدحولا رعس

 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )76( ةداملل ًاقفو قودنصلا ريدم اهدعي يتلا قودنصلا

 قيدانص ةحئال نم )77( ةداملل ًاقفو ةبولطملا ةئيهلل هريراقت يف مدقي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 .ريعستلاو ميوقتلا ءاطخأ عيمجب ًاصخلم رامثتسالا



 

 

 لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص

 

 
46 

 

  

 

 دادرتسالاو كارتشالا تابلط ذيفنت ضارغأل ةدحولا رعس باستحا ةقيرط )د(
 ًءانب قوسلا لبِق نم ةلوادتملا ةدحولا رعس ديدحت متيو .يدوعس لاير 10 يه قودنصلا ةدحول ةيمسالا ةميقلا

 .ةدحولل بلطلاو ضرعلا تايوتسم ىلع

 اهراركتو ،ةدحولا رعس رشن تقوو ناكم )ـه(

 لالخ نم ميوقتلا مويل يلاتلا ةكلمملا يف لمعلا موي يف ًايموي ةدحو لكل قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نالعإ متي
 ةيدوعسلا لوادت عقومو www.alkhabeer.com  قودنصلا ريدمب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا

www.saudiexchange.sa 

 تالماعتلا )11

 يلوألا رعسلاو ةدملاو ءدبلا خيرات لثم ،يلوألا حرطلا ليصافت )أ(
 يلي اميفو .ةدحولل يدوعس لاير 10 رعسب تادحولا يكلام ىلع ةدحو نويلم 100 حرط قودنصلا فدهتسيس

 :حرطلا ليصافت

 يدوعس لاير رايلم 1 فدهتسملا قودنصلا لام سأر

 ةدحو نويلم 100 تادحولا ددع يلامجإ

 يدوعس لاير 10 يلوألا حرطلا يف ةدحولا رعس

 ةصصخملا حرطلا ةبسن
 عباطلا يوذ نم نيرمثتسملل
 يسسؤملا

 دحك %70و ىندأ دحك ماعلا حرطلا غلبم نم %5 ةبسن صيصخت متيس
 مدع لاح يفو .يسسؤملا عباطلا يوذ نم نيرمثتسملل ىلعأ
 متيس يسسؤملا عباطلا يوذ نم نيرمثتسملا نم هتيطغت
 .روهمجلا نم نيرمثتسملل ةيقبتملا ةبسنلا صيصخت

 ءدبلا خيرات
 ،م2022 سرام 13 قفاوملا ـه1443 نابعش 10 يف أدبت لمع موي 15
 .م2022 سرام 31 قفاوملا ـه1443 نابعش 28 يف يهتنتو

 لمع موي 15 ةدملا

 

 صيصختلا ةيلآ
 :"روهمجلا كلمت ةبسن رابتعالا يف ذخألا عم" يلاتلاك ةحورطملا ةيدقنلا تادحولا صيصخت متي

 - تدجو نإ - ةبتتكملا تاسسؤملا ىلع حرطلا يلامجإ نم %70 نع ديزي الو %5 نع لقي ال ام صيصخت :ًالوأ
 .مهنيب بسانتو ةبسنب

 نيبتتكملل اهنم يقبتملا صيصخت متيس ،يسسؤملا عباطلا يوذ ءالمعلا نم اهتيطغت مدع لاح يف :ًايناث
 .دارفألا نيبتتكملل ىندأ دحك ةدحو 100 صيصخت قيرط نع دارفألا

 .اهب بتتكملا غلابملا قفو بسانتو ةبسنب نييدقنلا نيبتتكملا عيمج نيب ةيقبتملا تادحولا صيصخت :ًاثلاث

 يدوعس لاير رايلم وأ/و يدوعس لاير نويلم 300 يواست وأ نم رثكأ ةبتتكملا غلابملا تناك لاح يف هنأ ملعلا عم
 .مهنيب بسانتو ةبسنب نيبتتكملا لبِق نم اهب بتتكملا غلابملا لماك صيصخت متيس ،لقأ وأ

 ىندألا دحلا صيصخت قودنصلا ريدم نمضي ال ،بتتكم نويلم قودنصلا يف نيبتتكملا ددع زواجت لاح يف هنأ امك
 .بتتكم لكل
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 ينمز لودج
 :اهلوادتو قودنصلا تادحول يلوألا حرطلا نيب ةذختملا تاوطخلل ةينمزلا ددملا يلاتلا لودجلا نيبي

 تاوطخلا ةعقوتملا ةينمزلا ةدملا

 ،م2022 سرام 13 قفاوملا ـه1443 نابعش 10 يف أدبت لمع موي 15
 يلوألا حرطلا ةرتف م2022 سرام 31 قفاوملا ـه1443 نابعش 28 يف يهتنتو

 يلوألا حرطلا ةرتف ديدمت لمع مايأ 10

 ةئيهل حرطلا جئاتنب نايب رادصإ اهل ديدمت يأ وأ يلوألا حرطلا ةرتف ءاهتنا نم لمع مايأ10 
 ةيلاملا قوسلا

 تادحولا صيصخت ةلاح نع نالعإلا اهل ديدمت يأ وأ يلوألا حرطلا ةرتف ءاهتنا نم لمع مايأ 10
 نيكرتشملل

 )دجو نإ( ضئافلا در صيصختلا دعب لمع مايأ 10

 اهلوادت ءدبو قودنصلا تادحو جاردإ حرطلا ةرتف ءاهتنا دعب لمع موي 20
 ةيدوعسلا لوادت يف

 

 قودنصلا يف كارتشالا تابلط ميدقتل ةيئاهنلا ديعاوملاو ددحملا خيراتلا )ب(
 تادحولا حرط متي فوسو .لافقإلا خيرات ىتح يلوألا حرطلا ةرتف لالخ تقو يأ يف كارتشالا تابلط ميدقت متي
 ـه1443 نابعش 10 نم أدبت لمع موي )15( ةدمل دتمت يتلا يلوألا حرطلا ةرتف لالخ رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو
 لاح يفو .)"لافقإلا خيرات"( م2022 سرام 31 قفاوملا ـه1443 نابعش 28 يف يهتنتو ،م2022 سرام 13 قفاوملا

 ،)"فدهتسملا قودنصلا لام سأرل ىندألا دحلا"( يدوعس لاير نويلم 300 غلبم عمج نم قودنصلا نكمت مدع
 غلابم عيمج ةداعإو حرطلا ءاغلإ متي وأ لمع مايأ )10( ةدمل حرطلا ةرتف ديدمت هريدقتل ًاقفو قودنصلا ريدمل زوجي
 )5( ةسمخ لالخ كلذو مسح يأ نود يدوعسلا لايرلاب نيرمثتسملا ىلإ )تدجو نإ( ىرخأ دئاوع يأو كارتشالا
 .حرطلا ءاغلإ خيرات نم لمع مايأ

 كارتشالا كلذ ناك اذإ قودنصلا يف كرتشم يأ كارتشا بلط ضفر يف قحلاب ظفتحي قودنصلا ريدم َّنأ امك
 نم رخآل تقو نم ضرفُت دق يتلا ةيذيفنتلا حئاوللا وأ ةمظنألا وأ قودنصلا ماكحأو طورشب لالخإلا ىلإ يدؤيس
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ىرخألا ةيميظنتلا تاهجلا وأ ةيلاملا قوسلا ةئيه لبِق

 يف مسح نود اهرامثتسا نع ةجتان دئاوع يأو نيرمثتسملل كارتشالا غلابم عيمج ةداعإو حرطلا ءاغلإ متيو
 :)كلذ ريغ ةيلاملا قوسلا ةئيه ررقت مل ام( ةيتآلا تالاحلا

 وأ ،يدوعس لاير نويلم 300 غلابلا فدهتسملا قودنصلا لام سأرل ىندألا دحلا قيقحت نع زجعلا 1.

  وأ ،200 نم لقأ روهمجلا نم تادحولا يكلام ددع ناك اذإ 2.

 .%30 نم لقأ روهمجلا نم تادحولا يكلام ةبسن تناك اذإ 3.

 قبس يتلا اهرامثتسا نع ةجتان دئاوع يأو كارتشالا غلابم عيمج ةداعإ متت ،يلوألا حرطلا ءاغلإ ةلاح يفو
 .)مسح يأ نود( يلوألا حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع مايأ )5( ةسمخ لالخ رمثتسملا ىلإ اهمالتسا
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 بلط نيب ةدملاو تابلطلا ميدقت ناكم كلذ يف امب ،دادرتسالاو كارتشالا تاءارجإ )ج(
 ةيكلملا لقن وأ دادرتسالا تالصحتم عفدو دادرتسالا

  تادحولا يف كارتشالاب ةصاخلا تابلطلا ميدقت تاءارجإ •
 نوكي فوسو .كارتشالا جذومن ةئبعتو تادحولا يف كارتشالا نيرمثتسملا ىلع نيعتي ،حرطلا يف كارتشالل
 عقوملا وأ، www.alkhabeer.com قودنصلا ريدمب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ًاحاتم كارتشالا جذومن
 . www.saudiexchange.sa ينورتكلإلا ةيدوعسلا لوادت عقوم وأ ةملتسملا تاهجلا وأ ،حرطلا ريدمل ينورتكلإلا

 دعب ماكحألاو طورشلاو هعيقوتو هتئبعت دعب كارتشالا جذومن ميدقت )أ( :لمتحم رمثتسم لك ىلع بجيو
 ،ةملتسملا تاهجلا لالخ نم وأ قودنصلا ريدم ىلإ كارتشالا جذومن بجومب ةبولطم ىرخأ قئاثو يأو اهعيقوت
 ىدل قودنصلا باسح ىلإ اهيف كارتشالل بلطب مدقت يتلا تادحولا نع كارتشالا غلبم لماك دادس )ب(و
 موسرو ةيفرصم تالاوح موسرو ةيفرصم موسرو فيراصمو تاموسح يأ نم ةصلاخ ،ةملتسملا تاهجلا

 ةرتف ةياهن لبق هالعأ ةروكذملا تاوطخلا مامتإ مدع لاح يف .)اهتيلوؤسم رمثتسملا لمحتي يتلاو( ةلمع فرص
 ضفر ةملتسملا تاهجلا وأ قودنصلا ريدمل زوجي ،ةحيحص ريغ ةمدقملا تامولعملا تناك اذإ وأ ،يلوألا حرطلا

 .كارتشالا بلط

 ءاغلإلل لباق ريغ ًامزلم ًاضرع مدق دق رمثتسم لك ربتعي ،هعيقوتو هتئبعت دعب كارتشالا جذومن ميدقتبو
 نوكتو .ماكحألاو طورشلا ىلع قفاو دق هنأ ربتعي امك ،كارتشالا جذومن يف روكذملا تادحولا ددع يف كارتشالل

 .ماكحألاو طورشلل ًاقفو قودنصلا ريدم ةقفاومل ةعضاخ كارتشالا تابلط عيمج

 كارتشالل ىندألا دحلا •
 رعسب رمثتسم لكل لقألا ىلع ةدحو 100 يف كارتشالا يلوألا حرطلا ةرتف لالخ نيرمثتسملا ىلع نيعتي
  .يدوعس لاير 1,000 نع لقي ال كارتشا غلبم يلامجإبو ةدحولل يدوعس لاير 10 غلبي كارتشا

 دادرتسالل ىندألا دحلا •
 امنإو .قودنصلا يف مهتادحو دادرتسا تادحولا يكلامل قحي الو لوادتمو قلغم قودنصلا دعي ذإ ،قبطني ال
 متي يتلا ةقيرطلا سفنب تادحولا لوادت متي ثيح قوسلاب تادحولا لوادت رعس بسح تادحولا لوادت مهنكمي
 لالخ تادحولا ءارش وأ عيب تادحولا يكلامل زوجيو ةيدوعسلا لوادت يف ةجردملا تاكرشلا مهسأ لوادت اهب

 .مهل صخرملا نييلاملا ءاطسولا ربع ةيمويلا لوادتلا تاعاس

 كارتشالا تاوطخ •
 ماكحألاو طورشلا نم ةخسن ىلع لوصحلا كارتشالاب نيبغارلا ناكمإب :ماكحألاو طورشلا ىلع عالطالا 1.

 قودنصلا ريدم عقوم لالخ نم وأ كارتشالا تابلطل ةملتسملا تاهجلل ينورتكلإلا عقوملا ةرايز لالخ نم
 ةيدوعسلا لوادت عقوم لالخ نم وأ ،)www.alkhabeer.com( "ةيلاملا ريبخلا" ةكرش -
)www.saudiexchange.sa(، ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه عقوم لالخ نم وأ www.cma.org.sa. نم ىلع 
 ظافتحالاو ،اهعيقوتو قودنصلا ماكحأو طورش ىلع عالطالا قودنصلل يلوألا حرطلا يف كارتشالاب بغري
 .اهمهفو اهيلع هعالطا ىلع ًاينورتكلإ رارقإلاب موقيو ،اهب

 الو يدوعس لاير 1,000 ىندأ دحب ،هب كارتشالا دارملا كارتشالا غلبم لماك ليوحت متي :يكنبلا ليوحتلا 2.
 ىلإ كلذو روهمجلا ةيكلم ةبسن دويق عم ضراعتي ال امب ،يلوألا حرطلا ةرتف لالخ كارتشالل ىلعأ دح دجوي
 .كارتشالا تابلطل ةملتسملا تاهجلا نم حضوملا باسحلا

 ليوحت هيلع بجوتي هنإف يدوعس لاير 10,000 ةميقب كارتشالا رمثتسملا دارأ اذإ ،لاثملا ليبس ىلعو 
 ةميقلا ةبيرض ةميقو كارتشالا موسر ىلإ ةفاضإلاب كارتشالا ةميق يدوعس لاير 10,000 هتميق غلبم
 ميدقت دنع ةيكنبلا ةلاوحلا لاصيإ قافرإب كرتشملا موقيو ،كارتشالا موسر ىلع ةقحتسملا ةفاضملا

 .كارتشالا بلط
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 وأ ًايقرو حيحصو لماك لكشبو كارتشالا جذومن ةئبعتب كرتشملا موقي :كارتشالا بلط جذومن ةئبعت 3.
 وأ ًايقرو هاندأ ةحضوملاو ةبولطملا تادنتسملا عيمج لاسرإ وأ ميلستب رمثتسملا موقي مث .ًاينورتكلإ
 نلو .كارتشالا مايأل ريخألا لمعلا موي ءاهتنا دعب يكنب ليوحت وأ كارتشا بلط يأ لوبق متي نلو .ًاينورتكلإ
 نكميو .هميلست وأهلاسرإ دعب كارتشالا بلط جذومن يف ةدراولا تانايبلا ليدعت رمثتسملا عيطتسي
 يفو .هديكأتو هيلع ةقفاوملا دعب كارتشالا ءاغلإ نكمي ال امنيب ،ديدج بلطب مدقتلاو كارتشالا ءاغلإ

 كارتشالا تابلطتم لامكتساو ميلست ةاعارم مهتائف فلتخمب نيرمثتسملا ىلع بجي ،تالاحلا عيمج
 .ينورتكلإلا عقوملا ربع اهليمحت وأ قئاثولاو

 كارتشالا بلط مالتسا ديكأت لاسرإب كارتشالا تابلطل ةملتسملا ةهجلا موقتس :كارتشالا مالتسا ديكأت 4.
 .هيدل لجسملا لاوجلا مقر ىلإ ةيصن ةلاسر لالخ نم وأ/و ينورتكلإلا ديربلا ربع ليمعلل قودنصلا يف

 لماك كارتشالا بلط ءافيتسا مدع لاح يفو ،كارتشالا بلط ةعجارم متي :كارتشالا بلط لوبق 5.
 ىلإ ةيصن ةلاسر لالخ نم وأ ينورتكلإلا ديربلا ربع ليمعلا راعشإ متي ،تاظحالم يأ دوجو وأ تابلطتملا
 نم لمع موي لالخ تابلطتملا لامكتسال ينورتكلإلا كارتشالا ةيصاخ لالخ نم لجسملا لاوجلا مقر
 .كارتشالا بلط لوبقب رمثتسملا راعشإ متيس ًالمتكم بلطلا ناك لاح يفو ،كرتشملا راعشإ

 ةيلآل ًاقفو نيرمثتسملل تادحولا صيصختو يلوألا حرطلاب صاخلا لافقإلا خيرات دعب :صيصختلا راعشإ 6.
 نم تادحولا صيصختو ةيئاهنلا حرطلا جئاتن نالعإو ةيلاملا قوسلا ةئيه راعشإ متيو ،صيصختلا ةرتفو
  .قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا لالخ

 ةرتفلا لالخ نيكرتشملا ىلإ ضئافلا در متي ،تادحولل يئاهنلا صيصختلا نالعإ دعب :جاردالاو ضئافلا در 7.
 متي نأ ىلع ،ةصصخملا تادحولا ةميق مصخ دعب كلذو مسح يأ نود ماكحألاو طورشلا يف ةددحملا
 لالخ نم ةصخرملا ةطاسولا ةكرش ىدل نيكرتشملل ةيرامثتسالا ظفاحملا يف ةصصخملا تادحولا جاردإ
 .ةيدوعسلا لوادت

 قودنصلا يف كارتشالل ةماعلا طورشلا •
 .قودنصلا ماكحأو طورش ىلع عالطالا 1.

 .كرتشملل ةطشن ةيرامثتسا ةظفحم رفوت 2.

 هنم كارتشالا ةميق ليوحتب كرتشملا موقي نأ ىلع ،كرتشملا مساب لجسم نابيآ يكنب باسح مقر رفوت 3.
 .صيصختلا دعب هيلإ ضئافلا در متيسو

 رمثتسملا ةئف بسح ةبولطملا تادنتسملاو تاطارتشالا •

 :نيرمثتسملا عيمج نم ةبولطملا تادنتسملا -

 يف ،كارتشالا ةميق غلبم اهيف حضوم ،رمثتسملا مساب يكنب باسح نم ةرداص ةيكنبلا ةلاوحلا ةروص •
 .ًاينورتكلإ كارتشالا بلط ميدقت لاح

 ةملاكم لالخ نم ًايفتاه وأ ًاينورتكلإ اهيلع عالطالاب رارقإلا وأ ًايقرو( ماكحألاو طورشلا نم ةعقوم ةخسن •
 .)ةلجسم

 ةملاكم لالخ نم ًايفتاه وأ ًاينورتكلإ وأ ًايقرو( لماك لكشب ًائبعمو ًاعقوم كارتشالا بلط جذومن •
 .)ةلجسم

 :دارفألل ةبولطملا تادنتسملاو تاطارتشالا -

 ةيوه نم ةروص وأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل وأ نييدوعسلل ةينطولا ةيوهلا نم ةروص •
 .لوعفملا ةيراس نيميقملل ميقم
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 يف نيديقملا هتلئاع دارفألو هسفنل كرتشي يسيئر رمثتسم لكل دحاو كارتشا بلط جذومن ةئبعتب ىفتكُي •
 يسيئرلا رمثتسملا اهب مدقتي يتلا تادحولا ددع سفنب نوكرتشيس ةلئاعلا دارفأ ناك اذإ ةرسألا لجس

 :يلي ام كلذ ىلع بترتيو ،اهبلطب

 رمثتسملا مساب نيعباتلا نيرمثتسملاو يسيئرلا رمثتسملل ةصصخملا تادحولا عيمج ليجست متي .1
 .يسيئرلا

 اهعفد يتلاو يسيئرلا رمثتسملا ىلإ ةصصخملا ريغ ةيفاضإلا تادحولا نع ةضئافلا غلابملا داعت 2.
 .نيعبات نيرمثتسم نع وأ هسفنب

 رمثتسملل ةصصخملا تادحولا نع ةعزوملا تادحولا حابرأ لماك ىلع يسيئرلا رمثتسملا لصحي 3.
 .)اهتيكلم لقن وأ تادحولا عيب مدع لاح يف( نيعباتلا نيرمثتسمللو يسيئرلا

 :نيرصاقلا دارفألل ةبولطملا تادنتسملاو تاطارتشالا -

 :ةيلاتلا قئاثولا قافرإ

 ةيوه نم ةروص وأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل وأ نييدوعسلل ةينطولا ةيوهلا نم ةروص •
 رتفد وأ ةيرجه ةنس 18 ىلإ ةيرجه ةنس 15 نم مهرامعأ نمل نيرصاقلل لوعفملا ةيراس نيميقملل ميقم
 .ةيرجه ةنس 15 نود مهرامعأ نمل ةلئاعلا

 .يرجه ةنس 18 نود مهرامعأ نمل نيميقملا نيرصاقلل ميقم ةيوه نم ةروص •

 ةيوه نم ةروص وأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل وأ نييدوعسلل ةينطولا ةيوهلا نم ةروص •
 .لوعفملا ةيراس رمألا يلول لوعفملا ةيراس نيميقملل ميقم

 .ةيالولا كص قافرإ متيف رصاقلا دلاو ريغ يلولا ناك لاح يف •

 دوجو مدع لاح يف رصاقلا يلول يكنبلا باسحلا سفن نم رصاق درف لكل ةلقتسم ةيكنب ةلاوح ذيفنت بجي •
 .رصاقلل ةظفحم وأ يكنب باسح

 :نيرصاقلا دارفألل كارتشالا تالاح ضعبل ليصفت

 .يصولا وأ يلولا قيرط نع كارتشالا ةيرجه ةنس 18 نس نود مه نمل كارتشالا زوجي •

 .يصولا وأ يلولا ةيوه عم ،ةماقإلا وأ ةينطولا ةيوهلا نم ةروص ميدقت ةيرجه ةنس 18 نود يذلا رصاقلل •

 رصاقلا هيف فاضملا ةرسألا لجس قافرإ بجي ةيرجه ةنس 15 نم لقأو ةيسنجلا يدوعس ليمعلا ناك اذإ •
 .يصولا وأ يلولل ةينطولا ةيوهلا ةقاطبو

 نم ةرداصلا ةياصولا كص نم ةروص قافرإ بجي ةياصولا تحت ةنس 18 نس نود نمم ليمعلا ناك اذإ •
 .يصولا ةيوه عم ةصتخملا ةمكحملا

 ةظفحم ةيلهألا دقاف ليمعلل نوكي نأ طرشب يصولا وأ يلولا ةطساوب كارتشالا ةيلهألا دقافل زوجي امك •
 .ةيلاملا قوسلا تاسسؤم دحأ ىدل ةيرامثتسا

 ءامسأب كارتشالا يدوعس ريغ جوز نم رصُق دالوأ اهل يتلا ةلمرألا وأ ةقلطملا ةيدوعسلا ةأرملل زوجي •
 .رصُق دالوأل اهتمومأ تبثيامو ةلمرأ وأ ةقلطم اهنأب تبثيام مدقت نأ طرشب اهدالوأ

 :تاكرشلل ةبولطملا تادنتسملا -

 .ةكرشلا متخ عم يراجتلا لجسلا نم ةروص •

 .ةكرشلا متخ عم يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع نم ةروص •

 .ضوفملا نم ةعقومو ،ةكرشلا متخ عم عيقوتلاب ضوفملا ةيوه نم ةروص •
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 :ةيرامثتسالا قيدانصلل ةبولطملا تادنتسملا -

 .ةكرشلا متخ عم قودنصلا ريدمل يراجتلا لجسلا نم ةروص •

 .ةكرشلا متخ عم قودنصلا ريدمل يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع نم ةروص •

 .قودنصلا ريدمل طاشنلا ةسرامم صيخرت نم ةروص •

 .قودنصلاب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا نم ةروص •

 .قودنصلا حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم نم ةروص •

 .ضوفملا نم ةعقومو ،ةكرشلا متخ عم عيقوتلاب ضوفملا ةيوه نم ةروص •

 

 :ةيرامثتسالا ظفاحملل ةبولطملا تادنتسملا -

 .ةيرامثتسالا ةظفحملا بحاص ةيوه نم ةروص •

 .ةكرشلا متخ عم ةظفحملا ريدمل يراجتلا لجسلا نم ةروص •

 .ةكرشلا متخ عم ةظفحملا ريدمل يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع نم ةروص •

 .ةظفحملا ريدمل طاشنلا ةسرامم صيخرت نم ةروص •

 .ةيرامثتسالا ةظفحملا ةرادإ ةيقافتا نم ةروص •

 .ضوفملا نم ةعقومو ،ةكرشلا متخ عم عيقوتلاب ضوفملا ةيوه نم ةروص •

 

 تادحولا يف لماعتلا ىلع دويقلا )د(
 هنم ًارارقإ قوسلا نم لوادتملا قلغملا رامثتسالا قودنص تادحو نم ةدحو يأل تادحولا كلام ءارش دعي
  .اهل هلوبقو قودنصلا ماكحأو طورش ىلع هعالطاب

 لوادت يف ةجردملا تاكرشلا مهسأ لوادت اهب متي يتلا ةقيرطلا سفنب تادحولا لوادت متي ،جاردإلا دنع
 نييلاملا ءاطسولا ربع ةيمويلا لوادتلا تاعاس لالخ تادحولا ءارش وأ عيب تادحولا يكلامل زوجيو .ةيدوعسلا
 .مهل صخرملا

 كلت يف ةعبتملا تاءارجإلاو ،قلعي وأتادحولا يف لماعتلا اهعم لجؤي يتلا تالاحلا )ـه(
 تالاحلا

 تالاحلا نم ،ًابسانم هارت امبسح تقو يأ يف اهجاردإ ءاغلإ وأ ةجردملا تادحولا لوادت قيلعت ةئيهلل زوجي •
 :ةيتآلا

 .ةمظتنم قوس ىلع ةظفاحملل وأ تادحولا يكلامل ةيامح كلذ ةرورض تأر اذإ  )أ(

 دعاوق وأ ةيذيفنتلا هحئاول وأ ماظنلاب مازتلالا يف ًايرهوج ةئيهلا هارتو ًاقافخإ قودنصلا ريدم قفخأ اذإ )ب(
 .قوسلا

 ةقحتسم تامارغ يأ وأ قوسلا وأ ةئيهلل قحتسم يلام لباقم يأ قودنصلا ريدم ددسي مل اذإ )ج(
 .اهديعاوم يف ةئيهلل

 يف هتادحو جاردإ رارمتسال ةبسانم دعت مل هلوصأ وأ هتايلمع ىوتسم وأ هلامعأ وأ قودنصلا نأ تأر اذإ )د(
 .قوسلا
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 دعاوقو ةيذيفنتلا هحئاولو ماظنلاب مازتلالا يف ًايرهوج ةئيهلا هارت ًاقافخإ قفخأ ظفحلا نيمأ نأ تأر اذإ )ـه(
 .قوسلا

 .قودنصلا ةدم ءاهتنا دنع )و(

 :ةيتآلا تارابتعالل هالعأ )1( ةرقفلا بجومب ضورفملا لوادتلا قيلعت عفر عضخي •

 يكلامل قيلعتلا رارمتسال ةرورض دوجو مدعو ،فاك لكشب قيلعتلا ىلإ تدأ يتلا عاضوألا ةجلاعم )أ(
 .تادحولا

 .قوسلل يداعلا طاشنلا يف هريثأت مدع حجرملا نم قيلعتلا عفر نأ )ب(

 .ةئيهلا اهارت ىرخأ طورش يأب قودنصلا ريدم مازتلا )ج(

 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف قودنصلا تادحو لوادت قوسلا قلعت •

 حئاوللا قفو ةيرودلا ةيلاملا هتامولعم نع حاصفإلل ةددحملا ديعاوملاب قودنصلا ريدم مازتلا مدع )أ(
 :ةقالعلا تاذ ةيذيفنتلا

 ءادبإ نع عانتما وأ ضراعم يأر قودنصلل ةيلاملا مئاوقلا ىلع تاباسحلا عجارم ريرقت نمضت دنع )ب(
 .يأرلا

 قوسلا اهددحت يتلا ةلهملا يضم دعب جاردإلا دعاوق يف ةددحملا ةلويسلا تابلطتم فوتست مل اذإ 
 حرتقت نأ تقو يأ يف قوسلل زوجي .كلذ فالخ ىلع ةئيهلا قفاوت مل ام هعاضوأ حيحصتل قودنصلل

 ةدراولا تالاحلا نم يأ ثودح حجرملا نم تأر اذإ اهجاردإ ءاغلإ وأ تادحولا لوادت قيلعت ةئيهلا ىلع
 ماظنلاب مازتلالا يف رارمتسالا هتادحو لوادت قلعت دنع قودنصلا ىلع بجي .هالعأ )1( ةرقفلا يف
 نأ نود نم رهشأ ةتس ةدمل تادحولا لوادت قيلعت رمتسا اذإ .قوسلا دعاوقو ةيذيفنتلا هحئاولو
 تادحو جاردإ ءاغلإ ةئيهلل زوجيف ،قيلعتلا كلذ حيحصتل ةبسانم تاءارجإ قودنصلا ريدم ذختي
 .قودنصلا

 ةقفاوم ىلع لوصحللو .ةئيهلا نم ةقبسم ةقفاومب الإ جاردإلا ءاغلإ هتادحو جاردإ دعب قودنصلل زوجي ال •
 نأو ،كلذب قوسلل نمازتم راعشإ ميدقت عم ةئيهلا ىلإ ءاغلإلا بلط ميدقت قودنصلا ىلع بجي ،ةئيهلا
 :ةيتآلا تامولعملا بلطلا لمشي

 .ءاغلإلا بلطل ةددحملا بابسألا )أ(

 لقألا ىلع حاصفإلا نمضتي نأ بجيو .نكمم تقو برقأ يف كلذ نع روهمجلل حاصفإلا نم ةخسن )ب(
 .قودنصلا تاطاشن ىلع هريثأت ىدمو هيلإ ىدأ يذلا ثدحلا ةعيبطو ءاغلإلا ببس

 بجومب نَينيعملا ينوناقلا راشتسملاو يلاملا راشتسملاب ةصاخلا لاصتالا تامولعمو ءامسأ )ج(
 .ةقالعلا تاذ ةيذيفنتلا حئاوللا

 .هضفر وأ ءاغلإلا بلط لوبق -اهريدقت ىلع ًءانب - ةئيهلل زوجي •

 ءاغلإ ىلع -يداع قودنص رارق لالخ نم – تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع لوصحلا قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 .ةئيهلا ةقفاوم ىلع هلوصح دعب جاردإلا

 يف كلذ نع روهمجلل حصفي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،قودنصلا ريدم بلط ىلع ًءانب جاردإلا ءاغلإ دنع •
 هيلإ ىدأ يذلا ثدحلا ةعيبطو ءاغلإلا ببس لقألا ىلع حاصفإلا نمضتي نأ بجيو .نكمم تقو برقأ

 .قودنصلا تاطاشن ىلع هريثأت ىدمو

 لالخ ثدح عوقو دنع ًاتقؤم قودنصلا تادحو لوادت قيلعت قوسلا نم بلطي نأ قودنصلا ريدمل زوجي •
 الو قوسلا دعاوق وأ ةيذيفنتلا هحئاول وأ ماظنلا بجومب ريخأت نود نم هنع حاصفإلا بجي لوادتلا ةرتف
 تادحو لوادت قيلعتب قوسلا موقتو ،لوادتلا ةرتف ةياهن ىتح هتيرس نيمأت قودنصلا ريدم عيطتسي
 .بلطلل اهيقلت روف قودنصلا

 يف - روهمجلل حصفي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،قودنصلا ريدم بلط ىلع ًءانب ًاتقؤم لوادتلا قيلعت دنع •
 يف هريثأت ىدمو هيلإ ىدأ يذلا ثدحلا ةعيبطو هل ةعقوتملا ةدملاو قيلعتلا ببس نع - نكمم تقو برقأ
 .قودنصلا تاطاشن
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 نوكت وأ تامولعم اهيدل نوكي امدنع قودنصلا ريدم نم بلط نود نم ًاتقؤم لوادتلا قلعت نأ ةئيهلل زوجي •
 ّلخت وأ قوسلا طاشن يف رثؤت امبر فورظلا كلت نأ ىرتو قودنصلا تاطاشن يف رثؤت دق فورظ كانه
 يف رارمتسالا لوادتلل تقؤملا قيلعتلل هتادحو عضخت يذلا قودنصلا ىلع بجيو .تادحولا يكلام ةيامحب
 .قوسلا دعاوقو ةيذيفنتلا هحئاولو ماظنلاب مازتلالا

 فورظ وأ تامولعم اهل نيبت اذإ هالعأ )13( ةرقفلا قفو اهتايحالص ةسرامم ةئيهلا ىلع حرتقت نأ قوسلل •
 .تادحولا يكلام ةيامح يف وأ قوسلا طاشن يف رثؤت نأ لمتحملا نمو قودنصلا تاطاشن يف رثؤت دق

 ،هالعأ )13( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا حاصفإلا يف ةددحملا ةدملا ءاهتنا دنع لوادتلل تقؤملا قيلعتلا عفرُي •
 .كلذ فالخ قوسلا وأ ةئيهلا رت مل ام

 لجؤتس يتلا دادرتسالا تابلط رايتخا اهاضتقمب يرجي يتلا تاءارجإلا نايب )و(
 امنإو .قودنصلا يف مهتادحو دادرتسا تادحولا يكلامل قحي الو لوادتمو قلغم قودنصلا نإ ثيح ،قبطني ال
 متي يتلا ةقيرطلا سفنب تادحولا لوادت متي ثيح قوسلاب تادحولا لوادت رعس بسح تادحولا لوادت مهنكمي
 لالخ تادحولا ءارش وأ عيب تادحولا يكلامل زوجيو .ةيدوعسلا لوادت يف ةجردملا تاكرشلا مهسأ لوادت اهب

  .مهل صخرملا نييلاملا ءاطسولا ربع ةيمويلا لوادتلا تاعاس

 نيرخآ نيرمثتسم ىلإ تادحولا ةيكلم لقنل ةمظنملا ماكحألا فصو )ز(
 هنم ًارارقإ قوسلا نم لوادتملا قلغملا رامثتسالا قودنص تادحو نم ةدحو يأل تادحولا كلام ءارش دعي
 ةقيرط سفنب قودنصلا تادحو لوادت زوجيو ،جاردإلا دنع اهل هلوبقو قودنصلا ماكحأو طورش ىلع هعالطاب
 لالخ لوادتلا نيرمثتسملاو تادحولا يكلامل زوجي ،يلاتلابو ،ةيدوعسلا لوادت يف ةجردملا تاكرشلا مهسأ لوادت

  .اهل صخرملا ةطاسولا تاكرش لالخ نمو ةيلاملا قوسلا لبِق نم اهنع نلعملا ةيداعلا لوادتلا تاعاس

 وأ اهيف كارتشالا تادحولا كلام ىلع بجي يتلا تادحولا ةميق وأ ددعل ىندألا دحلا )ح(
 اهدادرتسا وأ اهلقن

 .تادحو كلام لكل ةدحو )100( وأ يدوعس لاير1,000 نع كارتشالل ىندألا دحلا لقي الأ بجي

 مدع لاح يف ذختملا ءارجإلاو هعمج قودنصلا ريدم يوني يذلا غلبملل ىندألا دحلا )ط(
 قودنصلا يف ىندألا دحلا كلذ ىلإ لوصولا

 قودنصلا لام سأرل ىندألا دحلا نع لقي ال امب يلوألا حرطلا ةرتف لالخ كارتشالا نيرمثتسملا ىلع بجي
 سأر نوكيسو .)"فدهتسملا قودنصلا لام سأرل ىندألا دحلا"( يدوعس لاير نويلم 300 غلابلا فدهتسملا

 قودنصلا لام سأرل ىلعألا دحلا"( يدوعس لاير رايلم 1 )يلوألا حرطلا لالخ نم( فدهتسملا قودنصلا لام
 .)"فدهتسملا

 يلوألا حرطلا ةرتف لالخ فدهتسملا قودنصلا لام سأرل ىندألا دحلا عمج نم قودنصلا نكمت مدع لاح يفو
 ةداعإو حرطلا ءاغلإ وأ لمع مايأ )10( حرطلا ةرتف ديدمت ،هريدقتل ًاقفو قودنصلا ريدمل زوجي ،هالعأ ةروكذملا

 زواجتي وأ يواسي غلبم عمج نم قودنصلا نكمت لاح يفو .مسح نود نيكرتشملا ىلإ كارتشالا غلابم عيمج
 قودنصلا لام سأرل ىلعألاو ىندألا دحلا نيب ام غلبم يأ( فدهتسملا قودنصلا لام سأرل ىندألا دحلا
 نم "صيصختلا ةيلآ" ةنونعملا ةرقفلا يف هالعأ حضوملا وحنلا ىلع تادحولا صيصخت متي ذئدنع ،)فدهتسملا
 .هالعأ )أ( )11( ةرقفلا
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 عيزوتلا ةسايس 12)

 :اهب َبلاُطي ال يتلا تاعيزوتلا نع ليصافت كلذ يف امب ،حابرألاو لخدلا عيزوت ةسايس )أ

 تاعيزوت طقف لمشت يتلاو قودنصلا تارامثتسا دئاوع يفاص نم %100 عيزوت قودنصلا ريدم فدهتسي •
 )40( لالخ دئاوعلا عيزوتب قودنصلا موقي ثيح ،ًايونس نيترم قودنصلا اهب رمثتسي يتلا ةجردملا مهسألا
 .ةيونسلاو ةيونسلا فصنلا ةيلاملا مئاوقلا رادصإ خيرات نم لمع موي

 ريغو ةققحملا ةيلامسأرلا حابرألا يفاص نم %50 ىتح عيزوت ،ًابسانم هررقي ام قفو قودنصلا ريدمل قحي •
 ةققحملا ريغو ةققحملا )تدجو نإ( ةيلامسأرلا حابرألا عيزوتب قودنصلا موقي ثيح ،ًايونس نيترم ةققحملا

 نع نالعإلا متيسو ةيونسلاو ةيونسلا فصنلا ةيلاملا مئاوقلا رادصإ خيرات نم لمع موي )40( لالخ
 ،ةيونسلاو ةيونسلا فصنلا ةيلاملا مئاوقلا رادصإ خيرات نم لمع مايأ )10( لالخ )تدجو نإ( تاعيزوتلا

 فوسو قودنصلا ريدم .ةيدوعسلا لوادت عقوم لالخ نم ةيدقنلا تاعيزوتلا ليصافت نع نالعإلا متيسو
 ومن ةاعارم عم هنيح يف قوسلا عضوو ةدحولا رعسو لوصألا ميق رابتعالا نيع يف قودنصلا ريدم ذخأي
 .همدع نع عيزوتلا ثيح نم بسنألا رارقلا ينبي يك ليوطلا ىدملا ىلع قودنصلا لوصأ

  :)قبطني امثيح( عيزوتلاو قاقحتسالل يبيرقتلا خيراتلا )ب
 ةيونسلا فصنلا ةيلاملا مئاوقلا رادصإ خيرات نم لمع مايأ )10( لالخ )تدجو نإ( تاعيزوتلا نع نالعإلا متيس
 قفو ،عيزوتلا نوكيو .ةيدوعسلا لوادت عقوم لالخ نم ةيدقنلا تاعيزوتلا ليصافت نع نالعإلا متيسو ،ةيونسلاو
  .ًايونس نيترم ،قودنصلا ريدم هررقي ام

 )20( لالخ قاقحتسالا خيرات يف تادحولا يكلام لجس بسح تادحولا يكلامل ةيدقنلا تاعيزوتلا ةيقحأ نوكتس
 .قاقحتسالا خيرات نم لمع مايأ )10( لالخ تاعيزوتلا عفد متيسو تاعيزوتلا نع نالعإلا خيرات نم لمع موي

 ريدم موقيس ،ىرخأ فورظ يأ وأ قوسلا فورظ ببسب حابرألا عيزوت مدعب قودنصلا ريدم ىأترا لاح يفو
  .ةددحملا ةرتفلا نع حابرأ عيزوت مدعب قوسلا يف نالعإلاب قودنصلا

 :تاعيزوتلا عفد ةيفيك )ج

 .تادحولا كلامل صاخلا يرامثتسالا باسحلا يف عاديإلا لالخ نم حابرألا عيزوت متي •

 .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب حابرألا وأ/و دئاوعلا عيزوتب قودنصلا ريدم موقيس •
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 تادحولا يكلام ىلإ ريراقتلا ميدقت )13

 ةيلوألا ةيلاملا تارتفلا كلذ يف امب ،ةيلاملا ريراقتلاب ةقلعتملا تامولعملا )أ(
 ةيونسلاو

 ةياهن نوكتو ،ربمسيد 31 يف يهتنت ًايميوقت ًارهش 12 قودنصلل ةيلاملا ةنسلاو ةيبساحملا ةرتفلا غلبت •
 .م2022 ربمسيد 31 يه قودنصلل ةيلوألا ةيبساحملا ةرتفلا

 ريراقتلاو ةيونسلا عبرلا ريراقتلا رادصإو دادعإب رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو قودنصلا ريدم موقي •
  .قودنصلل ةعجارملا ةيلوألاو ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلاو ةزجوملا ةيونسلا

  .ينعملا عبرلا ةياهن نم مايأ )10( لالخ قودنصلل يونس عبر نايب ةحاتإ •

 ةرتف ةياهن نم ًاموي )30( لالخ روهمجلل اهرفويسو ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلا دادعإب قودنصلا ريدم موقيس •
  .مئاوقلا

 رهشأ ةثالث زواجتتال ةدم لالخ روهمجلل قودنصلل )ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا اهيف امب( ةيونسلا ريراقتلا حاتت •
  .ريرقتلا ةرتف ةياهن نم

 قودنصلا ريدم اهدعي يتلا قودنصلا ريراقت ةحاتإ لئاسوو نكامأ نع تامولعم )ب(
 :قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف ةيلاملا مئاوقلا كلذ يف امب قودنصلل ةيونسلا ريراقتلا حاتت

www.alkhabeer.com ةيدوعسلا لوادتل ينورتكلإلا عقوملاو: www.saudiexchange.sa حاتم رخآ عقوم يأو 
 .ةئيهلا طباوض بسحب روهمجلل

 ةعجارملا دعب ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلاو ةيونسلا ريراقتلا رفاوتب قودنصلا ريدم رقي )ج(
 ريدم بتاكم يف قودنصلل ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلاو ةزجوملا ةيونسلا ريراقتلاو
 ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلإ ةفاضإلاب قودنصلا
 31 يف قودنصلل ةعجارملا ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ متيو ةيدوعسلا لوادتل
  .ماع لك نم ربمسيد

 ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف ةعجارم ةيلام ةمئاق لوأ رفاوتب قودنصلا ريدم رقيو )د(
 .م2022 ربمسيد 31 يه قودنصلل ةيلوألا ةيبساحملا ةرتفلا ةياهنو .قودنصلل

 يكلامل قودنصلل ةعجارملا ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ميدقتب قودنصلا ريدم رقي )ـه(
 .اهبلط دنع ًاناجم تادحولا

 تادحولا يكلام لجس )14
 قاروألا عاديإ زكرم ةكرش لبِق نم تادحولا يكلام لجسب ظافتحالا متي ،لوادتم قلغم رامثتسا قودنص هرابتعاب
 .)عاديإ( ةيلاملا
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 تادحولا يكلام عامتجا (15

 تادحولا يكلامل عامتجا دقع ىلإ اهيف ىعدي يتلا فورظلا )أ(
 قودنصلا ريدم ىلع نيعتيو .تادحولا يكلامل عامتجا دقعل ةوعدلا ،هنم ةردابم ىلع ًءانب ،قودنصلا ريدمل زوجي
 ىلع بجيو .ظفحلا نيمأ نم كلذب يطخ بلط مالتسا نم مايأ )10( نوضغ يف تادحولا يكلام عامتجال ةوعدلا

 يكلام نم رثكأ وأ كلام نم يباتك بلط ملست نم مايأ )10( لالخ تادحولا يكلام عامتجال ةوعدلا قودنصلا ريدم
 .قودنصلا تادحو ةميق نم لقألا ىلع )%25( نيدرفنم وأ نيعمتجم نوكلمي نيذلا تادحولا

 تادحولا يكلامل عامتجا دقع ىلإ ةوعدلا تاءارجإ )ب(
 ىلعو هب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةوعدلا نالعإ لالخ نم تادحولا يكلام عامتجال قودنصلا ريدم وعدي
 نيمأو تادحولا يكلام عيمج ىلإ يطخ راعشإ لاسرإ لالخ نمو ةيدوعسلا لوادتب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا
 ددحي نأ نيعتيو .عامتجالا داقعنا خيرات نم ًاموي )21( نع ديزت الو مايأ )10( نع لقت ال ةلهم ءاطعإ عم ظفحلا
 نيعتي امك .ةحَرتقُملا تارارقلاو هب صاخلا لامعألا لودجو هتقوو هناكمو عامتجالا داقعنا خيرات راعشإلاو نالعإلا

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه ىلإ راعشإ لاسرإ تقولا سفن يف قودنصلا ريدم ىلع

 يكلام تاعامتجا يف تيوصتلا قوقحو تادحولا يكلام تيوصت ةقيرط حضوي نايب )ج(
 تادحولا

 %25 نيعمتجم نوكلمي نيذلا تادحولا يكلام ددع نم تادحولا يكلامل عامتجا دقعل مزاللا باصنلا نوكتي •
 قوقح يأ ةليمزلا هتاكرشو قودنصلا ريدم كلمي ال ،كشلا بنجتلو .قودنصلا تادحو ةميق نم لقألا ىلع
 .اهنوكلمي يتلا تادحولا نع تيوصت

 لالخ نم ٍناث عامتجال ةوعدلا قودنصلا ريدم ىلع بجي ،هالعأ ةدراولا باصنلا طورش ءافيتسا مدع لاح يف •
 لاسرإ هيلع بجي امك ،ةيدوعسلا لوادتب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلعو ينورتكلإلا هعقوم ىلع نالعإلا
 .يناثلا عامتجالا داقعنا خيرات نم مايأ ةسمخ )5( نع لقت ال ةلهم ءاطعإ عم ظفحلا نيمأ ىلإ يطخ راعشإ

 نيرضاحلا ،تادحولا نم ددع يأ نوكلمي نيذلا تادحولا يكلام نم ددع يأ لكشي ،يناثلا عامتجالا لالخو
 .ًاينوناق ًاباصن ،نيلثمم لالخ نم وأ ةيصخش ةفصب

 يف دراولا جذومنلا مادختساب تادحولا يكلام عامتجا يف هليثمتل ليكو نييعت تادحو كلام لكل قحي •
 .ماكحألاو طورشلا هذه نم )4( مقر قحلملا

 .تادحولا يكلام عامتجا يف ًادحاو ًاتوص تادحولا كلام اهكلمي ةدحو لك لثمت •

 ةثيدح ةينقت لئاسو مادختساب تارارقلا ىلع تيوصتلاو اهتالوادمو تادحولا يكلام تاعامتجا دقع زوجي •
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه اهددحت يتلا طباوضلل ًاقفو
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 تادحولا يكلام قوقح )16

 تادحولا يكلام قوقحب ةمئاق )أ(

 .لباقم نودب اهيلع ثيدحت يأ وأ ةيبرعلا ةغللاب قودنصلا ماكحأو طورش نم ةخسن ىلع لوصحلا •

 .لباقم نودو بلطلا دنع طقف ينعملا تادحولا كلامب ةطبترملا تامولعملا عيمج رهظي صخلم ىلع لوصحلا •

 .حئاوللا يف اهيلع صوصنملا ةدملا لالخ قودنصلا ةيفصت وأ ءاهنإب قلعتي نأش يأ يف راعشإلا •

 قح - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امب تادحولاب ةطبترملا قوقحلا عيمج ةسرامم يف قحلا •
 .قودنصلاب قلعتي عوضوم يأ نأشب تادحولا يكلام تاعامتجا يف تيوصتلا

 .ريخأت نود ةنيعم ثادحأ وأ ةيرهوجلا تاروطتلا نع تادحولا يكلامل حاصفإلا •

 اهيلع صوصنملا تانايبلاو ةعجارملا ةيونسلا فصنلاو قودنصلل ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع لوصحلا •
 .اهبلط دنع لباقم نودب قيدانصلا حئاول يف

 .لباقم نود قودنصلل ةيلاحلا لوصألا ةميق يفاص صحف يف قحلا •

 لبِق نم ةاواسملاب اولماعي نأو ةيواستم قوقحب عتمتلا ةئفلا سفن نم تادحولا يكلام عيمجل قحلا •
 .قودنصلا ريدم

 .تادحولا يكلام ىلع اهعيزوت مت حابرأ يأ ةداعإ مدع •

 اذه هجويو ،قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم وضع يأ لزع بلطب صاخ رارق رادصإ بلط يف قحلا •
 .قودنصلا ريدمل بلطلا

 عونل ًاقفو هنايرس لبق رييغتلا اذهب صخلم لاسرإو قودنصلا ماكحأو طورش يف رييغت يأب راعشإلا •
 .رامثتسالا قيدانص حئاول يف ةددحملا ةدملاو رييغتلا

 .)تدجو نإ( دادرتسا موسر نودب يساسأ ريغو يساسأ رييغت يأ نايرس لبق تادحولا دادرتساب قحلا •

 ىندألا دحلا عمج مدع ةلاح يف مسح يأ نود اهرامثتسا نع ةجتان دئاوع يأو كارتشالا غلابم ىلع لوصحلا •
 .قيدانصلا حئاول يف اهيلع صوصنملا ةدملا بسح ضئافلا كلذكو يلوألا حرطلا ةدم لالخ

 تادحول دادرتسالا وأ كارتشالا قيلعت ضرفب همايق دنع قودنصلا ريدم نم يروف راعشإ يقلتب قحلا •
 .قيلعتلا ءاهتنا روف كلذكو ،قيلعتلا بابسأ حيضوت عم قودنصلا

 ميوقتلا ءاطخأ عيمج نع قودنصلا ريدم نم ضيوعت ىلع لوصحلا يف قحلا نيررضتملا تادحولا يكلامل •
 .ريخأت نود ريعستلا وأ

 ةيلعفلا باعتألاو موسرلا رهظت ًايونس قودنصلا ماكحأو طورش نم ةثدحم ةخسن ىلع لوصحلا •
 .اهبلط دنع قودنصلا ءادأ تامولعمو

 ،ًايميوقت ًاموي )21( نع لقت ال ةدمب ءاهنإلا لبق رامثتسالا قودنص ءاهنإب قودنصلا ريدم ةبغرب راعشإلا •
 .ماكحألاو طورشلا اهيلع صنت يتلا ثادحألا فالخب

 .ليدب ٍّفصم نييعتو ةيفصتلا ةيلمع نم قودنصلا ريدم لزع لاح يف ةئيهلا رارقب راعشإلا •

  .ةيفصتلا ةرتف لالخ ةيرهوج تادجتسم وأ ثادحأ يأب ريخأت نود يروف لكشب راعشإلا •

 هداقعنا لبق عامتجالا دقع راعشإ ىلع لوصحلاو تيوصتلاو تاعامتجالا دقع بلطو روضح يف قحلا •
 .قيدانصلا حئاول يف اهيلع صوصنملا ةدملاب

 .قودنصلا ريدم نم اهبلط نع ىواكشلا ةجلاعمب ةصاخلا تاءارجإلا ىلع لوصحلا •
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  قودنصلل لوصأ يأب ةطبترملا تيوصتلا قوقحب قلعتي اميف قودنصلا ريدم ةسايس )ب(
 تاسايسلا ىلع قفاويو قودنصلا ريدم ىدل مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم عم قودنصلا ةرادإ سلجم رواشتي
 ررقي .هلوصأ ةظفحم يف ةيلاملا قاروألا ىلع ًءانب قودنصلا ىلإ ةبوسنملا تيوصتلا قوقحب ةقلعتملا ةماعلا

 ،قودنصلا ةرادإ سلجم لبِق نم ةدمتعملا تيوصتلا تاءارجإو تاسايسل ًاقفوو ،هريدقتل ًاقفو ،قودنصلا ريدم
 ظافتحالا هيلع بجيو ،مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم عم رواشتلا دعب تيوصت قوقح يأ ةسرامم مدع وأ ةسرامم
 يأب اهتسرامم مدع وأ ةسرامم بابسأ كلذ يف امب( هذه تيوصتلا قوقح ةسراممل ةقثوم ةلماك تالجسب

 قوقح ةسايس ىلع عالطالا نكمي امك .مهبلط دنع ةسايسلا هذهب تادحولا يكلام ديوزت متيسو ،)ةنيعم ةقيرط
 .ةيدوعسلا لوادت عقومو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم تيوصتلا

 تادحولا يكلام ةيلوؤسم )17
 نويد نع ًالوؤسم تادحولا كلام نوكي ال ،هنم ءزج وأ قودنصلا يف هرامثتسال تادحولا كلام ةراسخ ادع اميف
 .اهيف رمثتسملا مهتادحو ىلع ةاكزلا دادس ةيلوؤسم تادحولا وكلام لمحتيو .قودنصلا تامازتلاو

 تادحولا صئاصخ )18
 ،قودنصلا ريدم لبِق نم ةاواسملاب نولماعيو ةيواستم قوقحب اهوكلام عتمتيو ،ةدحاو ةئف نم تادحولا عيمج
  .قودنصلا لوصأ يف ةيواستم ةعاشم ةصح ةدحو لك لثمت ثيح

 قودنصلا ماكحأو طورش يف تارييغتلا )19

 ةددحملا تاراعشإلاو تاقفاوملاو قودنصلا ماكحأو طورش رييغتل ةمظنملا ماكحألا )أ(
 رامثتسالا قيدانص ةحئال بجومب

 ىلع اهؤارجإ متي يتلا تارييغتلا صوصخب رامثتسالا قيدانص ةحئال اهتمظن يتلا ماكحألاب قودنصلا ريدم ديقتي
 )62( نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تارييغتلا عيمج ىلع ةرادإلا سلجم ةقفاوم بلطتت يتلاو ماكحألاو طورشلا

 وأ ةئيهلاو تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع قودنصلا ريدم لوصح لبق كلذو رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )63(و
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )52( ةداملا نم لوادتملا قلغملا قودنصلل حاصفإلا تابلطتم ىلإ مهراعشإ

 :ةيساسألا تارييغتلا

 لالخ نم حرتقملا يساسألا رييغتلا ىلع قودنصلا تادحو يكلام ةقفاوم ىلع لوصحلا قودنصلا ريدم ىلع بجي
 ،قلغملا ماعلا قودنصلا ءاهنإ وأ قاقحتسا خيرات يف رييغتلا صخي يساسألا رييغتلا ناك اذإ الإ يداع قودنص رارق
  .قودنصلل صاخ رارق لالخ نم قودنصلا تادحو يكلام ةقفاوم ىلع لوصحلا متي فوس ةلاحلا هذه يفو

 ىلع لوصحلا ةيعرشلا ةئيهلا ةقفاومو تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب قودنصلا ريدم ىلع بجي
  .قودنصلل حرتقملا يساسألا رييغتلا ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم

 هعقوم يف ةيساسألا تارييغتلا ليصافت نع حاصفإلاو تادحولا يكلام راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي
  .رييغتلا نايرس نم مايأ )10( لبق ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم يأو ينورتكلإلا

 )76( ةداملل ًاقفو قودنصلا ريدم اهدعي يتلا ماعلا قودنصلا ريراقت يف ةيساسألا تارييغتلا ليصافت نايب بجي
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم

  :ةيساسألا ريغ تارييغتلا

 يأو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف حاصفإلاو تادحولا يكلامو ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي
 ماعلا قودنصلا يف ةيساسأ ريغ تارييغت يأ نع ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم
  .رييغتلا نايرس نم مايأ )10( لبق هريدي يذلا

  .يساسأ ريغ رييغت يأ ءارجإ لبق قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا قودنصلا ريدم ىلع بجي

 ةداملل ًاقفو قودنصلا ريدم اهدعي يذلا ماعلا قودنصلا ريراقت يف ةيساسألا ريغ تارييغتلا ليصافت نايب بجي
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )76(
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  :ةيرهوجلا تاروطتلا نع حاصفإلا

 جردنت ةيرهوج تاروطت يأ نع ريخأت نود نم تادحولا يكلامو ةئيهلل حصفي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي (1)
 يف وأ هموصخو قودنصلا لوصأ يف رثؤت دقو ،سانلا ةماعل ةحاتم اهتفرعم نوكت ال هطاشن راطإ يف
  :نكميو ،هلامعأل ماعلا راسملا يف وأ يلاملا هعضو

  وأ ،ةجردملا ةدحولا رعس يف رييغت ىلإ يدؤت نأ )أ(

 .نيدلا تاودأب ةقلعتملا هتامازتلاب ءافيإلا ىلع قودنصلا ةردق يف ًاظوحلم ًاريثأت رثؤت نأ )ب(

 اذإ ام رّدقي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،ةداملا هذه نم )أ( ةرقفلا قاطن نمض عقي يذلا روطتلا ديدحتل (2)
 .يرامثتسالا هرارق هذاختا دنع روطتلا كلذ رابتعالا يف صيرح تادحو كلام يأ ذخأي نأ لمتحملا نم ناك

  :ةنيعم ثادحأ نع حاصفإلا

 ءاوس( ةيتآلا تاروطتلا نم يأ نع ريخأت نود نم تادحولا يكلامو ةئيهلل حصفي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي
  :)نكت مل مأ ةداملا هذه نم )أ( ةرقفلل ًاقفو ةيرهوج تناكأ

 لوصأ يفاص نم %10 ىلع ديزي وأ يواسي رعسب هراجيإ وأ هنهر وأ هعيب وأ لصأ ءارشل ةقفص يأ )1(
 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا

 وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا لوصأ يفاص نم %10 ىلع ديزت وأ يواست رئاسخ يأ )2(
 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق

 ديزي وأ يواسي ةبلاطملا وأ عازنلا غلبم ناك اذإ ةطاسو وأ ميكحت وأ ةيئاضق ىوعد يأ كلذ يف امب ،عازن يأ )3(
 ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا لوصأ يفاص نم %5 ىلع
 .ثدحأ امهيأ

 ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل %10 ىلع ديزي وأ يواسي امب قودنصلا لوصأ يفاص يف ناصقنلا وأ ةدايزلا )4(
 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم

 ةيونس ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو %10 ىلع ديزي وأ يواسي امب قودنصلا حابرأ يلامجإ يف ناصقنلا وأ ةدايزلا )5(
 .ةعجارم

 ةقالع يذ فرطو قودنصلا نم لك هبجومب رمثتسي بيترت يأ وأ ةقالع يذ فرطو قودنصلا نيب ةقفص يأ )6(
 نم %1 ىلع ديزت وأ يواست بيترتلا وأ ةقفصلا هذه تناك اذإ هل ًاليومت مدقي وأ لصأ وأ عورشم يأ يف
 .ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا تاداريإ يلامجإ

 يلامجإ نم %5 ىلع ديزي وأ يواسي ًارثأ هيلع بترتي قودنصلل ةيسيئرلا تاطاشنلا نم يأ نع عاطقنا يأ )7(
 .ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا تاداريإ

 ،ةيفانئتسالا وأ ةيئادتبالا ةلحرملا يف ءاوس ،ةيئاضق ةهج وأ ةمكحم نم رمأ وأ نالعإ وأ رارق وأ مكح رودص )8(
 يفاص نم %5 ىلع ةيلامجإلا هتميق ديزت هلوصأ نم ءزج يأل قودنصلا لالغتسا يف ًابلس رثؤي نأ نكمي

 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا لوصأ ةميق

 .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ يف حرتقم رييغت يأ (9)
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 قودنصلا ماكحأو طورش يف رييغت يأ نع راعشإلل عبتتس يتلا تاءارجإلا )ب(

 تارييغتلا ليصافت نع حصفيو تادحولا يكلامل ًاراعشإ قودنصلا ريدم لسري :ةيساسألا تارييغتلا
 ؛رييغتلا نايرس نم مايأ )10( لبق كلذو قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ينورتكلإلا هعقوم يف ةيساسألا

 عقوملا يف حاصفإلاو تادحولا يكلامو ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي :ةيساسألا ريغ تارييغتلا
 تارييغت يأ نع ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم يأو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا

  .رييغتلا نايرس نم مايأ )10( لبق يذلا ماعلا قودنصلا يف ةيساسأ ريغ

 ةصاخلا ةيونسلا ريراقتلا يف قودنصلا ماكحأو طورش يف تارييغتلا عيمج نع حاصفإلاب قودنصلا ريدم موقيس
 نم )76( ةداملل ًاقفو اهدادعإ متي يتلا ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلاو ةزجوملا ةيونسلا ريراقتلا كلذ يف امب قودنصلاب

 .رامثتسالا قيدانص ةحئال

 ءارجإ نم مايأ )10( لالخ ةئيهلا ىلإ قودنصلا ماكحأو طورش نم ةثَّدحم ةخسن ميدقت قودنصلا ريدم ىلع بجي
 .اهثيدحت روف ظفحلا نيمأ ىلإ كلذكو ،اهيلع رييغت يأ

 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،ينورتكلإلا هعقوم يف قودنصلا ماكحأو طورش نم ةخسن رشن قودنصلا ريدم ىلع بجي
 نع نالعإلا كلذك هيلع بجيو ،)قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ
 حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،ينورتكلإلا هعقوم يف قودنصلا ماكحأو طورش نم ةثدحم ةخسن
 .اهيلع ثيدحت يأ ءارجإ نم مايأ )10( لالخ كلذو )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل

 قودنصلا ةيفصتو ءاهنإ )20

 بجومب كلذب ةصاخلا تاءارجإلاو رامثتسالا قودنص ءاهنإ بجوتست يتلا تالاحلا )أ(
 :رامثتسالا قيدانص ةحئال

 :)"ءاهنإ ةلاح" ـب اهنم لك ىلإ راشيو( ةيلاتلا تالاحلا نم يأ يف قودنصلا ءاهنإ متي •

 ؛هرارمتسا مدعو قودنصلا ءاهنإ يف قودنصلا ريدم ةبغر -

 ؛قودنصلا ةدم ءاهتنا دنع -

 هلوصأ عيمج عيب وأ قودنصلا نم جراختلا ةلاح يف قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب -
  ؛تادحولا يكلام ىلع تافرصتلا هذه نم تادئاعلا عيمج عيزوتو

 لوصح لاح يف وأ ىرخألا ةينوناقلا طورشلا وأ حئاوللا وأ ةمظنألا يف رييغت يأ لوصح لاح يف -
 ًاببس كلذ قودنصلا ريدم ربتعاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف قوسلا عاضوأ يف ةيرهوج تارييغت

 وأ ةيلاملا قوسلا ةئيه نم رارق ىلع ًءانب ًابولطم قودنص ءاهنإ ناك اذإ وأ قودنصلا ءاهنإل ًارربم
 كلذ لوصح روف ماعلا قودنصلا ءاهنإ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،لاحلا هذه يفو .اهحئاول ىضتقمب
 ؛ثدحلا

 ؛هرارمتسا مدعو قودنصلا ءاهنإب قودنصلا ريدم ىأرو قودنصلا نم يرامثتسالا فدهلا ققحت -

 .نيعم ثدح لوصح دنع هئاهتنا ىلع صنت قودنصلا ماكحأو طورش تناك اذإ -

 :رامثتسالا قيدانص ةحئال بجومب رامثتسالا قودنص ءاهنإب ةصاخلا تاءارجإلاو •

 .قودنصلا ماكحأو طورش يف قودنصلا ءاهنإ ماكحأ ديدحت قودنصلا ريدم ىلع بجي -

 مهيلع تادحولا يكلام تاقحتسم عيزوتو قودنصلا لوصأ عيب ةلحرم مامتإ قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 .قودنصلا ةدم ءاهتنا لبق

 ًاقفو ،رخآ فرظ يأل وأ لوصألا عيب ةلحرم مامتإل كلذو قودنصلا ةدم ديدمت قودنصلا ريدمل زوجي -
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )62( ةداملا ماكحأل
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 ققحي امب قودنصلا ءاهنإ تاءارجإو ةطخ دادعإ قودنصلا ريدم مزتلي ،قودنصلا ءاهنإ ضرغل -
 لبق ةطخلا هذه ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلاب مزتليو ،تادحولا يكلام ةحلصم
 .نأشلا اذه يف ءارجإ يأب مايقلا

 .اهيلع قفاوملا قودنصلا ءاهنإ تاءارجإو ةطخب مازتلالا قودنصلا ريدم ىلع بجي -

 هئاهتناب تادحولا يكلام راعشإو قودنصلا ءاهتناب ًايباتك ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 )10( لالخ قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف نالعإلا لالخ نم كلذك
 ةحئال نم )10( قحلملا نم )د( ةرقفلا يف ةدراولا تابلطتملل ًاقفو قودنصلا ةدم ءاهتنا نم مايأ

 .رامثتسالا قيدانص

 ريدم ىلع بجيف ،نيعم ثدح لوصح دنع هئاهتنا ىلع صنت قودنصلا ماكحأو طورش تناك اذإ -
 لالخ نم تادحولا يكلامو ًايباتك ةئيهلا راعشإو ثدحلا كلذ لوصح روف قودنصلا ءاهنإ قودنصلا
 )5( ةسمخ لالخ قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف كلذ نع نالعإلا
  .قودنصلا ءاهنإ بجوي يذلا ثدحلا عوقو نم مايأ

 بجيف ،هتدم لالخ قودنصلا لوصأ عيب ةلحرم قودنصلا ريدم متُي ملو قودنصلا ةدم ءاهتنا لاح يف -
 زواجتت ال ةدم لالخ مهيلع تادحولا يكلام تاقحتسم عيزوتو لوصألا ةيفصت قودنصلا ريدم ىلع
 .قودنصلا ةدم ءاهتنا خيرات نم رهشأ )6(

 ةدراولا ةرقفلل ًاقفو اهيلع قفاوملا قودنصلا ةيفصت تاءارجإو ةطخب مازتلالا قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 .هالعأ

 عقوملا يف نالعإلا لالخ نم تادحولا يكلامو ًايباتك ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 نم مايأ )10( لالخ قودنصلا ةيفصت ءاهتناب قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا
 قيدانص ةحئال نم )10( قلحملا نم )د( ةرقفلا يف ةدراولا تابلطتملل ًاقفو قودنصلا ةيفصت ءاهتنا
 .رامثتسالا

 ءاهنإ ةيلمع ءانثأ تادحولا يكلام عيمج ةاواسملاب لماعي نأ ىلع قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 .هتيفصت وأ قودنصلا

 وأ قودنصلا ةدم ءاهتنا روف مهيلع تادحولا يكلام تاقحتسم عيزوت قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 .قودنصلا ماكحأو طورشو تادحولا يكلام ةحلصم عم ضراعتي ال امبو ريخأت نود هتيفصت

 )14( قحلملا تابلطتمل ًاقفو قودنصلا ءاهنإ ريرقتب تادحولا يكلام ديوزت قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 وأ قودنصلا ءاهنإ لامتكا خيرات نم ًاموي )70( ىلع ديزت ال ةدم لالخ رامثتسالا قيدانص ةحئال نم
 ةيلام مئاوق رخآل ةقحاللا ةرتفلا نع قودنصلل ةعجارملا ةيئاهنلا ةيلاملا مئاوقلا ًانمضتم ،هتيفصت

 .ةعجارم ةيونس

 يكلام نم قودنصلل صاخ رارق رودص لاح يف ةيفصتلا ةيلمع نع قودنصلا ريدم لزع ةئيهلل -
 يكلام تيوصت هيف مت يذلا عامتجالا سفن يف ليدبلا يفصملا نيعي نأ ىلع ،قودنصلا تادحو
 .قودنصلا ريدم لزع ىلع تادحولا

 ىلع لماك لكشب نواعتلاب قودنصلا ريدم مزتلي ،ةيفصتلا لامعأ نع قودنصلا ريدم لزع لاح يف -
 قودنصب ةطبترملا تادنتسملا عيمج هيلإ لقني نأو نَّيعملا يفصملا ىلإ ةيفصتلا تايلوؤسم لقن
 ةئيهلا رارق رودص نم ًاموي )20( لالخ ةيفصتلا لامعأ مامتإ نم هنكمت يتلاو ةقالعلا يذ رامثتسالا
 .ليدب ٍّفصم نييعتو قودنصلا ريدم لزعب

 ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف نالعإلا لالخ نم تادحولا يكلام راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 نييعتو قودنصلا ريدم لزعب ةئيهلا رارق رودص لاح يف قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا

 .ليدب ٍّفصم

 نالعإلا لالخ نم تادحولا يكلامو ًايباتك ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،لاوحألا عيمج يف -
 يأب ريخأت يأ نودو يروف لكشب قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف
 .قودنصلا ةيفصت ةرتف لالخ ةيرهوج تادجتسم وأ ثادحأ
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  :رامثتسالا قودنص ةيفصتل ةعبتملا تاءارجإلا )ب(

 امثيح( قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا قودنصلا ريدم ىلع بجي ،قودنصلا ةيفصت ضرغل •
 .نأشلا اذه يف ءارجإ يأب مايقلا لبق قودنصلا ةيفصت تاءارجإو ةطخ ىلع )قبطني

 .هالعأ ةدراولا ةرقفلل ًاقفو اهيلع قفاوملا قودنصلا ةيفصت تاءارجإو ةطخب مازتلالا قودنصلا ريدم ىلع بجي •

 ينورتكلإلا عقوملا يف نالعإلا لالخ نم تادحولا يكلامو ًايباتك ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 ةيفصت ءاهتنا نم مايأ )10( لالخ قودنصلا ةيفصت ءاهتناب قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )10( قحلملا نم )د( ةرقفلا يف ةدراولا تابلطتملل ًاقفو قودنصلا

 .هتيفصت وأ قودنصلا ءاهنإ ةيلمع ءانثأ تادحولا يكلام عيمج ةاواسملاب لماعي نأ ىلع قودنصلا ريدم ىلع بجي  •

 هتيفصت وأ قودنصلا ةدم ءاهتنا روف مهيلع تادحولا يكلام تاقحتسم عيزوت قودنصلا ريدم ىلع بجي  •
 .قودنصلا ماكحأو طورشو تادحولا يكلام ةحلصم عم ضراعتي ال امبو ريخأت نود

 رخآ عقوم يأ وأ قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،ينورتكلإلا هعقوم يف نالعإلا ماعلا قودنصلا ريدم ىلع بجي •
  .هتيفصت ةدم وأ قودنصلا ةدم ءاهتنا نع ،)قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم

 نم )14( قحلملا تابلطتمل ًاقفو قودنصلا ءاهنإ ريرقتب تادحولا يكلام ديوزت قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 ،هتيفصت وأ قودنصلا ءاهنإ لامتكا خيرات نم ًاموي )70( ىلع ديزت ال ةدم لالخ رامثتسالا قيدانص ةحئال
 .ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق رخآل ةقحاللا ةرتفلا نع قودنصلل ةعجارملا ةيئاهنلا ةيلاملا مئاوقلا اًنمضتم

 تادحو يكلام نم قودنصلل صاخ رارق رودص لاح يف ةيفصتلا ةيلمع نع قودنصلا ريدم لزع ةئيهلل •
 لزع ىلع تادحولا يكلام تيوصت هيف مت يذلا عامتجالا سفن يف ليدبلا يفصملا نيعي نأ ىلع ،قودنصلا

 .قودنصلا ريدم

 لقن ىلع لماك لكشب نواعتلاب قودنصلا ريدم مزتلي ،ةيفصتلا لامعأ نع قودنصلا ريدم لزع لاح يف •
 رامثتسالا قودنصب ةطبترملا تادنتسملا عيمج هيلإ لقني نأو نَّيعملا يفصملا ىلإ ةيفصتلا تايلوؤسم
 ريدم لزعب ةئيهلا رارق رودص نم ًاموي )20( لالخ ةيفصتلا لامعأ مامتإ نم هنكمت يتلاو ةقالعلا يذ
 .ليدب ٍّفصم نييعتو قودنصلا

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا يف نالعإلا لالخ نم تادحولا يكلام راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 .ليدب ٍّفصم نييعتو قودنصلا ريدم لزعب ةئيهلا رارق رودص لاح يف قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو

 يف نالعإلا لالخ نم تادحولا يكلامو ًايباتك ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،لاوحألا عيمج يف •
 وأ ثادحأ يأب ريخأت يأ نودو يروف لكشب قوسلل ينورتكلالا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا

 .قودنصلا ةيفصت ةرتف لالخ ةيرهوج تادجتسم

 لوصأ نم مصُخت باعتأ يأ قودنصلا ريدم ىضاقتي ال ،قودنصلا ةدم ءاهتنا لاح يف )ج(
 .قودنصلا
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  قودنصلا ريدم )21

 هتايلوؤسمو هتابجاوو قودنصلا ريدم مسا )أ(
 .ةيلاملا ريبخلا ةكرش :قودنصلا ريدم مسا

  :قودنصلا ريدم تايلوؤسمو تابجاو

 قوسلا تاسسؤم ةحئالل ًاقفو ةيلاملا قوسلا ةئيه ىدل لجسم ةيرامثتسا ةظفحم ريدم قودنصلا ريدم نّيعي
 .قودنصلا ةرادإ ىلع فارشإلل كلذو ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلا

 :قودنصلاب قلعتي اميف هتايلوؤسمو قودنصلا ريدمل ةيساسألا راودألا نايب

 ةحيحصو ةحضاوو ةلماك اهنأو قودنصلا ماكحأو طورش ةقد نم دكأتلاو هتادحو حرطو قودنصلا ةرادإ 1.
 ؛ةللضم ريغو

 ؛اهنم جراختلاو قودنصلا لوصأ ىلع ذاوحتسالا تاقفص ذيفنتو داجيإ .2

 ؛قودنصلا عيراشمو لامعأ ذيفنت دنع اهعابتا بجوتي يتلا تارارقلا ذاختا تاءارجإ عضو 3.

 لماعتلا ةعرس نامضو ،قودنصلا تارامثتسا يف رثؤت يتلا رطاخملا دصرل تاءارجإلاو تاسايسلا عضو .4
 ؛لقألا ىلع يونس لكشب رطاخملا مييقت ةيلمعب مايقلا تاءارجإلاو تاسايسلا كلت نمضتت نأ ىلع ،اهعم

 ؛قودنصلا لامعأ ىلع رثؤت نأ نكمي ةيرهوج تاروطت وأ ثادحأ يأ ىلع ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه عالطا .5

  ؛قودنصلا لامعأب ةقلعتملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراسلا حئاوللاو ةمظنألا عيمجب مازتلالا 6.

 بجاو كلذ يف امب ةيلاملا قوسلا تاسسؤم ةحئال اهيلع تصن يتلا تابجاولاو ئدابملا عيمجب مازتلالا .7
 ؛لوقعملا صرحلا لذبو مهحلاصم ققحي امب لمعلا نمضتي يذلا ،تادحولا يكلام هاجت ةنامألا

 ؛ماكحألاو طورشلل ًاقفو نيرمثتسملا ةحلصم ققحي لكشب قودنصلا لوصأ ةرادإ 8.

 ةيلاملا قوسلا تاسسؤم ةحئالو رامثتسالا قيدانص ةحئال ماكحأ بجومب تادحولا يكلام ةحلصمل لمعلا .9
 ؛قودنصلا ماكحأو طورشو

 ؛قودنصلا حلاصل ةمربملا دوقعلا عيمج لوعفم نايرسو ةينوناق نامض .10

 ؛ماكحألاو طورشلا هذه يف ةحضوملا قودنصلا تايجيتارتسا ذيفنت 11.

 ؛اهبلط دنع قيبطتلا جئاتنب ةئيهلا دوزي نأو ،قودنصلل مازتلالاو ةقباطملا ةبقارم جمانرب قيبطت .12

 ؛قودنصلا نع ةباين ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتملا ليومتلا تاليهست قئاثو ذيفنتو ضوافتلاو بيترتلا 13.

 ،تاباسحلا عجارمو ظفحلا نيمأ كلذ يف امب قودنصلل ماهم ءادأب نيينعملا صاخشألا عيمج عم نواعتلا .14
 ؛رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو مهماهمو مهتابجاو ءادأل مزلي ام عيمجب مهديوزتو

 ةقفاوتم ماكحألاو طورشلا هذه نأ ىلع هتقفاوم ىلع لوصحلاو قودنصلل ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل نييعت .15
 ؛ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم

 ؛قودنصلا عم ةدقاعتملا فارطألا ءادأ ىلع فارشإلا 16.

 وأ هفرصت ءوس وأ هلامهإ وأ هلايتحا نع ةمجانلا قودنصلا رئاسخ نع تادحولا يكلام هاجت ًالوؤسم .17
 ؛دمعتملا هريصقت

 ؛هئاهنإ دنع قودنصلا ةيفصت بيترت .18

 نم سلجملا ءاضعأ نيكمتل قودنصلاب ةقلعتملا ةمزاللا تامولعملا عيمجب قودنصلا ةرادإ سلجم ديوزت 19.
 ؛لماك لكشب مهتايلوؤسم ءادأ
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 تامدخلا ميدقتب ةينعملا فارطألا نم ةمدقملا تامدخلا ةدوجو ءادًا مييقت نمضتي يونس ريرقت دادعإ 20.
 ؛)قبطني امبسح( كالمألا ريدمو روطملاو ظفحلا نيمأ كلذ يف امب قودنصلل ةيرهوجلا

 ةرادإ سلجم ىلإ هميدقتو اهلايح ةذختملا تاءارجإلاو ىواكشلا عيمج نمضتي يونس ريرقت دادعإ .21
 ؛قودنصلا

 .ماكحألاو طورشلا هذهو ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاولل لاثتمالا نامضل قودنصلا ةرادإ سلجم عم رواشتلا 22.

 هخيراتو ةيلاملا قوسلا ةئيه نع رداصلا صيخرتلا مقر )ب(
37-07074 

 م2007 ويلوي 4

 قودنصلا ريدمل يسيئرلا بتكملا ناونعو لجسملا ناونعلا )ج(
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش

  128289 :ب.ص
 21362 ةدج
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +966-12 658 8888 :فتاهلا مقر
 +966-12 658 6663 :سكافلا مقر

  قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ناونع )د(
 www.alkhabeer.com :ينورتكلإلا عقوملا

 قودنصلا ريدمل عوفدملا لاملا سأر نايب )ـه(
 .لماكلاب ةعوفدم يدوعس لاير نويلم 813 "ةيلاملا ريبخلا" ةكرش لام سأر غلبي

 ةنسلل حابرألاو تاداريإلا حيضوت عم قودنصلا ريدمل ةيلاملا تامولعملاب صخلم )و(
 ةقباسلا ةيلاملا

 مصخ لبق حابرألا تغلبو ،يدوعس لاير نويلم 187.5 غلبم م2017 ةنسل ةققدملا ةكرشلا تاداريإ تغلب •
 .يدوعس لاير نويلم 61.1 ةاكزلا

 مصخ لبق حابرألا تغلبو ،يدوعس لاير نويلم 188.2 غلبم م2018 ةنسل ةققدملا ةكرشلا تاداريإ تغلب •
 .يدوعس لاير نويلم 56.9 ةاكزلا

 مصخ لبق حابرألا تغلبو ،يدوعس لاير نويلم 25.08 غلبم م2019 ةنسل ةققدملا ةكرشلا تاداريإ تغلب •
 .)ةراسخ( يدوعس لاير نويلم123.9- ةاكزلا

 مصخ لبق حابرألا تغلبو ،يدوعس لاير نويلم 200.6 غلبم م2020 ةنسل ةققدملا ةكرشلا تاداريإ تغلب •
 .يدوعس لاير نويلم 63.5 ةاكزلا

  قودنصلاب قلعتي اميف هتايلوؤسمو قودنصلا ريدمل ةيساسألا راودألا نايب )ز(
 .ماكحألاو طورشلا هذه نم )أ( )21( ةرقفلا رظنا

 نكمملا نم وأ ةيرهوج ةيمهأ لثمت قودنصلا ريدمل ىرخأ حلاصم وأ لمع ةطشنأ يأ )ح(
 قودنصلا ةطشنأ عم ضراعتت نأ

 .ماكحألاو طورشلا هذه نم )و( )24( ةرقفلا رظنا
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 نطابلا نم قودنص ريدم نييعت يف قودنصلا ريدم قح نايب )ط(
 لوصحلا طرشب كلذو ةددحم لوصأ تائف ةرادإل نيصصختم نطابلا نم قودنص ءاردم نييعت ،قودنصلل زوجي

 دعبو هريدقتل ًاقفو ًابسانم قودنصلا ريدم هاري امبسح مهلادبتسا نكميو .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع
 نم قودنصلل ريدم يأ فيراصمو باعتأ قودنصلا ريدم عفديو .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا
 .ةصاخلا هدراوم نم نطابلا

 يدافتلو .هل اهصيصخت متي يتلا قودنصلا لوصأل ةيمويلا ةرادإلا نع ًالوؤسم نطابلا نم قودنصلا ريدم نوكيو
 .مهلامعأ تاعبت لمحتيو نطابلا نم قودنصلا ءاردم نييعت نع ًالوؤسم قودنصلا ريدم ىقبي ،كشلا

  .راودألا فالتخاب فلتخت ثيحب ،نيذفنملا ءاطسولا رايتخال ةعبتملا رايتخالا ريياعم سفن قودنصلا ريدم دمتعي فوسو

 هلادبتساو قودنصلا ريدم لزعل ةمظنملا ماكحألا نايب )ي(
 ريدم نييعتل ًابسانم هارت ءارجإ يأ ذاختاو ددحم يرامثتسا قودنصب قلعتي اميف قودنصلا ريدم لزع ةئيهلل

 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ عوقو لاح يف كلذو ،ًابسانم هارت رخآ ريبدت يأ ذاختا وأ قودنصلا كلذل ليدب قودنص

 ةرادإ طاشن وأ قيدانصلا ليغشتو تارامثتسالا ةرادإ طاشن ةسرامم نع قودنصلا ريدم فقوت 1.
 .ةيلاملا قوسلا تاسسؤم ةحئال بجومب كلذب ةئيهلا راعشإ نود تارامثتسالا

 ةرادإ طاشن وأ قيدانصلا ليغشتو تارامثتسالا ةرادإ طاشن ةسرامم يف قودنصلا ريدم صيخرت ءاغلإ 2.
 .ةئيهلا لبِق نم هقيلعت وأ ،هبحس وأ ،تارامثتسالا

 ليغشتو تارامثتسالا ةرادإ طاشن ةسرامم يف هصيخرت ءاغلإل قودنصلا ريدم نم ةئيهلا ىلإ بلط ميدقت 3.
 .تارامثتسالا ةرادإ طاشن وأ قيدانصلا

 .ةيذيفنتلا هحئاول وأ ماظنلاب مازتلالاب - ًايرهوج ةئيهلا هارت لكشب - لخأ دق قودنصلا ريدم نأ ةئيهلا تأر اذإ 4.

 دوجو مدع عم هتلاقتسا وأ هزجع وأ رامثتسالا قودنص لوصأ ريدي يذلا ةيرامثتسالا ةظفحملا ريدم ةافو 5.
 يتلا قيدانصلا لوصأ وأ رامثتسالا قودنص لوصأ ةرادإ ىلع رداق قودنصلا ريدم ىدل لجسم رخآ صخش

 .ةيرامثتسالا ةظفحملا ريدم اهريدي

 .قودنصلا ريدم لزع ةئيهلا نم هيف نوبلطي قلغملا قودنصلا تادحو يكلام نم قودنصلل صاخ رارق رودص 6.

 .ةيرهوج ةيمهأ تاذ اهنأ - ةلوقعم سسأ ىلع ًءانب - ةئيهلا ىرت ىرخأ ةلاح يأ .7
 

 نم نيموي )2( لالخ هالعأ )5( ةرقفلا يف اهركذ دراولا تالاحلا نم يأب ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي
 .اهثودح

 رارق رودص خيرات نم ًاموي )15( لالخ تادحولا يكلام عامتجال ةوعدلل لوزعملا قودنصلا ريدم ةئيهلا هجوت -
 عم ضوافتلاو ثحبلل ،يداع قودنص رارق لالخ نم ،ىرخأ ةهج وأ ظفحلا نيمأ نييعتل كلذو ؛لزعلاب ةئيهلا

  .ضوافتلاو ثحبلل ةددحملا ةدملا ديدحتو ليدب قودنص ريدم

 رادصتسا هيلع بجي ،هالعأ )6( ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلل ًاقفو قودنصلا ريدم لزع دنع -
 ؛قودنصلا ريدم لزع بلط ىلع تادحولا يكلام تيوصت هيف مت يذلا عامتجالا سفن يف يداع قودنص رارق
  ةهج وأ ظفحلا نيمأ نييعتل كلذو
  .ضوافتلاو ثحبلل ةددحملا ةدملا ديدحتو ليدب قودنص ريدم عم ضوافتلاو ثحبلل ،ىرخأ

  .هداقعنا خيرات نم نيموي )2( لالخ تادحولا يكلام عامتجا جئاتنب ةئيهلا رعشي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي -

 يأب ضوافتلاو ثحبلاب ةلوخملا ةنيعملا ةهجلا وأ ظفحلا نيمأ ديوزتو نواعتلا قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 الك ىلع بجيو ،بلطلا خيرات نم مايأ )10( لالخ كلذو قودنص ريدم نييعت ضرغل هنم بلطت تادنتسم
  .تامولعملا ةيرس ىلع ظافحلا نيفرطلا
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 قودنصلا ةرادإ ىلع قودنصلا ةرادإ ىلع ليدبلا قودنصلا ريدم ةقفاوم دنع ،قودنصلا ريدم ىلع بجي -
 .اهملست روف ةئيهلا ىلإ ةيباتكلا ليدبلا قودنصلا ريدم ةقفاوم لسري نأ هيلإ قودنصلا ةرادإ ليوحتو

 ،هذه ةرقفلل ًاقفو اهتايحالص نم ًايأ ةئيهلا تسرام اذإ ،رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )20( ةداملا ةاعارم عم
 تايلوؤسملل سلسلا لقنلا ليهست ىلع ةدعاسملا لجأ نم لماك لكشب نواعتلا قودنصلا ريدم ىلع نيعتيف
 ريدم ىلع بجيو .ليدبلا قودنصلا ريدم نييعت نم ىلوألا موي )60( ـلا لالخ كلذو ليدبلا قودنصلا ريدم ىلإ
 ليدبلا قودنصلا ريدم ىلإ ،ضحملا ةئيهلا ريدقتل ًاقفوو ًابسانمو ًايرورض ناك امثيح ،لقني نأ لوزعملا قودنصلا

 .ةقالعلا يذ رامثتسالا قودنصب ةطبترملا دوقعلا عيمج

 ريدم نييعت درجمب قودنصلا صخت ةيرامثتسا تارارق يأ ذاختا نع فقوتي نأ بجيف ،قودنصلا ريدم لزُع اذإ
 .ةئيهلا هددحت قباس تقو يأ يف وأ ليدبلا قودنصلا

 قحي هنإف ،ليدب قودنص ريدم عم ضوافتلاو ثحبلل ةددحملا ةدملا لالخ ليدب قودنصلا ريدم نيعي مل لاح يف
  .قودنصلل صاخ رارق لالخ نم قودنصلا ةيفصت بلط تادحولا يكلامل

  قودنصلا لغشم )22

 قودنصلا لغشم مسا )أ(
 ."ةيلاملا ريبخلا" ةكرش :قودنصلا لغشم مسا

 هخيراتو ةيلاملا قوسلا ةئيه نع رداصلا صيخرتلا مقر )ب(
37-07074 

 م2007 ويلوي 4

 قودنصلا لغشمل يسيئرلا بتكملا ناونعو لجسملا ناونعلا )ج(
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش

  128289 :ب.ص
 21362 ةدج
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 +966-12 658 8888 :فتاهلا مقر
 +966-12 658 6663 :سكافلا مقر

 هتايلوؤسمو قودنصلا لغشمل ةيساسألا راودألا نايب )د(
 بجومب ةبولطملا ةيرادإلا تامازتلالاو تابجاولا عيمج ءادأ ،قودنصلاب قلعتي اميف ،قودنصلا لغشم ىلع بجي

 قودنصلا ضارغأ قيقحتو ذيفنت لجأ نم ةيرورض نوكت دق يتلا تادهعتلا نم اهريغو رامثتسالا قيدانص ةحئال
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعف .هفادهأو هتاسايسو

 قودنصلا ليغشتب ةلصلا تاذ تالجسلاو رتافدلاب ظافتحالا •

 .قودنصلا لوصأ مييقت •

 نطابلا نم قودنص ريدم نييعت يف قودنصلا لغشم قح نايب )ـه(
 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب كلذو نيصصختم نطابلا نم قودنصلل نيلغشم نييعت قودنصلا لغشمل زوجي

 ىلع لوصحلا دعبو هريدقتل ًاقفو ًابسانم قودنصلا ريدم هاري امبسح مهلادبتسا نكميو .قودنصلا ةرادإ سلجم
 نطابلا نم قودنصلل لغشم يأ فيراصمو باعتأ قودنصلا لغشم عفديو .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم
 .ةصاخلا هدراوم نم
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 قودنصلاب قلعتي اميف ًاثلاث ًافرط قودنصلا لغشم اهب فلك يتلا ماهملا )و(
 .قبطني ال

 ظفحلا نيمأ 23)

 ظفحلا نيمأ مسا )أ(
 ةيلاملا دالبلا ةكرش

 هخيراتو ةيلاملا قوسلا ةئيه نع رداصلا ظفحلا نيمأ صيخرت مقر )ب(
37-08100 

 م2007 سطسغأ 14

 ظفحلا نيمأل لمعلا ناونعو لجسملا ناونعلا )ج(

 دهف كلملا قيرط
 11411 ضايرلا ،140 :ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  0112906299 :سكاف 920003636 :دحوملا مقرلا
 clientservices@albilad-capital.com :ينورتكلإ ديرب
 www.albilad-capital.com :ينورتكلإلا عقوملا

  قودنصلاب قلعتي اميف ظفحلا نيمأ تايلوؤسمو ةيساسألا راودألا نايب )د(

 ءادأب ماق ءاوس ،رامثتسالا قيدانص ةحئال ىضتقمب هتامازتلا عيمجب ءافيإلا نع ًالوؤسم ظفحلا نيمأ نوكي •
 ةحئالو رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو اهب ثلاث فرط فيلكتب ماق وأ رشابم لكشب هتابجاوو هتايلوؤسم
  .قوسلا تاسسؤم

 شغ يأ نع ةجتانلا قودنصلا رئاسخ نع تادحولا يكلامو قودنصلا ريدم هاجت ًالوؤسم ظفحلا نيمأ نوكي •
 .ظفحلا نيمأ بناج نم دمعتم لالخإ وأ فرصت ءوس وأ لامهإ وأ

 ذاختاو ،تادحولا يكلام حلاصل اهتيامحو قودنصلا لوصأل نيمألا ظفحلا نع ًالوؤسم ظفحلا نيمأ نوكي •
 .قودنصلا لوصأل نيمألا ظفحلاب قلعتي اميف ةبولطملا ةيرادإلا تاءارجإلا عيمج

 تاءارجإلا ةفاك ذاختاب ظفحلا نيمأ موقيسو ،قودنصلل لصفنم باسح حتفب ظفحلا نيمأ موقيس •
 لوصألا اهيف امب ،لقتسم لكشب ىرخأ لوصأ يأ نع قودنصلاب ةصاخلا لوصألا لصفل ةيرورضلا
 لالخ نم لقتسم لكشب لوصألا كلت دَّدحت ثيحب ،نيرخآلا هئالمع لوصأ نعو ظفحلا نيمأب ةصاخلا
 عيمجب ظفتحي نأو ،ةصاخلا ضارغألا تاذ ةأشنملا مساب ىرخألا لوصألاو ةيلاملا قاروألا ليجست
 .ةيدقاعتلا هتامازتلا هتيدأت ديؤت يتلا تادنتسملا نم اهريغو ةيرورضلا تالجسلا

 نطابلا نم ظفح نيمأ نييعت يف ظفحلا نيمأ قح نايب )ـه(
 نيمأك هيعبات نم يأ وأ رثكأ وأ دحاو ثلاث فرط نييعت ظفحلا نيمأل زوجي نكلو نطابلا نم ظفح نيمأ نييعت متي مل

 .نطابلا نم ظفحلا نيمأب قلعتت فيراصمو باعتأ يأ دادس ظفحلا نيمأ ىلع بجيو .قودنصلل نطابلا نم ظفح
 .ةروكذملا هتايلوؤسم نم يأب مايقلل )هيعبات كلذ يف امب( فرط يأ نييعت لاح يف ًالوؤسم ظفحلا نيمأ نوكي
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 رامثتسالا قودنصب قلعتي اميف ًاثلاث ًافرط ظفحلا نيمأ اهب فلك يتلا ماهملا )و(
 نيمأك هيعبات نم يأ وأ رثكأ وأ دحاو ثلاث فرط نييعت ظفحلا نيمأل زوجي نكلو نطابلا نم ظفح نيمأ نييعت متي مل

 .نطابلا نم ظفحلا نيمأب قلعتت فيراصمو باعتأ يأ دادس ظفحلا نيمأ ىلع بجيو .قودنصلل نطابلا نم ظفح
 .ةروكذملا هتايلوؤسم نم يأب مايقلل )هيعبات كلذ يف امب( فرط يأ نييعت لاح يف ًالوؤسم ظفحلا نيمأ نوكي

 هلادبتسا وأ ظفحلا نيمأ لزعل ةمظنملا ماكحأل نايب )ز(
 ًابسانم نوكي امبسح ةيرورض اهارت ىرخأ ريبادت يأ ذاختاو ظفحلا نيمأ لزع ةيحالص ةيلاملا قوسلا ةئيهل نوكت

 :ةيلاتلا تالاحلا يف

 ةحئال ىضتقمب ةيلاملا قوسلا ةئيه راعشإ نود ظفحلا ةنامأ لامعأب مايقلا نع ظفحلا نيمأ فقوت •
 ؛قوسلا تاسسؤم

 مايقلا هتلصاومل بولطملا ظفحلا نيمأ صيخرت قيلعت وأ بحس وأ ءاغلإب ةيلاملا قوسلا ةئيه مايق •
 ؛ظفحلا ةنامأ لامعأب

  ؛ظفحلا ةنامأ لامعأب مايقلل بولطملا هصيخرت ءاغلإ ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ظفحلا نيمأ بلط •

 ماظنب مازتلالا يف ًايرهوج ةئيهلا هارت لكش يأب قفخأ دق ظفحلا نيمأ نأ ةيلاملا قوسلا ةئيه تأر اذإ •
 ؛ةيذيفنتلا هحئاول وأ ةيلاملا قوسلا

 .ةيفاك ةيمهأ وذ هنأ - ةلوقعم سسأ ىلع ًءانب - ةيلاملا قوسلا ةئيه ىرت رخآ ثدح يأ •

 ةقالعلا يذ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،هالعأ درو ام ىلع ًءانب اهتيحالصل ةيلاملا قوسلا ةئيه ةسرامم ةلاح يف
 لوزعملا ظفحلا نيمأو قودنصلا ريدم ىلع بجيو ،ةيلاملا قوسلا ةئيه تاميلعتل ًاقفو ليدب ظفح نيمأ نييعت
 )60( نيتسلا ةرتف لالخ ليدبلا ظفحلا نيمأ ىلإ ةسالسب هتايلوؤسم لقن ليهست ىلع ةدعاسملل ماتلا نواعتلا
 قودنصلاب ةقلعتملا دوقعلا عيمج لقن ظفحلا نيمأ ىلع بجيو .ليدبلا ظفحلا نيمأ نييعت دعب ىلوألا ًاموي
 .كلذ ةرورض ةيلاملا قوسلا ةئيه تررق اذإ ليدبلا ظفحلا نيمأ ىلإ ،اهيف ًافرط نوكي يتلاو

 قودنصلا ةرادإ سلجم )24
 فرصتلاو قودنصلا اهب موقي ةنيعم لامعأ ىلع فارشإلل قودنصلل ةرادإ سلجم نييعتب قودنصلا ريدم موقي
 .قودنصلا حاجن نامضل قودنصلا ريدم عم قودنصلا ةرادإ سلجم لمعيو .هتادحو يكلامو قودنصلا حلاصل

 ةيوضعلا عون نايب عم ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ )أ(
 غالبإ متيو .نيلقتسم نينثا مهنم قودنصلا ريدم مهنّيعي ءاضعأ ةسمخ نم قودنصلا ةرادإ سلجم فلأتي فوس
 ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع رشنلا لالخ نم قودنصلا ةرادإ سلجم ليكشت يف ليدعت يأب تادحولا يكلام
 قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ءامسأ هاندأ لودجلا حضويو ،ةيدوعسلا لوادتل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا

 :مهتيوضع ةفصو

 ةيوضعلا ةفص وضعلا مسا #

 لقتسم ريغ - ةرادإلا سلجم سيئر اطش حلاص دمحأ رامع /ديسلا 1

 لقتسم ريغ - ةرادإ سلجم وضع ثوغ ةزمح دوعس دمحأ /ديسلا 2

 لقتسم ريغ - ةرادإ سلجم وضع موراب يلع رمع ماشه /ديسلا 3

 لقتسم - ةرادإ سلجم وضع مالغ دمحأ داؤف قوراف /ديسلا 4

 لقتسم - ةرادإ سلجم وضع يبرغم هلإلادبع دمحأ /ديسلا 5
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 قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تالهؤم نع ةذبن )ب(

 وضعلا مسا اطش حلاص دمحأ رامع /ديسلا

 ةيوضعلا ةفص لقتسم ريغ - ةرادإلا سلجم سيئر

 يلاحلا بصنملا "ةيلاملا ريبخلا" ةكرشل بدتنملا وضعلاو سسؤملا وه رامع /ديسلا

 ليومتلاو تاكرشلا ليومت تاعاطق يف ًاماع 20 نع ديزت ةربخ ىلع لصاح •
 تامدخلاو ةيمالسإلا ةيلاملا تاجتنملا ريوطتو لوصألا ةرادإو كرتشملا
  .ةيمالسإلا ةيفرصملاو ةيرامثتسالا

 يف سويرولاكبلا ةجردو يداصتقالا طيطختلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح •
 .ةدحتملا تايالولاب اينروفيلاك بونج ةعماج نم ةيئابرهكلا ةسدنهلا

 نييلاملا نيللحملا دهعم نم دمتعم يلام للحم ةداهش ىلع لصاح هنأ امك •
 .)"CFA"( ةدحتملا تايالولاب نيدمتعملا

 تاربخلاو تالهؤملا
 ةيلمعلا

 

 وضعلا مسا ثوغ ةزمح دوعس دمحأ /ديسلا

 ةيوضعلا ةفص لقتسم ريغ - ةرادإ سلجم وضع

 يلاحلا بصنملا "ةيلاملا ريبخلا" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا وه دمحأ /ديسلا

  

 ليومتلاو ،تاكرشلل ةيفرصملا تامدخلا يف ةنس 15 نع ديزت ةربخ ىلع لصاح •
 سلاجم ةيوضع ًايلاح لغشي وهو .ةصاخلا مهسألاو لوصألا ةرادإو ،يمالسإلا
 ةصاخلا ةيكلملا مهسأ قيدانصو يراقعلا رامثتسالا قيدانص نم ددع ةرادإ

 .ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا قيدانصلاو
 ةرادإ يف ةلماش ةربخ بستكا ،يدوعسلا يلهألا كنبلا ىدل قباسلا هلمع لالخ •

 هتايلوؤسم لالخ نم بستكا امك .ةيمالسإلا ضورقلا ةلكيهو ضورقلا ظفاحم
 ةعونتملا تاربخلا نم ًاديزم "ةيلاملا ريبخلا" ةكرشب لوصألا ةرادإ ىلع ةيفارشإلا

 .مهسألا قيدانصو لخدلل ةّردُملا قيدانصلاو يراقعلا ريوطتلا قيدانص يف
 لورتبلل دهف كلملا ةعماج نم ةبساحملا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح •

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نارهظلا ةنيدم يف نداعملاو

 تاربخلاو تالهؤملا
 ةيلمعلا

 

 وضعلا مسا موراب يلع رمع ماشه /ديسلا

 ةيوضعلا ةفص لقتسم ريغ – ةرادإ سلجم وضع

 يلاحلا بصنملا "ةيلاملا ريبخلا" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بئان وه ماشه / ديسلا

 ةرادإو ةيلاملا تاسسؤملا ةرادإ يف ةنس 20 نع ديزت ةربخ ىلع لصاح •
 .لامعألا ريوطتو تارامثتسالا

 يذيفنتلا سيئرلا بئان بصنم لغشي "ةيلاملا ريبخلا" ةكرشب هقاحتلا لبق ناك •
 .تايجيتارتسالا ذيفنتو طيطختلا ةيلوؤسم ىلوت ثيح فاليإ تاكرش ةعومجمب
 يلهألا كنبلاب لوصألا ةرادإ ةعومجم ىدل لمعلاب ةينهملا هتايح أدب دقو
 .تاونس عِست ةرتف ىدم ىلع ةفلتخم ًابصانم لغش ثيح يدوعسلا

 يف زيزعلا دبع كلملا ةعماج نم ةبساحملا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح •
 ةيلاملا قاوسألاو ةيرامثتسالا ظفاحملا ةرادإ مولبدو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .ةيفرصملاو ةيلاملا مولعلل ةيبرعلا ةيميداكألا نم

 تاربخلاو تالهؤملا
 ةيلمعلا
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 وضعلا مسا مالغ دمحأ داؤف قوراف /ديسلا

 ةيوضعلا ةفص لقتسم – ةرادإ سلجم وضع

 ،اهسيئر راشتسمو ةضباقلا ةيلودلا دصر ةعومجم سيئر بئان وه قوراف /ديسلا
 كراشي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةعومجملل ةيلودلاو ةيلحملا تاكرشلا ةرادإ يف كراشيو
 .ةعومجملاب ةصاخلا رطاخملاو رامثتسالاب ةقلعتم تارارق ذاختا يف

 يلاحلا بصنملا

 ليومتلا ،ةينوناقلا نوؤشلا يف ةلماشلا ةربخلا نم ًاماع 20 نم رثكأ هيدل •
 .ةيلاملا ةلكيهلاو رامثتسالاو يمالسإلا

 نم( "ةيلاملا ريبخلا" ةكرشل لوصألا ةرادإ مسق سيئرو يذيفنتلا كيرشلا ناك •
 ريوطت سيئر ناك ،كلذ لبقو .)م2009 سطسغأ ىتح م2006 سطسغأ
 نع لوؤسملا ناك ثيح يراجتلا يلهألا كنبلا يف ةيليغشتلا رطاخملاو تاجتنملا
  .ةيرامثتسالا قيدانصلا ميظنتو قالطإ

 يف ةصصختملا ةيلودلا ةينوناقلا تاساردلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح •
 يف نوناقلل نطنشاو ةيلك نم ةيملاعلا ةيراجتلا تاقفصلاو لامعألا لاجم
 يف زيزعلا دبع كلملا ةعماج نم نوناقلا يف ةداهشو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدج ةنيدم

 تاربخلاو تالهؤملا
 ةيلمعلا

 

 وضعلا مسا يبرغم هلإلادبع دمحأ /ديسلا

 ةيوضعلا ةفص لقتسم – ةرادإ سلجم وضع

 يبرغم يلع دمحم هلإلادبع ةسسؤم سيئر بئانو كراشم سسؤم دمحأ /ديسلا
 ىلإ ةفاضإلابو .ةعومجملاب لقنلاو تادعملا يعاطق ةرادإ يف لمعي وهو .ةيراجتلا
 .ةعومجملل ةيليغشتلا ططخلاو تايجيتارتسالاو تاسايسلا عضوب ًاضيأ موقي ،كلذ

 يلاحلا بصنملا

 ةليقثلا تادعملا تالاجم يف ًاماع 19 نع ديزت ةلماش ةيلمع ةربخ ىلع لصاح •
 .يراقعلا ريوطتلاو لقنلاو

 ثيح ،هدالوأو يبرغم يلع دمحم ةكرشب تايرتشملا ريدم بصنم ًاقباس لغش •
 .ةدج نايديرمول قدنف ءاشنإ ىلع فارشإلا ةيلوؤسم ىلوت

 اينروفيلاك - رتيو ةيلك نم ةرادإلا تامولعم مظن يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح •
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم قدانف ةرادإ مولبدو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا -

 عيراشم ةرادإ يصاصتخا وهو ،عيراشملا ةرادإ دهعم يف وضع دمحأ /ديسلا •
 .دمتعم

 تاربخلاو تالهؤملا
 ةيلمعلا

 

 ءاضعألا تالهؤم

 :قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ عيمج نأب قودنصلا ريدم رقيو

 و ؛ةيفصت وأ سالفإ تاءارجإ يأل نيعضاخ ريغ •

 و ؛ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم وأ ةيلايتحا لامعأ يأ باكترا مهل قبسي مل •

 .قودنصلا ةرادإ سلجم يف ًءاضعأ اونوكيل مهلهؤت يتلا ةمزاللا تاربخلاو تاراهملاب نوعتمتي •

 ةمئاق يف دراولا "لقتسملا وضعلا" فيرعتل نيلقتسملا نيوضعلا نم لك ةقباطمب قودنصلا ريدم رقيو
 .اهدعاوقو ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول يف ةمدختسملا تاحلطصملا
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 قودنصلا ةرادإ سلجم تايلوؤسمو راودأ فصو )ج(

 :ةيلاتلا تايلوؤسملا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ىلوتي

 - كلذ لمشيو اهيف ًافرط قودنصلا نوكي يتلا ةيرهوجلا ريراقتلاو تارارقلاو دوقعلا عيمج ىلع ةقفاوملا •
 تامدخ ميدقت دوقعو ،قودنصلل ةرادإلا تامدخ ميدقت دوقع ىلع ةقفاوملا - رصحلا ال لاثملا ليبس لع
 اهب ماق تارامثتسا يأ نأش يف ةيرامثتسالا تارارقلل ًاقفو ةمربملا دوقعلا كلذ لمشي الو ،ظفحلا
 .لبقتسملا يف اهب موقيس وأ قودنصلا

 .قودنصلا لوصأب ةقلعتملا تيوصتلا قوقحب قلعتي اميف ةبوتكم ةسايس دامتعا •

 .قودنصلا ريدم هنع حصفي حلاصم ضراعت يأ ىلع ةقداصملا وأ ةقفاوملا ،ًابسانم كلذ ناك ىتمو ،فارشإلا •

 مازتلا ةعجارمل قودنصلا ريدم ىدل مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم عم لقألا ىلع ًايونس نيترم عامتجالا •
 تابلطتملا – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ لمشيو ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا عيمجب قودنصلا
 .رامثتسالا قيدانص ةحئال يف اهيلع صوصنملا

 ةحئال نم )63(و )62( نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةيساسألا ريغو ةيساسألا تارييغتلا عيمج ىلع ةقفاوملا •
 .مهراعشإ وأ ةئيهلاو تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع قودنصلا ريدم لوصح لبق كلذو رامثتسالا قيدانص

 تاحاصفإ نمضتي ،هريغ مأ ًادقع ناك ءاوس ،رخآ دنتسم يأو ماكحألاو طورشلا ةقدو لامتكا نم دكأتلا •
 ماكحأ عم قبس ام قفاوت نم دكأتلا ىلإ ةفاضإ ،قودنصلل هترادإو قودنصلا ريدم وأ/و قودنصلاب قلعتت

 .رامثتسالا قيدانص ةحئال

 قيدانص ةحئال ماكحأل ًاقفو تادحولا يكلام ةحلصم ققحي امب هتايلوؤسمب قودنصلا ريدم مايق نم دكأتلا •
 .ةيعرشلا ةئيهلا تارارقو ماكحألاو طورشلاو رامثتسالا

 تامدخلا ميدقتب ةينعملا فارطألا نم ةمدقملا تامدخلا ةدوجو ءادأ مييقت نمضتملا ريرقتلا ىلع عالطالا •
 دكأتلل كلذو ،رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )9( ةداملا نم )ل( ةرقفلا يف هيلإ راشملا قودنصلل ةيرهوجلا

 قودنصلا ماكحأو طورشل ًاقفو تادحولا يكلام ةحلصم ققحي امب هتايلوؤسمب قودنصلا ريدم مايق نم
  .رامثتسالا قيدانص ةحئال يف درو امو

 ريدم تاءارجإو تاسايسل ًاقفو قودنصلا لوصأب ةقلعتملا رطاخملا عم قودنصلا ريدم لماعت ةيلآ مييقت •
 .اهعم لماعتلا ةيفيكو قودنصلاب ةقلعتملا رطاخملا دصر لايح قودنصلا

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

  .سلجملا اهذختا يتلا تارارقلاو تاعامتجالا عئاقو عيمج نيبت يتلا تاعامتجالا رضاحم نيودت •

 نم )م( ةرقفلا يف هيلإ راشملا اهلايح ةذختملا تاءارجإلاو ىواكشلا عيمج نمضتملا ريرقتلا ىلع عالطالا •
 ققحي امب هتايلوؤسمب قودنصلا ريدم مايق نم دكأتلل كلذو رامثتسالا قيدانص ةحئال نم )9( ةداملا

  .رامثتسالا قيدانص ةحئال يف درو امو قودنصلا ماكحأو طورشل ًاقفو تادحولا يكلام ةحلصم

 .قودنصلا ريدم هحشري يذلا قودنصلل تاباسحلا عجارم نييعت ىلع ةقداصملا •

 ةرادإ سلجم ءاضعأ عيمج ىلإ قودنصلا نوؤشب ةقلعتملا ةيرورضلا تامولعملا ةفاك قودنصلا ريدم مدقيو
 يأ هاجت نيلوؤسم قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم وضع يأ نوكي الو .مهتابجاوب مايقلا نم مهنيكمتل قودنصلا

 وأ تادحولا كلام اهل ضرعتي ىرخأ تامازتلا وأ فيراصم وأ فيلاكت وأ رئاسخ وأ رارضأ يأ نع تادحولا يكلام نم
 .مهبناج نم دوصقم ميسج لامهإ وأ ةين ءوس وأ دمعتم فرصت ءوس نع ًاجتان كلذ نكي مل ام ،قودنصلا لوصأ
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 قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تآفاكم ليصافت )د(
 لاير 4,000 هردق روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير 5,000 قودنصلا عفدي

 ةيلامجإلا باعتألا ةميق نوكتس هيلعو ،قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع يدوعس
 لدب ىلإ ةفاضإلاب ،نيوضعلل ًايونس يدوعس لاير 10,000 ةميقب تباث يونس مسر يه نيوضعلل ةعوفدملا

 نيعامتجا دقع متي نأ عقوتملا نمو .دحاولا وضعلا هرضحي عامتجا لك نع يدوعس لاير 4,000 ةميقب روضح
 روضحلا لدب يلامجإ نوكيس هيلعو ،)ىصقأ دحك ةنسلا لالخ تاعامتجا ةعبرأو( ىندأ دحك ةنسلا لالخ نينثا
 عومجم نوكي كلذبو .)ىصقأ دحك يدوعس لاير 32,000( ىندأ دحك يدوعس لاير 16,000 وه نيوضعلل عقوتملا
 ىندأ دحك يدوعس لاير 26,000 يه نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةنسلا لالخ اهعفد عقوتملا باعتألا
 .)ىصقأ دحك يدوعس لاير 42,000(

 قودنصلا حلاصمو قودنصلا ةرادإ سلجم وضع حلاصم نيب لمتحم وأ ققحتم ضراعت يأ
 .قودنصلا حلاصمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ حلاصم نيب لمتحم وأ ققحتم ضراعت يأ ًايلاح دجوي ال

 ةقالعلا يذ قودنصلا سلجم وضع اهيف كراشي يتلا قيدانصلا ةرادإ سلاجم عيمج )ز(
 ريدم اهريدي ىرخأ قيدانص ةرادإ سلاجم ةيوضع ًاضيأ نولغشي مهئامسأ ةيلاتلا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ
 :قودنصلا

 عون قودنصلا مسا
  قودنصلا

 ءاضعألا

 رامع
 اطش

 دمحأ
 ثوغ

 ماشه
 موراب

 قوراف
 مالغ

 دمحأ
 يبرغم

    وضع سيئرلا صاخ حرط 2 ينكسلا يراقعلا ريوطتلل ريبخلا قودنص

    وضع سيئرلا صاخ حرط يكيرمألا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص

  وضع  وضع سيئرلا صاخ حرط 1 يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص

   وضع سيئرلا  صاخ حرط 2 يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص

  وضع  وضع سيئرلا صاخ حرط 1 يبطلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

    وضع سيئرلا صاخ حرط 1 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

   وضع سيئرلا  صاخ حرط 2 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

   وضع سيئرلا  صاخ حرط 3 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

   وضع سيئرلا  صاخ حرط 4 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

 وضع  وضع سيئرلا  صاخ حرط 5 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

 وضع  وضع سيئرلا  صاخ حرط 6 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

 وضع  وضع سيئرلا  صاخ حرط 7 يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص

   وضع سيئرلا  صاخ حرط 1 ةفايضلل ريبخلا قودنص

  وضع وضع وضع سيئرلا ماع حرط تير ريبخلا قودنص

  وضع  وضع سيئرلا ماع حرط 1 يفقولا ريبخلا قودنص

 وضع وضع وضع وضع سيئرلا ماع حرط لوادتملا عونتملا لخدلل ريبخلا قودنص
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 ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل )25

 مهتالهؤمو ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ )أ(
 ةعجارملا راد ةكرشو .)"ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل"( قودنصلل يعرش راشتسمك .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد نييعت مت
 مدقتو ،يزكرملا نيرحبلا فرصم نم ةصخرم يهو ةيعرشلا ةباقرلاو تاراشتسالا لاجم يف ةدئار ةكرش ةيعرشلا

 12 ىلع عزوتت تاكرشلا نم ديدعلل يعرش راشتسمو بقارمك لمعت ثيح ةفلتخملا لامعألا تاعاطقل اهتامدخ
  .يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ايسآو ايقيرفأو ابوروأو ةدحتملا تايالولا يف ةفلتخم ةلود

 تائيهلا نم ةدحاو اهلعجي امم ةفلتخملا ملاعلا لود نم ددع يف نييعرشلا ءاملعلا نم ةبخنب رادلا طبترتو
 رظنلا فرصبو .يلود قاطن ىلع ةيراجتلا لامعألاو ءالمعلا تاجايتحا يبلت نأ نكمي يتلا ةليلقلا ةيعرشلا ةيراشتسالا

 ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ارسيوسو غنوك غنوهو ايلارتسأو اسنرفو ادنكو ةدحتملا ةكلمملا يف اهئالمع نع
 بقارمك رادلا لمعت ثيح ،رامثتسالاو نيمأتلا عاطق اهمهأ نمو لامعألا تاعاطق نم ديدعلل اهتامدخ رادلا مدقت
 .ةيدوعسلا قوسلا يف ةجردملا رامثتسالا تاكرش نم %13و ،نيمأتلا تاكرش نم ٪21 هتبسن امل يعرش راشتسمو

 ةفاضإلاب ،تاجتنملا دامتعاو ةعجارم لالخ نم ةيلاع ةينهمب اهتامدخ ميدقتب م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد زيمتتو
  .لوادتلا قاوسأ يف ةجردملا مهسألا صحفو يعرشلا قيقدتلاو ةيعرشلا تاراشتسالا ىلإ

 :نم لك نم قودنصلا ةطشنأو قئاثو دامتعاو ةعجارم ضارغأل اهنييعت مت يتلا ةيعرشلا ةباقرلا ةئيه فلأتت

 
 بوهلشلا حالص روتكدلا خيشلا

 ةربندإ ةعماجب يمالسإلا ليومتلا يف ةاروتكدلا ةداهش ىلع لصاح يعرش راشتسم حالص روتكدلا خيشلا
 دامتعاو ةعجارم يف كراش ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مامإلا ةعماج نم ريتسجاملاو ةدحتملا ةكلمملاب

 ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ابوروأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تاكرشل تاجتنملا نم ةديدع ةعومجم
 ةيلاملا قاروألاو ،نيمأتلا تاجتنمو ،ةيراقعلا تاقفصلاو ،ةيرامثتسالا ةيفرصملا تاجتنملا ىلع زيكرتلا عم
 ةريغصلا تاكرشلا ليومتو ةراجإلاو كوكصلا تاجتنم ىلإ هتربخ دتمتو ،ةصاخلا قيدانصلاو ،ةجردملا

 .لوصألا ةرادإو ةطسوتملاو

 سيردتلا ةئيه وضع كلذ لبق ناكو ضايرلا ،ةينورتكلإلا ةيدوعسلا ةعماجلاب سيردتلا ةئيه وضع ًايلاح لمعي
 نم ديدعلا بتك ،نارهظلاب نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماجب يمالسإلا ليومتلاو ةيفرصملا زكرم ريدمو
 .ةديدع فحص يف ترشن يمالسإلا يفرصملا عاطقلاب قلعتت تالاقملاو ثوحبلا

 
 مدآ زارف خيشلا

 تس دعب ةيملاعلا جمانرب لمكأ .ةيعرشلا ةنجللا سردي نمزلا نم دقع نم برقي ام مدآ زارف خيشلا ىضق
 ةجرد زارف خيشلا لمحي .ايقيرفأ بونج يف ءاتفإلا ةرود لامكإل عبات كلذ دعبو ةدحتملا ةكلمملا يف تاونس

 ةوالع .م2017 ماع يف ةدحتملا ةكلمملاب ناموين ةعماج نم ةرادإلاو يفرصملاو يمالسإلا ليومتلا يف ريتسجاملا
 .يمالسإلا ليومتلا لاجم يف تالهؤملا نم ديدعلا ىلع لصح دقف ،كلذ ىلع

 قلعتي اميف ةريبك ةبسن عم ةباجإ 5000 نم رثكأ بتكو تاونس ةدعل ةيعرشلا تاراشتسالا يف زارف يتفم طشن
 ًايلاح لمعي ثيح ةدحتملا ةكلمملا يف ةينطولا ةاكزلا ةسسؤم ىلإ مضنا ،م2016 ماع يف .يمالسإلا ليومتلاب

 زارف خيشلا لغشي .ةيعرشلا تاراشتسالل ةنامأ ةكرش قلطأ ،م2017 ماع يف .ةاكزلا يف ًاغرفتم ًاثحابو ًاراشتسم
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيلاملا تاسسؤملا نم ديدعلل يعرشلا راشتسملا بصنم ًايلاح مدآ

 لجأ نم قودنصلل ةيونس تاعجارم ءارجإب ةيعرشلا ةئيهلا موقت اهتايلوؤسمو ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل راودأ
 وه امك ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ىشامتت هتارامثتساو قودنصلا تايلمع نأب لوقعم ديكأت ىلع لوصحلا

  .هاندأ )د( ةرقفلا يف حضوم
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  ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل تآفاكم )ج(
 ددسي نأ قودنصلا ىلع بجيو .يدوعس لاير 15,000 ةميقب ةيونس ًاباعتأ ةيعرشلا ةئيهلل قودنصلا عفدي
 ماكحألاو طورشلا ةعجارم لباقم يوعس لاير 20,000 يواست ةدحاو ةرم ةتباث ًاباعتأ يعرشلا راشتسملل
 .قودنصلا لكيهو

 ةعجارملاو رامثتسالل ةدعملا لوصألا ةيعرش ديدحتل ةقبطملا ريياعملا ليصافت )د(
 ةيعرشلا ريياعملا عم قفاوتلا مدع لاح يف ةعبتملا تاءارجإلاو لوصألا كلتل ةيرودلا

 :ةيلاتلا طباوضلل ًاقفو تباثلا لخدلا تاودأ يف رامثتسالا زاوج ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل ىرت

 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ًاقفاوتم تارامثتسالا تاقفص ليومت نوكي نأ بجي •

 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم تاودأ يف ةلويسلا / دقنلا رامثتسا متي نأ بجي •

 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم اهماربإ متي يتلا تايقافتالاو دوقعلا عيمج نوكت نأ بجي •

 تاءارجإلا ذاختا هلو ،ةيوبر دئاوف قاقحتسا وأ عفد هيلع بترتي دقع يأ يف لوخدلا قودنصلا ريدمل زوجي ال •
 .ةدئافلا نع ةجتانلا هتاقحتسم ىلع لوصحلل ةيئاضقلا

 رامثتسالا راشتسم )26
 دجوي ال

 عزوملا )27
 دجوي ال

  تاباسحلا عجارم )28

 تاباسحلا عجارم مسا )أ(
 ةيلودلا ورك وضع - نوينوناق نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا

 تاباسحلا عجارمل لمعلا ناونعو لجسملا ناونعلا )ب(
 ةيلودلا ورك وضع - نوينوناق نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا

 21499 :ب.ص

  40097 ةدج

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

https://www.crowe.com/sa 

 هتايلوؤسمو تاباسحلا عجارمل ةيساسألا راودألا )ج(
 ئدابملل همييقت كلذ يف امب ،اهنأشب هيأر ءادبإو ةيلاملا قودنصلا مئاوق ةعجارمب تاباسحلا عجارم موقي
 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعبتملا ةيبساحملا
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 رامثتسالا قودنصل تاباسحلا عجارم لادبتسال ةمظنملا ماكحأب نايب )د(
 قودنصلا ريدمل تاميلعت رادصإب سلجملا موقي وأ تاباسحلا عجارم نييعت قودنصلا ةرادإ سلجم ضفري
 :ةيلاتلا تالاحلا نم يأ يف كلذو ،نّيعملا ينوناقلا بساحملا لادبتساب

 ؛هتابجاول هئادأب قلعتي اميف تاباسحلا عجارم بناج نم ينهم كولس ءوسب ةيوق تاءاعدا دوجو •

 ؛لقتسم ريغ ًابساحم جردملا قودنصلل تاباسحلا عجارم حبصأ اذإ •

 فئاظو ءادأل ةيفاكلا تاربخلاو تالهؤملا كلمي دعي مل تاباسحلا عجارم نأ قودنصلا ةرادإ سلجم ررق اذإ •
  ؛نيكرتشملا ةحلصم ققحي تاباسحلا عجارم رييغت نإ وأ لوبقم لكشب ةعجارملاو قيقدتلا

 ؛قودنصلل نّيعملا تاباسحلا عجارم رييغت اهريدقتل ًاقفو ةيلاملا قوسلا ةئيه تبلط اذإ •

  .ةئيهلا ىدل ًالجسم تاباسحلا عجارم دعي مل اذإ •

 .تاباسحلا عجارم لادبتسا دنع ةيلاملا قوسلا ةئيهو تادحولا يكلام عيمج ىلإ راعشإ لاسرإ بجي

 قودنصلا لوصأ )29
 .قودنص حلاصل ظفحلا نيمأ ةطساوب ةظوفحم قودنصلا لوصأ نإ )أ(

 .نيرخآلا هئالمع لوصأ نعو هلوصأ نع قودنصلا لوصأ لصف ظفحلا نيمأ ىلع بجي )ب(

 ريدمل نوكي نأ زوجي الو .)ةعاشم ةيكلم( تادحولا يكلامل يعامج لكشب ةكولمم قودنصلا لوصأ نإ )ج(
 وأ نطابلا نم ظفحلا نيمأ وأ ظفحلا نيمأ وأ قودنصلا لغشم وأ نطابلا نم قودنصلا ريدم وأ قودنصلا

 اذإ الإ ،لوصألا كلتب قلعتي اميف ةبلاطم وأ قودنصلا لوصأ يف ةحلصم ّيأ عزوملا وأ ةروهشملا مدقم
 نم ظفحلا نيمأ وأ ظفحلا نيمأ وأ قودنصلا لغشم وأ نطابلا نم قودنصلا ريدم وأ قودنصلا ريدم ناك
 ًاحومسم ناك وأ ،هتيكلم دودح يف كلذو ،قودنصلا تادحول ًاكلام عزوملا وأ ةروشملا مدقم وأ نطابلا
 .ماكحألاو طورشلا هذه يف اهنع حصفُأو رامثتسالا قيدانص ةحئال ماكحأ بجومب تابلاطملا هذهب

 ىواكشلا ةجلاعم )30
 تادحولا كلام ىلع ،قودنصلا ةدم لالخ قودنصلاب قلعتت ىواكش وأ ةلئسأ تادحولا يكلام نم يأ ىدل ناك اذإ
 :ىلع "ةيلاملا ريبخلا" ةكرش يف لاومألا لسغ ةحفاكمو مازتلالا ةباقر ةرادإب لاصتالا ينعملا

 مازتلالا ةباقر ةرادإ

  ةيلاملا ريبخلا ةكرش

 ةرونملا ةنيدملا قيرط
  128289 :ب.ص

 21362 ةدج
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +966 12 658 8888 :فتاه
 compliance@alkhabeer.com :ينورتكلإلا ديربلا

 ريدم مزتعيو .نييلاحلا اهئالمع عم اهمدختست يتلاو ةقثوم ىواكش ةرادإ ةسايس "ةيلاملا ريبخلا" ةكرش ىنبتت
 يكلامو نيرمثتسملا ناكمإبو .قودنصلا اذه تادحو يكلام ىلع اهقيبطتو ةسايسلا هذه مادختسا قودنصلا
 ةباقر ةرادإب لاصتالا )لباقم نودب( ةسايسلا هذه نم ةخسن ىلع لوصحلا يف نيبغارلا نيلمتحملا تادحولا
 لوصولا رذعت لاح يفو .هالعأ روكذملا ناونعلا ىلع "ةيلاملا ريبخلا" ةكرش يف لاومألا لسغ نع غيلبتلاو مازتلالا
 ةرادإ - ةيلاملا قوسلا ةئيه ىدل هاوكش عاديإ كرتشملل قحي ،لمع موي )60( لالخ درلا متي مل وأ ةيوست ىلإ

 يضم دعب ةيلاملا قاروألا تاعزانم يف لصفلا ةنجل ىدل ىوكشلا عاديإ كرتشملل قحي امك ،رمثتسملا ةيامح
 اهعاديإ زاوجب ىوكشلا مدقم ةئيهلا ترطخا اذإ الإ ،ةئيهلا ىدل ىوكشلا عاديإ خيرات نم ًايميوقت ًاموي )90( ةدم
 .ةدملا ءاضقنا لبق لصفلا ةنجل ىدل
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 ىرخأ تامولعم )31
 لمتحم حلاصم ضراعت يأو حلاصملا ضراعت ةجلاعمل عبتتس يتلا تاءارجالاو تاسايسلا ميدقت متيس )أ(

 .لباقم نود بلطلا دنع يلعف وأ/و

 وأ نم ئشان عازن يأ يف رظنلاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا يه ،ةيلاملا قاروألا تاعزانم يف لصفلا ةنجل )ب(
 .رامثتسالا قيدانص يف رامثتسالا نع

 :تادحولاب نيكرتشملل ةحاتملا تادنتسملا ةمئاق )ج(

 .قودنصلا ماكحأو طورش .1

 .ماكحألاو طورشلا يف ةروكذملا دوقعلا 2.

 .قودنصلا ريدمل ةيلاملا مئاوقلا 3.

 دقو ،لوقعم لكشب ةرادإلا سلجم وأ قودنصلا ريدم اهفرعي نأ يغبني وأ ،ةفورعم ىرخأ ةمولعم يأ )د(
 نم وأ ،نوينهملا مهوراشتسم وأ نولمتحملا وأ نويلاحلا تادحولا وكلام – لوقعم لكشب – اهبلطي
 .هيلع ءانب رامثتسالا رارق ذختيس يتلا قودنصلا ماكحأو طورش اهنمضتت نأ عقوتملا

 .قبطني ال :ةيلاملا قوسلا ةئيه لبِق نم اهيلع قفاوملا تاءافعإلا )ـه(

 قيدانصلا نم ةنيعم عاونأل ةيفاضإلا تامولعملا تابلطتم )32
 قبطني ال

 تادحولا يكلام نم رارقإ )33
 يتلا تادحولا صئاصخ ىلع هتقفاومب رقي كلذكو ،قودنصلا ماكحأو طورش ىلع هعالطاب تادحولا كلام رقي
 .اهيف كرتشا
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 يلاملا حاصفإلا صخلم - )1( قحلملا

 نايبلا باعتألاو موسرلا عون

  ةرادإلا باعتأ

 باعتأ"( ةرادإ باعتأ ىلع لوصحلا ،قودنصلا لوصأ ةرادإ لباقم ،قودنصلا ريدم لصحيس
 فصن لك ةرادإلا باعتأ دادس بجيو .لوصألا ةميق يفاص نم ًايونس %0.80 رادقمب )"ةرادإلا

 .ةيداليم ةنس
 

 ًايونس فصن اهدادسو ميوقت موي لك اهباستحا متي يتلا ةرادإلا باعتأ قودنصلا لمحتي
 نيع يف ذخؤُي ثيحب يبسانت ساسأ ىلع ةرادإلا باعتأ عفدُتو .لافقإلا خيرات نم ًءادتبا
  .اهساسأ ىلع باعتألا باستحا متي يتلا ةرتفلا نم تضم يتلا مايألا رابتعالا

 قودنصلا ريدم باعتأ
 نطابلا نم

 لكشب عفدتو ،قودنصلا ريدم ةقفن ىلع ،)دجو نإ( نطابلا نم قودنصلا ريدم ضيوعت متي
 .يونس فصن

 كارتشالا موسر
 اهردق ةتباث ةبسنب )"كارتشالا موسر"( كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي

 .كارتشالا دنع ةدحاو ةرم عفدتو .ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم 2.0%

 ظفحلا نيمأ باعتأ

 تاذ ةكرش ءاشنإل يدوعس لاير 25,000 غلبمب موسر ظفحلا نيمأل قودنصلا عفديس
 لوصأ ةميق يلامجإ نم ًايونس يدوعسلا قوسلاب لوصألا ظفح باعتأو .صاخ ضرغ
 :يلاتلاك يه قودنصلا
 %0.06 :يدوعس لاير نويلم 750 ىلإ – يدوعس لاير رفص نم -أ

 %0.05 :يدوعس لاير رايلم ىلإ – يدوعس لاير نويلم750 نم -ب
  %0.04 :يدوعس لاير رايلم نم رثكأ -ج

 
  :يلاتلاك يه ًايونس ةيملاعلا قاوسألاب لوصألا ظفح باعتأو
  %0.04 :ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا -أ

  %0.07 :نابايلاو ارسيوسو ايناملأو اسنرف -ب
 %0.22 :)ب( ينيصلا قوسلاو )أ( ينيصلا قوسلا -ج
 .ًايرهش ىندأ دحب لاير 3,000 غلبم نع ظفحلا نيمأ باعتأ لقت الأ ىلع

 لغشم باعتأ
 قودنصلا

 نم ًايونس %0.15 يواست ةيونس ًاباعتأ قودنصلا لغشمل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي
 .يونس فصن لكشب عفدتو ،قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 عجارم باعتأ
 تاباسحلا

 ،يدوعس لاير 50,000 يواست ةيونس ًاباعتأ تاباسحلا عجارمل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي
 .يونس فصن لكشب عفدتو

 ةباقرلا ةنجل باعتأ
 ةيعرشلا

 20,000 يواست ةدحاو ةرم ةتباث ًاباعتأ يعرشلا راشتسملل ددسي نأ قودنصلا ىلع بجي
 قودنصلا ددسي امك .قودنصلا لكيهو ماكحألاو طورشلا ةعجارم لباقم يوعس لاير
 قيقدتلا تامدخ لباقم يدوعس لاير 15,000 ةميقب ةيونس باعتأ يعرشلا راشتسملل
  .يونسلا يعرشلا

 يف ليجستلا موسر
 ةيدوعسلا لوادت

 :ةيدوعسلا لوادت يف ليجستلل ةيتآلا موسرلا قودنصلا عفدي
 ىصقأ دحبو تادحو كلام لكل يدوعس لاير 2 ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير 50,000 .1

 لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ عَفدُت يدوعس لاير 500,000
 ؛ةدحاو ةرم تادحولا يكلامل لجس ءاشنإ

 يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ ًايونس عَفدُت يدوعس لاير 400,000 .2
 ةميق بسحب رخآل تقو نم موسرلا هذه ريغتتو ،تادحولا يكلامل لجس ةرادإ لباقم
 .يونس لكشب عفدتو قودنصلا لامسأر

 يف جاردإلا موسر
 ةيدوعسلا لوادت

 :ةيلاتلا جاردإلا موسر دادسب قودنصلا موقي
 و ؛ةدحاو ةرم ةيدوعسلا لوادت ىلإ عفدت ةيلوأ جاردإ موسر يدوعس لاير 50,000 1.
 دحبو يدوعس لاير 50,000 ىندأ دحب( ًايونس قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا نم 0.03% .2

 .يونس لكشب ةيدوعسلا لوادت ىلإ عفدتو .)يدوعس لاير 300,000 ىصقأ
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 ىلع رشنلا موسر
 لوادت عقوم
  ةيدوعسلا

 .ًايونس يدوعس لاير 5,000 غلبم ةيدوعسلا لوادت عقوم ىلع رشنلا موسر قودنصلا عفدي
 .يونس لكشب ةيدوعسلا لوادت ىلإ عفدت

 ةيباقر موسر
 عفدتو .ًايونس يدوعس لاير 7,500 غلبم ةيلاملا قوسلا ةئيهل ةيباقر موسر قودنصلا عفدي
 .يونس لكشب

 سلجم ءاضعأ باعتأ
 نيلقتسملا ةرادإلا
 

 روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير 5,000 قودنصلا عفدي
 ،قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع يدوعس لاير 4,000 هردق
 ةميقب تباث يونس مسر يه نيوضعلل ةعوفدملا ةيلامجإلا باعتألا ةميق نوكتس هيلعو

 يدوعس لاير 4,000 ةميقب روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب ،نيوضعلل ًايونس يدوعس لاير 10,000
 ةنسلا لالخ نينثا نيعامتجا دقع متي نأ عقوتملا نمو .دحاولا وضعلا هرضحي عامتجا لك نع
 روضحلا لدب يلامجإ نوكيس هيلعو ،)ىصقأ دحك ةنسلا لالخ تاعامتجا ةعبرأو( ىندأ دحك
 .)ىصقأ دحك يدوعس لاير 32,000( ىندأ دحك يدوعس لاير 16,000 وه نيوضعلل عقوتملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةنسلا لالخ اهعفد عقوتملا باعتألا عومجم نوكي كلذبو
 نلو .)ىصقأ دحك يدوعس لاير 42,000( ىندأ دحك يدوعس لاير 26,000 يه نيلقتسملا
 .روجأ يأ نيلقتسملا ريغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىقلتي

 موسرو فيراصم
 )ةطاسولا( لماعتلا

 ىرخأ لوادت موسر يأ وأ )طيسولا راسمسلا باعتأ كلذ يف امب( ةطاسولا فيراصم عفدت
 قاوسألا يف طيسولا راسمسلا وأ ةمظنألا اهددحت تايوتسمب ةرشابم قودنصلا لبِق نم
 تاقفصلا عون ىلع ًادانتسا غلابملا كلت توافتتو .اهيف لماعتلاب قودنصلا موقي يتلا

 .ةقفص لك عم تايلمعلا مجحو تارامثتسالا ةعيبطو

 ليومتلا فيراصم
 طباوض عم قفاوتملا
 ةيعرشلا ةئيهلا

 موي لك يف بسحتو ةدئاسلا قوسلا راعسأ بسح اهدوجو لاح قودنصلا ىلع اهليمحت متي
 .ةلومملا ةهجلا تابلطتم بسح عفدتو ميوقت

 ىرخأ فيراصم

 فيظوتو قودنصلا ةطشنأب ةقلعتملاو ةيلعفلا ىرخألا فيراصملا عيمج قودنصلا لمحتي
 ليبس ىلع - كلذ يف امب ،ريغلا نم ةمدقملا ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلاو هتارامثتسا
 ىرخألا ةينهملا تامدخلاو ،تادحولا يكلام تاعامتجا داقعنا فيلاكت – رصحلا ال لاثملا
 ةمدخ مدقم فيراصمو )تدجو نإ( لخدلا ريهطت فيراصم ىلإ ةفاضإلاب ،قودنصلل ةمدقملا
 يف ضرفت عفدلا ةقحتسم ةبيرض يأ نع ًالوؤسم قودنصلا نوكيو .(Ideal Rating) رشؤملا
 فيراصملاو باعتألاو موسرلا هذه زواجتت نلو .ةمظنملا تاهجلا لبِق نم لبقتسملا

 بئارضلاو تالومعلاو موسرلا ةلماش ريغ ًايونس قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم 0.50%
 .طقف ةيلعفلا موسرلا مصخ متيس هنأ ًاملع ،ةيموكحلا تاميظنتلاو حئاولل عضخت يتلا

  .رخآل تقو نم اهتبسن ريغتت دق يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ هالعأ اهيلإ راشملا تاعوفدملا ةفاك عضخت :ةظحالم

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 ةميقلا ةبيرضل ةلماش ريغ ماكحألاو طورشلا هذه يف اهيلإ ةراشإلا تمت يتلا فيراصملاو باعتألاو موسرلا عيمج نإ
 ةيلمع يأب قلعتي اميف دادسلا ةبجاو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض هيف نوكت يذلا ىدملا ىلإو .كلذ ريغ ركذ دري مل ام ،ةفاضملا
 ًاضوع عفدي نأ قودنصلا ريدم ىلع بجي ،قودنصلل ًاريدم هتفصب قودنصلا ريدمل وأ قودنصلل صخش يأ نم ديروت
 لماشلا ريغ ضوعلا ةميق يفاضإلا ضوعلا كلذ ةميق يواست نأ ىلع ،قودنصلا لوصأ نم ديروتلا كلذ نع ًايفاضإ
 ةبيرض ةبسنب ةبورضم )تدجو نإ ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةلماشلا ريغ ةيقوسلا هتميق وأ( ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل
  .)ةروتافلا كلتل قودنصلا مالتساو ةبيرضلاب ةروتاف رادصإ ةطيرش( كلت ديروتلا ةيلمع ىلع ةقحتسملا ةفاضملا ةميقلا
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 ةيعرشلا ةئيهلا طباوض - )2( قحلملا

 تباثلا لخدلا لوصأ يف رامثتسالا
 :ةيلاتلا طباوضلل ًاقفو تباثلا لخدلا يف رامثتسالا نوكي

 .ةيعرشلا ةباقرلا ةئيه طباوض عم ًاقفاوتم تارامثتسالا تاقفص ليومت نوكي نأ بجي •

  .ةيعرشلا ةباقرلا ةئيه طباوض عم ةقفاوتم لوصأ يف ةلويسلا / دقنلا رامثتسا متي نأ بجي •

 .اهيلع عيقوتلا لبق ةيعرشلا ةباقرلا ةئيه ىلع قودنصلاب ةقلعتملا رامثتسالا تايقافتاو دوقع عيمج ضرع بجي •

 تاءارجإلا ذاختا هلو ،ةيوبر دئاوف قاقحتسا وأ عفد هيلع بترتي دقع يأ يف لوخدلا قودنصلا ريدمل زوجي ال •
 .هتاقحتسم ىلع لوصحلل ةيئاضقلا

 :ةيتآلا رامثتسالا قرطو تاودأب لماعتلا زوجي

 .ًاقبسم اهيلع قفتم ةلجآ عفد طورش بجومب حبر شماهب اهعيبو علس ءارش يف لثمتت يتلا ةيعرشلا تاحبارملا •

 .ةيرامثتسا تاكرش لَبِق نم ةرادملا ىرخألا ةيعرشلا تاحبارملا قيدانص •

 ةصاخلا ةيعرشلا ةئيهلا لبِق نم ةلوبقم ةيعرش ةباقر تائيه اهيدل تاكرش نم ةرداصلا كوكصلا •
 كلت نع ةجتانلا حابرألاو اهتعفنم وأةيقيقح لوصأ يف ةأزجم ريغ ةيكلم قوقح لثمت يتلاو ،قودنصلاب
 وأ ةراجإلاب ءاوس لماعتلا دوقع ىلع ًءانب ةرداصلا كوكصلا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - ًةلماش ،لوصألا
 .عانصتسالا وأ ةحبارملا وأ ةكراشملا

 لبِق نم ةلوبقم ةيعرش ةباقر تائيه اهيدل ةيرامثتسا تاكرش لَبِق نم ةرادملا ىرخألا كوكصلا قيدانص •
 .قودنصلاب ةصاخلا ةيعرشلا ةئيهلا

 ىلع ةمئاق ةيلام تاودأو ةزاتمم مهسأو ةيديلقت تادنس ىلع ذوحتسي وأ قودنصلا رمثتسي نأ زوجي ال •
 ريغ نمو .ةهيبشلا ةيلاملا تاودألا وأ ةلقانملا دوقع وأ تايلبقتسملا دوقع وأ تارايخلا لثم ةدئافلا راعسأ
 ىلع اهتلكيه لاح يف ادع ،شماهلا ىلع اهيف رمثتسملا تاكرشلا مهسأ عيبب مايقلا قودنصلل حومسملا
 .قودنصلاب ةصاخلا ةيعرشلا ةئيهلا لبِق نم ةدمتعمو ًاعرش ةقفاوتم سسأ

 وأ ةيعرشلا طباوضلا عم ةقفاوتم لجألا ةريصق عئادو يف رامثتسالاب قودنصلا ريدم مايق يف جرح ال •
 تايلمع يف لوخدلا لجأ نم وأ قودنصلا فيراصم ةيطغت لجأ نم ةيمالسإ فراصم ىدل ةيراج تاباسح
 .ىرخأ ةيرامثتسا صرفو

 :يعرشلا قيقدتلا
 ريياعملاو طباوضلا عم هتايلمع قفاوت نم دكأتلل قودنصلا تايلمع ىلع ةيونس ةفصب يعرشلا قيقدتلا متي
 .راشتسملا لبِق نم ةرقملا تارارقلاو

 ًادحاو يسيئرلا اهطاشن لاجم نوكي يتلا تاكرشلا يف قودنصلا رمثتسي نأ زوجي ال  .1
 :يلي امم رثكأ وأ

 ،ابرلا ىلع ةمئاقلا تاجتنملا عيزوت وأ ابرلاو ةدئافلاب ضارقإلا ىلع موقت يتلا ةيلاملا تامدخلا تاسسؤم )أ(
 طاشن يأو ضارقإلا تاكرشو يديلقتلا نيمأتلاو ةيديلقتلا كونبلا لثم نييلاملا ءاطسولا كلذ لمشيو
 تاكرشلاو كونبلا هذه نم ةيمالسإلا ذفاونلا عم لماعتلا كلذ نم ىنثتسيو( ابرلاو ةدئافلاب لماعتي رخآ
 .) ةيعرشلا ريياعملاو طباوضلا قفو لمعت يتلا

 .امهمكح يف امو ناخدلا وأ رومخلا عيزوتو جاتنإ )ب(

 يمدقمو يعنصم وأ تاهونيزاكلا لثم رامقلاو ةرماقملا تايلمع ىلع زكرت يتلا تاكرشلاو تاسسؤملا )ج(
 .رامقلا تالآ
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 .لالحلا ريغ تاجتنملا عيمجو ةيلوحكلا تابورشملاو ةاكذملا ريغ موحللا وأ هتاقتشمو ريزنخلا محل عيزوتو جاتنإ )د(

 وأ ليدعت نم اهب قلعتي امو ةيرشبلا تانيجلاب بعالتلا يف ةكراشملا ةيويحلا ايجولونكتلا تاكرش )ـه(
 .ةيبطلا ثوحبلاب ةينعملا تاكرشلا كلذ نم ىنثتسيو ،خاسنتسا

 نوجملا بتكو ةعالخلا مالفأ رشنو جاتنإك ةيعرشلا ريياعملاو طباوضلا عم قفاوتملا ريغ هيفرتلا تاودأ )و(
 ريغ ويدارلا تاطحمو ،ىقيسوملا رشنو فيلأتو ،امنيسلا رودو ةنجاملا ةيئاضفلا تاونقلاو تالجملاو
 .ةيعرشلا طباوضلا عم ةقفاوتملا

 .يعرشلا راشتسملا هررقي يذلا وحنلا ىلع ةيعرشلا ريياعملاو طباوضلا عم قفاوتم ريغ رخآ طاشن يأ )ز(

 عوجرلا ًامئاد بجي ،هالعأ ةروكذملا تائفلا نم يأ نمض جردني يذلا رامثتسالا لوح كش يأ دوجو لاح يف :ةظحالم
 .يعرشلا راشتسملا لبِق نم يئاهنلا رارقلا ذاختال ةعجارملا نم ديزم ءارجإو ةروشملا ذخأل يعرشلا راشتسملا ىلإ

 طباوضلا عم ةقفاوتملا ريغ تارامثتسالا نم تاكرشلا ولخ نم دكأتلا متي نأ درجمب  .2
 ريرقتلا( ةيلاملا مهريراقتل لصفم ليلحت ءارجإ متيس ،هالعأ ةروكذملا ةيعرشلا
 .)ةعجارملا ريخألا يلاملا

 لصفم ليلحت ءارجإ متيس ،هالعأ يلوألا صحفلل ةددحملا تاكرشلا زايتجا درجمب  .3
 تاكرشلا يف رامثتسالا زوجي ال هيلع ًءانبو ،)ققدم يلام ريرقت رخآ( ةيلاملا اهتانايبل
 :ةيلاتلا ةيلاملا بسنلا تاذ

 ..%30 نع ديزت وأ يواست ةكرشلا لوصأ يلامجإ ىلع ةموسقم ةيديلقتلا نويدلا يلامجإ )أ(

 يواسي لوصألا يلامجإ ىلع ًاموسقم ةمرحم دئاوف لمحت يتلا ةيلاملا قاروألا ىلإ ةفاضإلاب دقنلا عومجم )ب(
 ..%30 نع ديزي وأ

 ..%5 نع ديزي وأ يواسي ةيعرشلا ريياعملاو طباوضلا عم ةقفاوتم ريغ تارامثتسا نم لصحتملا لخدلا )ج(

 :ريهطتلاب ةقلعتملا ريياعملا  .4
 بسح ريهطتلا متيو ةيريخلا لامعألا يف هفرصل صاخ باسح يف هعاديإو عورشملا ريغ لخدلا بينجت بجي
 :ةيتآلا تاوطخلا

 .اهيف رامثتسالا مت ةكرش لكل عورشملا ريغ لخدلا رادقم ديدحت )أ(

 نم مهسلا ةصح ىلع لوصحلل اهمهسأل يلكلا ددعلا ىلع ةكرشلل عورشملا ريغ لخدلا رادقم ميسقت )ب(
 .عورشملا ريغ لخدلا

 ريغ لخدلا يلامجإ باسح متيل اهيف رامثتسالا مت يتلا ةكرشلا مهسأ ددع يف ةمسقلا جتان برض )ج(
 .ةكرشلا يف رامثتسالا نم جتانلا عورشملا

 .اهيف رامثتسالا مت ةكرش لكل تاوطخلا سفن راركت )د(

 .ةيريخلا لامعألا باسح ىلإ هليوحتو اهيف رامثتسالا مت يتلا تاكرشلا عيمجل عورشملا ريغ لخدلا مض )ـه(

 :رامثتسالا قرطو تاودأ  .5
 :ةيلاتلا ةيرامثتسالا تاودألا نم ةادأ يأب مهسألا ءارشو عيب زوجي ال

 .)Futures( تايلبقتسملا دوقع -

 .)Option( تارايتخالا دوقع -

 .)Swap( ةلقانملا دوقع -

 .ةزاتمملا مهسألا -

 .)Derivatives( تاقتشملا -
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 ميوقتل ةيلخادلا ةيلآلا - )3( قحلملا
 رطاخملا ةرادإو

 ةعقوتملا رطاخملا رطاخملا فصو رطاخملا نم دحلا تاءارجإ

 ةيميلقإلاو ةيلحملا ةريظنلا فارطألا عيمج ميوقت متي
 مدع نمضت تاضرعتلل دودح عضوو ،رامثتسالا لبق
 نم لك ةعباتم متيسو .رخآ نود ريظن فرط ىدل زكرتلا
 دودحلا نمض اهنأب دكأتلل يرود لكشب تاضرعتلا كلت
 .ةدمتعملا

 نع ةجتانلا ةراسخلا لامتحا يه نامتئالا رطاخم
 ءافيإلا وأ دادسلا يف ريظنلا فرطلا لشف
 .ةيدقاعتلا هتامازتلاب

 نامتئالا رطاخم

 ةددعتم لوصأ يف قودنصلا تارامثتسا عيونت متيس
 لوصأ يف قودنصلا تارامثتسا زكرت عنمل كلذو
 .ةدودحم

 ةجردب ةقلعتملا رطاخملا يه زكرتلا رطاخم
 ديعصلا ىلع ءاوس تارامثتسالا يف عيونتلا
 ىلع ًءانبو .ةيعاطقلا ةيحانلا نم وأ يفارغجلا
 ام ىلع ةرثؤملا فورظلا يف روهدت يأ نإف ،كلذ

 ىلع يبلس ريثأت هل نوكي نأ نكمي قبس
 .ةيلاملا جئاتنلا وأ ليغشتلا

 زكرتلا رطاخم

 ىلع قودنصلا لوصح لاح يف قودنصلا ريدم صرحيس
 دئاوعلا عم ةبسانتم هتفلكت نوكت نأب ليومت
 عافترال يبلس رثأ يأ صيلقت متي ثيحب ةفدهتسملا
 .رامثتسالا دئاوع ضافخنا وأ ليومتلا ةفلكت

 ىلع رثؤي امم ةدئافلا راعسأ عافترا ةيلامتحا
 .ليومتلا ةفلكت

 ةفلكت ريغت رطاخم
 ليومتلا

 يعرشلا قيقدتلاو ريهطتلا ةمدخ مدقم موقيس
 بسنب قودنصلا ريدم هيبنتب رشؤملاو مهسألل
 ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قباطتت ال يتلا تاداريإلا

 ريدم موقيل ةلاحلا هذه اهيلع قبطنت ةيلام ةقرو يأل
 ةيلمع لالخ نم تاداريإلا كلت نم صلختلاب قودنصلا
 نم اهل صخرم ةيريخ تاهجل اهب عربتلاب كلذو ريهطتلا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةينعملا تاهجلا

 قاروأ يف رامثتسالاب ةقلعتملا رطاخملا يه
 اهتاداريإ نم ءزج يوتحي دق ةيعرش ريغ ةيلام
 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قباطتي ال لخد ىلع

 قفاوتلا مدع رطاخم
 رطاخمو يعرشلا
 تاداريإلا نم صلختلا

 ةيعرشلا ريغ

 ىندألا دحلاب ظافتحالا نم رمتسم لكشب دكأتلا متيس
 يأ عفد نم نكمتل قودنصلا ةظفحم يف ةلويسلا نم
 .ةبولطم تاقاقحتسا

 وأ تارامثتسالا لييست ىلع قودنصلا ةردق مدع
 ةلويسلا رطاخم  .هتامازتلاب ءافيإلل ةيفاك ةيدقن ةلويس دوجو مدع

 قودنصلا ريدم ماق ،قودنصلا ةرادإ سلجم ليكشت دنع
 ثيح ةمزاللا ةمكوحلا ريياعمو دعاوق رابتعالا يف ذخألاب
 ريدم نم 3( ءاضعأ ةسمخ نم سلجملا نوكتي
 سلجملا موقيسو )نيلقتسم ءاضعأ 2و قودنصلا
 ةيلآ ىلع ةقفاوملاو حلاصم براضت يأ ىلع فارشإلاب

 اميف ةبوتكم ةسايس دامتعا ىلإ ةفاضإلاب اهتجلاعم
 .رامثتسالا ةسايسو ،قودنصلا ةمكوحب قلعتي

 امدنع حلاصملا يف براضت رطاخم دجوت
 حلاصم عم رارقلا باحصأ حلاصم ضراعتت
 لكشب رثأتي دق رارقلا نأ يف لثمتتو قودنصلا

 .ىرخأ حلاصمب مئالم ريغ

 ةمكوحلا رطاخم
 حلاصملا براضتو

 قودنص ريدم بغري قودنص لك رطاخمو ءادأ سايق متي
 قودنصلا ريدم لمعيس هنأ ىلإ ةفاضإلاب هيف رامثتسالا

 اهمييقتو يرود لكشب قيدانصلا كلت ءادأ ةبقارم ىلع
 متي قودنص لكل ءادألا سايق ريياعم ىلع ًءانب
 .هيف رامثتسالا

 قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا قيدانصلا رطاخم
 يتلا لاومألا لك وأ ضعب ةراسخ يف لثمتت
 ضفخنت ثيحب ىرخألا قيدانصلا يف اهرمثتسي

  .ءارشلا رعس نع اهتميق

 يف رامثتسالا رطاخم
 ىرخأ قيدانص

 لوصأ ةميق يفاص رشنب قودنصلا ريدم موقي
 رارق ذاختا ىلع نيلوادتملا دعاسي امم ،ًايموي قودنصلا
 .عيبلا وأ ءارشلا

 ًارظن هنأ الإ ،ًايموي قودنصلا مييقت نم مغرلاب
 ،ةيدوعسلا لوادت يف لوادتم قودنصلا نوكل

 وأ ىلعأ نوكي دق تادحولا عيبو ءارش رعس نإف
 ةجيتن قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم لقأ
 .بلطلاو ضرعلا

 رعس بذبذت رطاخم
 ةدحولا

 لوادتلا قيلعت رطاخم رمثتسي يتلا مهسألا دحأ ءادأ قلعي نأ نكمي قودنصلا ريدم اهب موقي يتلا ةيرامثتسالا ريياعملا دحأ
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 هنأش نم يذلاو قودنصلا تارامثتسا ددعتو عيونت وه
 رمثتسي مهس يأ ىلع لوادت قيلعت يأ ريثأت نم دحي نأ
 .قودنصلا هب

 ةعقوتملا ريغ تافقوتلا ببسب قودنصلا اهيف
 .لوادتلا يف

 يكيرمألا رالودلاب متتس قودنصلا تارامثتسا مظعم
 نإف ةيسيئر ةيملاع تاداصتقا عبتت لود تالمعبو
 ةنراقملا دنع ةقالعلا تاذ تابلقتلا ةدح للقي نأ كلذل
 لثم ًاريثأت لقأ قاوسأ عبتت تالمعب متت تارامثتساب
 .ةئشانلا لودلا تاداصتقا

 تالمعلا ىدحإ رعس يف ريغتلا نم أشني
 تارامثتسا نإ ثيحو ،ىرخأ ةلمع عم ةنراقملاب
 نإف ةفلتخم ةيملاع قاوسأ يف متت قودنصلا

 ةدحولا ةميق يفاص ىلع رثؤي نأ كلذ نأش نم
 .ًايبلس

 تالمعلا فرص رطاخم

 ريدم موقيس ،نطابلا نم قودنصلا ريدم نييعت لاح يف
 نم دكأتلل ةبجاولا رايتخالا ريياعم قيبطتب قودنصلا
 ةبولطملا ةءافكلاب هماهمب مايقلاب ريدملا كلذ ةءافك
 تايلاو ينوناقلا لكيهلا نم دكأتلا نمضت يتلاو
 قودنصلا ريدمل يخيراتلا ءادألا ىلإ ةفاضإلاب ،ةمكوحلا

 قودنصلا ريدم يوني يتلا لوصألا ةيعون يف نطابلا نم
 .اهب رامثتسالا

 ءاردم ىلع دامتعالا ةلاح يف رطاخملا هذه أشنت
 ريغ وأ ةدودحملا ةربخلا يوذ نم قيدانص

 فعض وأ رامثتسالا تايجيتارتساب نيمزتلملا
 .ةقالعلا تاذ ةينهملا ريياعملاو ةمكوحلا تايلآ

 ىلع دامتعالا رطاخم
 نم قودنص ءاردم
 نطابلا

 قودنصلا ريدم لالخ نم رامثتسالا تارارق ذاختا متي
 مجحو ةحاتملا ةيرامثتسالا صرفلا ةساردب مايقلا دعب
 تارامثتسالا كلت رثؤت الأ ىلع لمعلاو رامثتسالا
 نم قودنصلا لوصأ يفاص ىلع )ةيلوألا تاحورطلا(
 .اهمجح لالخ

 تاحورط يف رامثتسالا يه جاردإلا رخأت رطاخم
 يف رطخلا نمكيو قوسلا ىلع ةجردم ةيلوأ
 .حرطلا تيقوت
 

 جاردإلا رخأت رطاخم
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 ليكوت جذومن - )4( قحلملا

 ةبانإلاب ليكولا نييعت

 ةيسنجلا نم ،]______________________________________________________________________________________________[ ،انأ

 يتفصب( ،]_____________________________________[ مقر رفس زاوج / ةيوه ةقاطب بحاص ،]_________________________[

 ينوناقلاو لجسملا كلاملاك ،])"تادحولا كلام"( ]_________________________________________________[ ـل يعرشلا لثمملا

 لكوأ ،)"قودنصلا"( لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص يف ]_____________[ ةميقب ةدحو ]_____________[ ـل

 / يماقم( موقيل ،]_____________[ مقر رفس زاوج / ةيوه ةقاطب بحاص ،]_____________[ ةيسنجلا نم،]_____________[

 يف تيوصتلاو روضحلا ةطلس هل نوكي اهبو ،قودنصلا يف تادحولا صوصخب )هنع / ينع( اليكوو )تادحولا كلام ماقم

 نأ / قودنصلا يف تادحو كلامك يتفص دقفأ نأ( وأ كلذ ريغ ررقتي ىتح هخيرات نم تادحولا يكلام تاعامتجا عيمج

 .)قودنصلا يف تادحو كلامك هتفص تادحولا كلام دقفي

 .]_____________[ خيراتب هلوعفم نايرس أدبي فوسو ليكوتلا اذه عيقوت مت ،كلذل ًاداهشإو

 

 :ليكولا مسا

 :ينورتكلإلا ديربلا :لاوجلا مقر

 :ناونعلا

 :ليكولا عيقوت
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 كارتشالا بلط جذومن - )5( قحلملا
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 ةحئال نم )12( مقر قحلملا يف ةدراولا ةغيصلاب ،ينوناقلا ةينهملا ةيانعلا ريرقت نأش يف
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 لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص

 

 
94 

 

  

 

 

  



 

 

 لوادتملا لخدلاو ومنلل ريبخلا قودنص

 

 
95 

 

  

 


