
 
 

 

 ن,م+اسملا ميمع!

 م25/08/2020 قفاوملا ـ+06/01/1442 خ1راتب 

 لIJلا بجومب ةيدوعس ةماع ةم+اسم ةكرش ABو )ةماع ةم+اسم( ةنيدملا تنمسأ ةكرش لبق نم دعملا ن,م+اسملا ميمع!

 وأ "ةكرشلا"ـب دعb اميف اa`لإ راش[و( )م21/06/2005 قفاوملا( ـ+14/05/1426 خTراتو 1010210441 مقر يراجتلا

 نع ةرداصلا ةرمتسملا تاماqrلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق نم نوسمjkاو ةعساتلا ةداملا تابلطتمل اًقفو )"ردصملا"

 رارقب ةلدعملا )م27/12/2017 قفاوملا( ـ+09/04/1439 خTراتو 2017-123-3 مقر رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئي+

 قاروألا حرط دعاوق"( )م30/09/2019 قفاوملا( ـ+01/02/1441 خTراتو 2019-104-1 مقر ةيلاملا قوسلا ةئي+ سلجم

 .يدوعس لاTر )492,000,000( نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ ةميقب ةكرشلا لام سأر ضيفخت نأشb ،)"ةيلاملا

 

 

 

 

 

 

 

ق تامولعم 89ع )"ميمعتلا"( اذ0 ن1م0اسملا ميمع' يوتحي
ُ

 نع ةرداصلا ةرمتسملا تاماOPلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق تابلطتم بسحب تمد

 اذij 0 )10( ةحفصلا 89ع م0ؤامسأ رcظت نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ لمحتYو .)"ةئي)لا"( ةيدوعسلا ةيWرعلا ةكلمملاب ةيلاملا قوسلا ةئي0

 عيمج ءارجإ دعq ،م0داقتعاو مcملع بسحب نودكؤYو ،ميمعتلا ij ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لماl نيدرفنمو ن1عمتجم ميمعتلا

 الو .ةللضم ھيف ةدراو ةدافإ يأ لعج v9إ ميمعتلا ا��يمضت مدع يدؤت نأ نكمي ىرخأ ع|اقو يأ دجوت ال ھنأ ،لوقعملا دwxا uv9و ةنكمملا تاساردلا

 وأ ھتقدب قلعتت تاديكأت يأ نايطع' الو ،ميمعتلا اذ0 تاYوتحم نع ةيلوؤسم يأ )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةكرشو ةئيcلا لمحتت

  .ھنم ءزج يأ 89ع دامتعالا نع وأ ميمعتلا اذij 0 درو امع جت�ت ةراسخ يأ نع تناl امcم ةيلوؤسم يأ نم ةحارص ام��سفن نايلختو ،ھلامتكا
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  ما+ راعشإ

 دنع كارد�و ةيارد ��ع ��بم رارق ذاختا نم اونكمتيل اa`م+اسمل تامولعم ميدقتل ميمعتلا اذ+ دادعإب ةكرشلا تماق

 نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ ةميقب ةكرشلا لام سأر ضيفختب ةكرشلا ةرادإ سلجم ةيصوت ��ع تTوصتلا

 .يدوعس لاTر )492,000,000(

 ها�رشو د�فلا دمح نب زTزعلادبع ةكرشو )"89املا راش7سملا"( ةكرشلل �Bام راش�سمك لات�با� ي� يآ �B ةكرش ةكرشلا ت�يع

 هللادبع تاباس jا قيقدتل رادلا ةكرشو )"ي>وناقلا راش7سملا"( ةكرشلل ي�وناق راش�سمك نوينوناق نوراش�سمو نوماحم

  .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعb قلعتي اميف )"ي>وناقلا بسا?<ا"( ةكرشلل ي�وناق بساحمك ها�رشو يرصبلا

 تاوصأ ذخأ متي امدنعو .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعb ةقلعتملا تامولعملا نع ةيفاو ليصافت ميمعتلا اذ+ مدقي

 ن,م+اسملا ةلماعم مت�س ،ضرغلا اذ�ل دقعن�س �¥لا ةكرشلل ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا داقع�ا خTراتب 1نيديقملا ن,م+اسملا

 نم اªaم ©�I ��ع لوص jا نكمي �¥لاو ميمعتلا اذ+ اäوتحي �¥لا تامولعملا ��إ دن�سا دق م+رارق نأ ساسأ ��ع ن,توصملا

 عقوم وأ )www.citycement.sa( ي�و¤qكلإلا ةكرشلا عقوم ةراTز قTرط نع وأ لات�با� ي� يآ �B نم وأ ةكرشلل س�ئرلا رقملا

 .)www.cma.org.sa( ةيلاملا قوسلا ةئي+ عقوم وأ )�B )www.gibcapital.comاملا راش�سملا

ق تامولعم ��ع ميمعتلا اذ+ يوتحي
ُ

 نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ لمحتTو .ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق تابلطتم بسحب تمد

 ÃB ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسملا لما� نيدرفنمو ن,عمتجم ميمعتلا اذ+ ÃB )01( ةحفصلا ��ع م+ؤامسأ ر�ظت

 عÆاقو يأ دجوت ال ھنأ ،لوقعملا د jا ���و ةنكمملا تاساردلا عيمج ءارجإ دعb ،م+داقتعاو م�ملع بسحب نودكؤTو ،ميمعتلا

  .ةللضم ھيف ةدراو ةدافإ يأ لعج ��إ ميمعتلا اªaيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ

 نكمي م�سألا ةميقو ةكرشلل �Bاملا عضولا نإ ثيح .¤,يغتلل ةضرع هرادصإ خTرات ÃB ميمعتلا اذ+ اªaمضت �¥لا تامولعملا نإ

 رابتعا زوجي الو .)ميمعتلا اذ+ نم "ةرطاD<ا لماوع" 9 مسق عجار( ةيلبقتسم تاروطت يأ ةجي�ن �Ëلس لÊشb ¤,غتت نأ

 اa`لع دامتعالا وأ ا+¤,سفت وأ ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعb ةقلعتم ةيباتك وأ ةي�فش تامولعم ةيأ وأ ميمعتلا اذ+ ميدقت

  .ةيلبقتسم ثادحأ وأ جئاتن وأ تاداريإ يأ قيقحت نأشb رارقإ وأ دعو وأ ديكأت اÌaأ ��ع لاÊشألا نم لÊش يأب

 اäراش�سم نم يأ وأ اa`م+اسم وأ اÐaرادإ سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا بناج نم ةيصوت ةباثمب اذ+ ميمعتلا رابتعا زوجي ال

 ،تTوصتلاب رارق يأ ذاختا لبقو ،ميمعتلا اذ�ل ملتسم ل� لمحتTو .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع ��ع تTوصتلل

 لام سأر ضيفخت ةيلمع صوصخب ةئي�لا لبق نم ھل صخرم �Bام راش�سم نم ةين�م ةراش�سا ��ع لوص jا ةيلوؤسم

 .ةكرشلا

 
 اور4ظي نيذلاو )ةقفصلا ةميقل >Tعفلا دادسلاو م4سلا ةيكلم لاقتنال ةمزاللا ةCDفلا >Kو ةHوسFلا ةCDف رابتعالا >; ذخألا عم( م4سألل ن'كلاملا م% نيديقملا ن'م%اسملا  1

YZ[ا تقو )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالdا داقعe[غ ةماعلا ةيعم'D ةيداعلا. 
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 بلط ميدقت مت دقو .ةيدوعسلا ةيÓرعلا ةكلمملا ادع ىرخأ ةلود يأ ÃB ميمعتلا اذ+ لي�IJل ءارجإ يأ ذاختا ةكرشلا يونت ال

 ةماعلا ةيعمjJا تقفاو لاح ÃB ذيفنتلا r,ح كلذ لخدي نأ ��ع ،ميمعتلا اذ+ بجومب ةكرشلا لام سأر ضيفختل ةئي�لا ��إ

  .ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقناو ا�لام سأر ضيفخت ��ع ةكرشلل ةيداعلا ¤,غ

 ةفي ÃB Õ ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا رارق رش� خTرات نم موي )60( ن,تس ةدم دعb كلذو

  .�Ø×�ئرلا ةكرشلا زكرم اa`ف عقي �¥لا ةقطنملا ÃB عزوت ةيموي

 ةيÓرعلا ةكلمملا ÃB اÚa لومعملاو ةTراسلا ن,ناوقلاو ةمظنألا ÃB دويق يأ ةاعارم عم ،ةكرشلا �Ù+اسمل ھجوم ميمعتلا اذ+ نإ

  .ةيدوعسلا

 ةيلبقتسملا تادافإلاو تاعقوتلا

 قوسلا ÃB اÛ¤Ðaخ بسح ةكرشلا تامولعم ��ع ةي�بم تاضا¤qفا ��ع ءانب ميمعتلا اذ+ اªaمضت �¥لا تاعقوتلا دادعإ مت دق

 كلت نع ةيلبقتسملا ليغش�لا فورظ فلتخت دقو ،ةماعلل ةحاتملاو ةنلعملا قوسلا تامولعم ��إ ةفاضإلاب ھيف لمع! يذلا

 .تاعقوتلا هذ+ نم يأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف د�ع! وأ نامض دجوي ال ھنإف ،�BاتلاÓو ،تاضا¤qفالا

 قTرط نع ةيلبقتسملا تادافإلا هذ+ ��ع لدتس[و ميمعتلا اذ+ ÃB ةدراولا ةيلبقتسملا تادافإلاو تاعقوتلا ضعb لثمت

 نم" وأ "àBب�ي" وأ "فوس" وأ "امÓر" وأ "عقوتت" وأ "مqrع!" وأ "دقتع!" وأ "ردقت" وأ "ططخت" لثم تاملÊلا ضعb مادختسا

 .�âعملا ÃB ا�ل ةÚaاشملا وأ ةÓراقملا تادرفملا نم ا+¤,غو تادرفملا هذ�ل ةيفانلا غيصلا وأ "دق" وأ "نمخُي" وأ "نوÊيس" وأ "عقوتملا

 ءادألل اًنامض لÊش! ال اªaكلو ةيلبقتسم ثادحأب قلعتي اميف ةيلا jا ةكرشلا رظن ة�جو ةيلبقتسملا تادافإلا هذ+ سكع!و

 ��إ يدؤتو ةكرشلا ا�ققحت �¥لا جئاتنلا وأ تازاجنإلا وأ �Bعفلا ءادألا ÃB رثؤت دق �¥لا لماوعلا نم ديدعلا كان+و .�Bبقتسملا

ةحارص اًعقوتم نا� امع ¤,بك لÊشb ا�فالتخا
ً

 رطاåkا ضعb ضارعتسا مت دقو .ةرو�ذملا ةيلبقتسملا تادافإلا ÃB اًينمض وأ 

اليصفت ¤æكأ ةروصب رثألا اذ+ لثم ��إ يدؤت نأ نكمي �¥لا لماوعلا وأ
ً

 ÃB ا لماوع" 9 مسق>Dو .ميمعتلا اذ+ نم "ةرطاÃB 

 مت �¥لا تاضا¤qفالا نم يأ ةقد وأ ة Õ مدع تçث وأ ةدكؤملا ¤,غ رومألا وأ رطاåkا هذ+ نم ¤æكأ وأ دحاو ققحت لاح

 .ةرش�لا هذ+ ÃB ة èوملا كلت نع ير+وج لÊشb فلتخت دق ةيلعفلا جئاتنلا نإف ،اa`لع دامتعالا

 ةكرشلا ھعقوتت يذلا وحنلا ��ع ثدحت ال دق ميمعتلا اذ+ ÃB ةدراولا ةيلبقتسملا تاعقوتلاب ةصاjkا فورظلاو ثادحألا نإ

قالطإ ثدحت ال دق وأ
ً

 ،ا�صحفو تاحاضيإلا هذ+ ءوض ÃB ةيلبقتسملا تاعقوتلا عيمج ةسارد ن,م+اسملا ��ع بجي ،ھيلعو .ا

 .�éØاسأ لÊشb تادافإلا كلت ��ع دامتعالا مدع عم
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 نوراشZسملاو ةكرشلا تامولعم .1

  ةنيدملا تنمسأ ةكرش

 3 رودلا )4( مقر جي¡سرب ةرامع ،� �صختلا عراش 6775

 11471 ضاYرلا 3070 ب.ص ،ايلعلا

 ةيدوعسلا ةيWرعلا ةكلمملا

 +966 )11( 5284107 :فتا0

 +966 920004325 :سكاف

  www.citycement.sa:ي�و�Oكلإلا عقوملا

 Investor@citycement.sa :ي�و�Oكلإلا دي�´لا

 

 >;املا راش7سملا

 لاتDباB ي@ يآ >=

 ةينكسلا ي�ابملل ةطانرغ ةحاو ،)1ب( مقر ¼«بم – ةضفخنملا ي�ابملا

 11692 ضاYرلا ،89589 ب.ص ،j¿رشلا يرئادلا قYرط ،ةي¾تكملاو

 ةيدوعسلا ةيWرعلا ةكلمملا

  +966 )11( 834 8000 :فتا0

 +966 )11( 8348399 :سكاف

 www.gibcapital.com :ي�و�Oكلإلا عقوملا

 customercare@gibcapital.com :ي�و�Oكلإلا دي�´لا

 

 يIوناقلا راش7سملا

 نوراش7سمو نوماحم هاBرشو د)فلا دمح نب زMزعلا دبع ةكرش

  نوينوناق

 1 رودلا )4( مقر جي¡سرب ةرامع ،� �صختلا عراش 6775

 11454 ضاYرلا 15870 ب.ص 4 مقر ةدحو ايلعلا

 ةيدوعسلا ةيWرعلا ةكلمملا

  +966 )11( 4648081 :فتا0

 +966 )11( 4624968 :سكاف 

 www.fahadlaw.com :ي�و�Oكلإلا عقوملا

 office@fahadlaw.com :ي�و�Oكلإلا دي�´لا
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 يIوناقلا بساWXا

 تنارج وضع هاBرشو يرصبلا هللا دبع تاباسX]ا قيقدتل رادلا

 ةيلودلا نوتنروث
 يراجتلا ¼ Éوملا عمجم ،عqاسلا رودلا – عqارلا ج�´لا

 11451 ضاYرلا ،2195 ب.ص - ماعلا ايلعلا عراش

  ةيدوعسلا ةيWرعلا ةكلمملا

  +966 )11( 4630680 :فتا0

 +966 )11( 511 2201 :سكاف

  www.sa.gt.com :ي�و�Oكلإلا عقوملا

     Infor@sa.gt.com :ي�و�Oكلإلا دي�´لا

 

 

 اذ\ ]Z مEFادافإ نWمضت LMعو مEFاراعشو مSFامسأ RMإ ةراشإلا LMع ةيباتكلا مEFاقفاوم هالعأ ن0رو<ذملا ي;وناقلا بسا34او ن0راش,سملا عيمج مدق :ھ�ونت

 نمض نم( اF`ف نWلماعلاو تاlmnا هذ\ عيمج نأ امك .ميمعتلا اذ\ خ0رات ghح ةقفاوملا هذ\ بde4 مcFم يأ مقي ملو ،اF`ف نيدراولا نومضملاو ل[شلاب ميمعتلا

 ةعdاتلا اEFا<رش وأ ةكرشلا ]Z اnعون نا< امnم ة4~صم مcFم يأل سzلو ةكرشلا ]Z مnسأ يأ نو[لمي ال مxFراقأ وأ )ةكرشلل تامدخ ميدقت LMع مئاقلا لمعلا ق0رف

 .مnلالقتسا LMع رثؤي دق امب ميمعتلا اذ\ خ0رات ]Z امك
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 ةكرشلا نع ةيفلخ .2

 

 قفاوملا( ـ+12/05/1426 خTراتو )804( مقر يرازو رارقب تسسأت ةماع ةم+اسم ةيدوعس ةكرش AB ةنيدملا تنمسأ ةكرش

 ـ+14/05/1426 خTراتب ضاTرلا ÃB رداصلا 1010210441 مقر يراجتلا لIJلا بجومب ةكرشلا لمع!و .)م19/06/2005

 يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم هردق �Bاح لام سأرب ،)م21/06/2005 قفاوملا(

 تالاTر )10( ةرشع ا+ردق ةيمسا ةميقب م�س )189,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو ةعس!و ةئم م�سأ ددع ��إ مسقم

  .م�سلل ةيدوعس

 )94,600,000( فلأ ةئامتسو نويلم نوعس!و ةع�رأ حرطب ةكرشلا تماق )م13/10/2012 قفاوملا( ـ+27/11/1433 خTراتب

 .)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ÃB م�س

 .ةيدوعسلا ةيÓرعلا ةكلمملا ،11471 ضاTرلا ،3070 .ب.ص ،ضاTرلا ةنيدم ÃB ةكرشلا رقم عقي

 ليغش!و دا¤,تساو مواقم يدنالتروب تنمسأو يداع يدنالتروب تنمسأ جاتنإ ÃB يراجتلا ا�لÃB íJ امك ةكرشلا طاش� لثمتي

 .ليدبلا دوقولا جاتن�و ةيدلبلاو ةيعارزلاو ةيعانصلا تافلåkاو تايافنلا ةjJاعمو ةكرشلا ع�اصمب ةصاjkا ةعشملا ةز�جالا

  

  لاملا سأر 2-1

 

 م�سأ ددع ��إ مسقم يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم �Bا jا ةكرشلا لام سأر غلبي

 دحاولا م�سلل يدوعس تالاTر )10( ةرشع ا+ردق ةيمسا ةميقب م�س )189,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو ةعس!و ةئم

  :ا�س�سأت ذنم ةكرشلا لام سأر روطت �Bي اميفو .لماÊلاب اïaميق ةعوفدم

 ثدX]ا   خMراتلا

  ـ12/05/14260

 )م19/06/2005 قفاوملا(

 خYراتو )804( مقر يرازولا رارقلا بجومب ضاYرلا ةنيدمب ةيدوعس ةم0اسمك ةكرشلا تسسأت

 )550,000,000( نويلم نوسمخو ةئامسمخ هردق لام سأرب )م19/06/2005 قفاوملا( ـ12/05/14260

 ةرشع ا0ردق ةيمسا ةميقب اًيداع اًمcس )55,000,000( نويلم نوسمخو سمخ v9إ مسقم ،يدوعس لاYر

 .دحاولا مcسلل تالاYر )10(

  ـ09/05/14300

 )م04/05/2009 قفاوملا(

 قفاوملا( ـij 09/05/14300 دقعنملا اcعامتجاب ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا تقفاو

 نويلم ةعÒرأو ةئامعبس v9إ ةكرشلا لام سأر ةداYزب ةرادإلا سلجم ةيصوت 89ع )م04/05/2009

 فلأ نوثالثو نانثاو ةئامعبسو نويلم نوثالثو ةينامثو ةئم ةلمسر قYرط نع يدوعس لاYر )704,000,000(

 نويلم رشع ةسمخو ةاقبملا حاWرألا دنب نم يدوعس لاYر )138,732,454( ن1سمخو ةعÒرأو ةئم عÒرأو

 يطايتحالا دنب نم يدوعس لاYر )15,267,546( نوعÒرأو ةتسو ةئامسمخو فلأ ن1تسو ةعبسو ناتئامو

 .يماظنلا
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  ـ18/06/14310

 )م01/06/2010 قفاوملا(

 قفاوملا( ـij 18/06/14310 دقعنملا اcعامتجاب ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا تقفاو

 نويلم نونامثو ةئامنامث v9إ ةكرشلا لام سأر ةداYزب ةرادإلا سلجم ةيصوت 89ع )م01/06/2010

 ناتئامو فلأ نونامثو ةئامسمخو نويلم نوتسو ةئم ةلمسر قYرط نع يدوعس لاYر )880,000,000(

 ةئامعÒرأو نويلم رشع ةسمخ لYوحتو ةاقبملا حاWرألا دنب نم يدوعس لاYر )160,580,220( نورشعو

 .يماظنلا يطايتحالا دنب نم يدوعس لاYر )15,419,780( نونامثو ةئامعبسو فلأ رشع ةعس'و

  ـ15/09/14320

  )م15/08/2011 قفاوملا(

 قفاوملا( ـij 15/09/14320 دقعنملا اcعامتجاب ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا تقفاو

 نويلم نوتسو ةئامعبسو رايلم v9إ ةكرشلا لام سأر ةداYزب ةرادإلا سلجم ةيصوت 89ع )م15/08/2011

 نويلم نونامثو ةئامنامث ةميقب ةديدج مcسأ رادصإ قYرط نع يدوعس لاYر )1,760,000,000(

 نويلم نونامثو ةئامنامث عوفدملا ھب حّرصملا لاملا سأر حبصأ ثيح يدوعس لاYر )880,000,000(

 نويلم نونامثو ةئامنامث عوفدملا �1غ ھب حّرصملا ةكرشلا لام سأرو يدوعس لاYر )880,000,000(

 .يدوعس لاYر )880,000,000(

  ـ08/03/14330

 )م31/01/2012 قفاوملا(

 قفاوملا( ـij 08/03/14330 دقعنملا اcعامتجاب ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا تقفاو

 نوعس'و ن1نثاو ةئامنامثو رايلم v9إ ةكرشلا لام سأر ةداYزب ةرادإلا سلجم ةيصوت 89ع )م31/01/2012

 نوعÒرأو ةينامث غلابلاو يماظنلا يطايتحالا لماl لYوحت قYرط نع يدوعس لاYر )1,892,000,000( نويلم

 ةعبس غلبمو يدوعس لاYر )48,553,316( رشع ةتسو ةئامثالثو فلأ نوسمخو ةثالثو ةئامسمخو نويلم

 دنب نم يدوعس لاYر )17,446,684( نونامثو ةعÒرأو ةئامتسو فلأ نوعÒرأو ةتسو ةئامعÒرأو نويلم رشع

 )ةعوفدم �1غ( يدوعس لاYر )66,000,000( نويلم نوتسو ةتس ةميقب ةديدج مcسأ رادصuو .ةاقبملا حاWرألا

 لاYر )946,000,000( نويلم نوعÒرأو ةتسو ةئامعس' عوفدملا ھب حّرصملا ةكرشلا لام سأر حبصأ ثيح

 لاYر )946,000,000( نويلم نوعÒرأو ةتسو ةئامعس' عوفدملا �1غ ھب حّرصملا ةكرشلا لام سأرو يدوعس

 .يدوعس

  ـ28/11/14330

 )م13/10/2012 قفاوملا(

 ةتسو ةئامعس' ا�Øميقو مcس )94,600,000( فلأ ةئامتسو نويلم نوعس'و ةعÒرأ حرطب ةكرشلا تماق

 ثيح )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ij ماعلا باتتكالل يدوعس لاYر )946,000,000( نويلم نوعÒرأو

 نويلم نوعس'و ن1نثاو ةئامنامثو رايلم )1,892,000,000( باتتكالا دعq عوفدملا ةكرشلا لام سأر حبصي

  ـ08/03/14410

  .)م05/11/2019 قفاوملا(

 

 رايلم نم ةكرشلا لام سأر ضيفختب ا�Ùرادإ سلجم ةيصوت نع لوادت عقوم لالخ نم ةكرشلا تنلعأ

 نويلم ةئامعÒرأو رايلم v9إ يدوعس لاYر )1,892,000,000( نويلم نوعس'و ن1نثاو ةئامنامثو

 نع ةكرشلا لام سأر نم ةئاملاب )%26( نورشعو ةتس ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاYر )1,400,000,000(

 تالاYر )10( ةرشع ةيمسالا ا�Øميق يداع مcس )49,200,000( فلأ �Üئامو نويلم ن1عÒرأو ةعس' ءاغلإ قYرط

 vjاتلاWو يدوعس لاYر )492,000,000( نويلم نوعس'و نانثاو ةئامعÒرأ غلبت ةيلامجإ ةميقWو ةيدوعس

 ةئم v9إ مcس )189,200,000( فلأ �Üئامو نويلم نونامثو ةعس'و ةئم نم ةكرشلا مcسأ ددع ضيفخت

  . كلذب 2ن1قحتسملا ن1م0اسملا ضYوع'و مcس )140,000,000( نويلم ن1عÒرأو

  ـ23/11/14410

 )م14/07/2020 قفاوملا(

 نويلم نوعس'و ن1نثاو ةئامنامثو رايلم نم لاملا سأر ضيفخت بلط 89ع ةيلاملا قوسلا ةئي0 تقفاو

 ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاYر )1,400,000,000( نويلم ةئامعÒرأو رايلم v9إ يدوعس لاYر )1,892,000,000(

 ةعس'و ةئم نم ةكرشلا مcسأ ددع ضيفخت vjاتلاWو ةكرشلا لام سأر نم ةئاملاب )%26( نورشعو ةتس

 متÞسو ،مcس )140,000,000( نويلم ن1عÒرأو ةئم v9إ مcس )189,200,000( فلأ �Üئامو نويلم نونامثو

  .)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقومو ةئيcلا عقوم 89ع ةقفاوملا هذ0 نع نالعإلا

 
 ءاضقنا يلی موی يناث لوادت ةیاھنب ةكرشلا لجس يف رھظی يذلاو ،نینئادلا ضارتعا ةرتف ءاضقنا خیرات ةیاھن يف مھسألا كلام وھ قحتسملا مھاسملا  2
 .)"میمعتلا اذھ نم "لاملا سأر ضیفخت ةیلمع نع ةبوجأو ةلئسأ" – 12 مسق عجار لیصافتلا نم دیزمل( .ذافنلا خیرات
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  ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

 قفاوملا ـ0****/**/** خYراتب دقعنملا اcعامتجا لالخ ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةيمومعلا ةيعمwÑا تقفاو

 لاYر )1,892,000,000( نويلم نوعس'و ن1نثاو ةئامنامثو رايلم نم لاملا سأر ضيفخت 89ع م****/**/**

 )%26( نورشعو ةتس ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاYر )1,400,000,000( نويلم ةئامعÒرأو رايلم v9إ يدوعس

 فلأ �Üئامو نويلم نونامثو ةعس'و ةئم نم ةكرشلا مcسأ ددع ضيفخت vjاتلاWو ةكرشلا لام سأر نم ةئاملاب

 89ع ةقفاوملا هذ0 نع نالعإلا متÞسو .مcس )140,000,000( نويلم ن1عÒرأو ةئم v9إ مcس )189,200,000(

  .)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقومو ةئيcلا عقوم

 

  ن1م0اسملا ةيكلم بس�و ءامسأ )(1 لودج

 

 

 

 ت

 

 

 

 مسالا

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق

 م)سألا ددع

 ةميقلا

  ةيمسإلا

 لاMر(

 )يدوعس

Iةبس 

 ةيكلملا

 *ةرشابملا

 **م)سألا ددع

 ةميقلا

 ةيمسإلا

 لاMر(

 )يدوعس

Iةبس 

 ةيكلملا

 *ةرشابملا

 ةعومجم ةكرش 1

 ةضباقلا فيطللادبعلا
47,695,600 10 25,2% 35,292,727 10 25,2% 

 %3,5 10 4,845,868 %3,5 10 6,548,844 ةرادإلا سلجم ءاضعأ 2

 %71.3 10 99,861,405 %71.3 10 134,955,556 روcمwÑا 3

 %100 - 140,000,000 %100 - 189,200,000   عومWuا  

 .)م31/12/2019 قفاوملا( ـ\Z[ 05/05/1441 امك لوادتو ةكرشلا :ردصملا

 .ةي�0رقت بس�لا *

 دئاسلا رعسلاب قوسلا ]Z اnعيب مث نمو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع جت�تس �gلاو ةدحاو ةظفحم ]Z )تدجو نإ( مnسأ روسك يأ عيمجتب ةكرشلا موقتس**

Z[ س مث نمو ،ھنيحzعيب تالصحتم ع�زوت متnقحتسملا ةكرشلا ��\اسمل اWالك ن
ً

 لاملا سأر ضيفخت نا0رس خ0رات نم موي )30( نWثالث لالخ ھتيكلم بسح 

اموي )60( نWتس ءاضقنا و لاملا سأر ضيفخت LMع ةيداعلا £Wغ ةماعلا ةيعمlmا ةقفاوم دعd لاملا سأر ضيفخت يرس¡ فوس حيضوتللو
ً

 ةقفاوم رش; خ0رات نم 

 .)"ذافنلا خ�رات"ـب دعd اميف كلذ RMإ راش�و( ةكرشلا لام سأر ضيفخت LMع ةيموي ةفيZ[ ¦4 ةيداعلا £Wغ ةماعلا ةيعمlmا ]Z نيديقملا نWم\اسملا
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 ةرادإلا سلجم ءاضعأ 2-2

 
 ةرادالا سلجم ءاضعأ )2( لودج

 ةيسuz]ا ةفصلا بصنملا مسالا

 لبق م)سألا ةيكلم

 ةMوضعلا خMرات ضيفختلا

 *ةبسzلا ددعلا

 لعشم نب زYزعلادبع �1مألا

 دوعس لآ زYزعلادبع نب

 سلجم سÞئر

 ةرادإلا
 م19/06/2019 %0.506 957,727 يدوعس يذيفنت �1غ

 ناميلس نب رمع نب ردب

 فيطللادبعلا

 سÞئر بئان

 ةرادإلا سلجم
 م19/06/2019 %0,001 2,000 يدوعس يذيفنت

 wâاص نب ناميلس نب wâاص

 ãjجارلا

 سلجم وضع

 ةرادإ
 م19/06/2019 %0,0001 117 يدوعس لقتسم

 نب نمحرلادبع نب دجام

 ناليسعلا رصان

 سلجم وضع

 سÞئرلاو ةرادإ

  يذيفنتلا

 م19/06/2019 %0,021 40,000 يدوعس يذيفنت

 دعس نب تمكح نب دمحم

 ميعزلا نيدلا

 سلجم وضع

 ةرادإ
 م19/06/2019 %0,147 280,000 يدوعس لقتسم

 مي0اربإ نب دمح نب رمع

 لعشملا

 سلجم وضع

 ةرادإ
 م19/06/2019 %5120, 969,000 يدوعس لقتسم

 مي0اربإ نب دعس نب دمحم

 لäÑملا

 لäÑملا ةكرش نع الثمم "

 "تالواقملاو ةراجتلل

 سلجم وضع

 ةرادإ
 م19/06/2019 %2,272 4,300,000 يدوعس لقتسم

 .)م31/12/2019 قفاوملا( ـ\Z[ 05/05/1441 امك لوادتو ةكرشلا :ردصملا

 .ةي�0رقت بس�لا *

 

 ضيفختب م04/11/2019 قفاوملا ـ+07/03/1441 خTراتب هالعأ م+ؤامسأ ةرو�ذملا ءاضعألا لبق نم ةيصوتلا تمت :ةظحالم

 %26 ةبس� ءاغلإ قTرط نع كلذو يدوعس لاTر 1,400,000,000 ��إ يدوعس لاTر 1,892,000,000 نم ةكرشلا لام سأر

 .كلذب ن,قحتسملا ةكرشلا �Ù+اسم ضTوع!و م�سألا ددع نم
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 ايلعلا ةرادإلا 2-3

 
 ايلعلا ةرادإلا )3( لودج

 رمعلا ن}يعتلا خMرات ةيسuz]ا بصنملا مسالا

 ناميلس نب رمع نب ردب

 فيطللادبعلا
 49 م20/06/2019 يدوعس بدتنملا وضعلا

 رصان نب نمحرلادبع نب دجام

 ناليسعلا
 40 م01/06/2019 يدوعس يذيفنتلا سÞئرلا

 ناميلس نب زYزعلادبع نب يlرت

 فيطللادبعلا

 سÞئرلا بئان

 نوؤشلل يذيفنتلا

 ةYرادإلا

 35 م01/07/2019 يدوعس

 وبأ دمحأ نب دمحم نب سåردا

 مساقلا
 62 م26/12/2007 ي�ادوس vjاملا ريدملا

 ناميلس نب زYزعلادبع نب ناميلس

 �æيدwxا

 قYوس¡لا ةرادإ ريدم

 تاعيبملاو
 35 م01/02/2019 يدوعس

  ةكرشلا :ردصملا 

  ةكرشلا لامعأ 2-4

 

 ،قوسلا ÃB بلطلا �Ëلت و ةدمتعملا س�ياقملاو تافصاوملا عم òØâامتت �¥لا تنمسألا نم ةفلتخم عاونأ عيÓو جاتنإب ةكرشلا موقت

 ��إ ا�لTوحتو ا+رTودت ةداع�و ةلئاسلاو ةبلصلا تافلåkا نم ةفلتخم عاونأ ةjJاعم لالخ نم ةيóيب تامدخ ميدقتب موقت امك

 دعb ��ع عقاولا تارم ةظفاحم ÃB نئاÊلا ةكرشلا عنصم لالخ نم كلذو ،عنصملا ليغش! تايلمع ÃB اªaم ةدافتسالل ةقاط

 ةقاطÓو م2007 ماعلل لوألا ع�رلا ةياªaب لوألا طôkل يراجتلا ليغش�لا أدب ثيح ،ضاTرلا ةنيدم برغ لامش مك 135 وحن

اموي ركنل� نط 5,000 وحن تغلب ةيميمصت ةيجاتنإ
ً

 نم ءاïaنالاب ةكرشلا تماق امك .تنمسأ نط نويلم 1.75 وحن لداعõ ام 

 ÃB ي�اثلا طôkل يراجتلا ليغش�لا أدب دقو ايموي ركنل� نط 5,500 تغلب ةيميمصت ةيجاتنإ ةقاطب ي�اثلا جاتنإلا طخ زاجنإ

Ìaربأ ةياTامجإ حبصيل م2015 ل�B اموي ركنل� نط 10,500 ةكرشلل ةيميمصتلا ةيجاتنإلا ةقاطلا
ً

 ن,حاوطلل ةيميمصت ةقاطو 

ايموي تنمسا نط 16,000 قوفت
ً

. 
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  لاملا سأر ضيفخت ةيلمع cd ةكراشملا فارطألا  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاملا سأر ضيفختل ماعلا لiيQلا .4

 

 ةعس!و ةئم ��إ مسقم يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم �Bا jا ةكرشلا لام سأر غلبي

 .دحاولا م�سلل ةيدوعس تالاTر )10( ةرشع ا+ردق ةيمسا ةميقب م�س )189,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو

 ن,نثاو ةئامنامثو رايلم نم اïaجاح نع ھتداTزل تا�رشلا ماظن نم )145( ةداملا ��ع ءانب ةكرشلا لام سأر ضيفخت مت�س

 ةيمسا ةميقب يدوعس لاTر )1,400,000,000( نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و

 .دحاولا م�سلل ةيدوعس تالاTر )10(

 فلأ �¥ئامو نويلم ن,ع�رأو ةعس! ءاغلإ قTرط نع ضيفختلا ةيلمع مت�سو %26 ةكرشلا لام سأرل ضيفختلا ةبس� غلبت

 نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ غلبت ةيلامجإ ةميقÓو ةيدوعس تالاTر )10( ةرشع ةيمسالا اïaميق يداع م�س )49,200,000(

يبساحملا ریرقتلا دادعإ  

يلاملا راشتسملا  

ةكرشلا يمھاسم تیوصت  

لاملا سأر ضیفخت ةیلمع  

ةیداعلا ریغ ةماعلا ةیعمجلا  

ةیماظنلا تاقفاوملا  

ينوناقلا راشتسملا  

1-ب-59  
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 ليصافتلا نم دTزمل( ةردصملا ةكرشلا م�سأ نم يداع م�س 3.85 لÊل م�س 1 ءاغلإ لدعمب يأ ،يدوعس لاTر )492,000,000(

 .)ميمعتلا اذ+ نم "ةكرشلا TUVاسم قوقح RSع ةكرشلا لام سأر ضيفخت رثأ" – 8 مسق عجار

اموي )60( ن,تس ءاضقنا دعb ةكرشلا لام سأر ضيفخت يرسõ فوس
ً

 ÃB نيديقملا ن,م+اسملا ةقفاوم رارق رش� خTرات نم 

 )"ذافنلا خWرات"ـب دعb اميف كلذ ��إ راش[و( ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا

 نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ ةيلامجإلا اïaميق غلبت �¥لاو ا+ؤاغلإ مت �¥لا م�سألا ةميق دادسb ةكرشلا موقت

 ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا رارقل اًقبط  3ن,قحتسملا ن,م+اسملل ةيتاذلا ا+رداصم لالخ نم يدوعس لاTر )492,000,000(

ذفان حبصي امدنع
ً

  .ذافنلا خTرات نم لمع موي )15( ةرشع ةسمخ لالخ كلذو ا

 م+اسملا ةظفحم àB ÃBلم م�س ل� لباقم ةيدوعس تالاTر ةرشع )10( غلبم دادسb 3ن,قحتسملا ن,م+اسملا ضTوع! مت�سو

  .اïaجاح نع ھتداTزل ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعل ةجي�ن م�سلل ةيمسإلا ةميقلا لثمي يذلاو قحتسملا

bا لبق نم ةقفاوملا دعjJةكرشلا م�سأ لوادت قيلع! مت�س ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعم 

jJكلذو م�سلا رعس ليدع!و ضيفختلا ةيلمع ذيفنتل ن,تيلاتتم لوادت ن,تسل bف ءاضقنا دعq¤عا ةq¤ةغلابلاو ن,نئادلا ضا 

اموي )60( ن,تس
ً

 ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ÃB نيديقملا ن,م+اسملا ةقفاوم رارق رش� خTرات نم 

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت

bنا دعïaةيقبتملا م�سألا ددع ةبس� حبصتس ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع ءا bم�سأ ددع ��إ لاملا سأر ضيفخت دع 

 .)%74( لاملا سأر ضيفخت لبق ةكرشلا

 مث نمو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع جت�تس �¥لاو ةدحاو ةظفحم ÃB )تدجو نإ( م�سأ روسك يأ عيمجتب ةكرشلا موقتس

الك ن,قحتسملا ةكرشلا �Ù+اسمل ا�عيب تالصحتم ع[زوت مت�س مث نمو ،ھنيح ÃB دئاسلا رعسلاب قوسلا ÃB ا�عيب
ً

 بسح 

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ناTرس خTرات نم موي )30( ن,ثالث لالخ ھتيكلم

 ÃB ةيïaنملا ة¤qفلل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا :لاملا سأر ضيفخت ةيلمع ضارغأل اa`لع دامتعالا مت �¥لا ةيلاملا مئاوقلا خTرات

 .م31/12/2019

 دجوت ال ،"ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع مامتإل ةمزاللا ةيماظنلا تاقفاوملا" – 14 مسقلا ÃB رو�ذم و+ ام فالخب

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع لامكتسال اa`لع لوص jا ةكرشلا ��ع مزلتسõ ىرخأ ةيماظن تاقفاوم يأ

  

 
 اذھ يلی موی يناث لوادت ةیاھنب ةكرشلا لجس يف رھظی يذلاو ،نینئادلا ضارتعا ةرتف ءاضقنا خیرات ةیاھن يف مھسألا كلام و% قحتسملا م%اسملا3
  .)ميمعتلا اذ% نم "لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع ة*وجأو ةلئسأ" – 12 مسق عجار ليصافتلا نم دHزمل(.خیراتلا
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 لاملا سأر ضيفخت تاءارجإ .5
 

  :ةيلاتلا تاءارجإلل عضخت لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نإ

 .لاملا سأر ضيفختب ةكرشلا ةرادإ سلجم ةيصوت -1

 .لاملا سأر ضيفخت ةيلمعل �Bام راش�سم ن,يع! -2

 .لاملا سأر ضيفخت ةيلمعل ي�وناق راش�سم ن,يع! -3

 .لاملا سأر ضيفخت ةيلمعb صاjkا �Ëسا åا رTرقتلا دادعإل ي�وناق بساحم ن,يع! -4

 قاروألا حرط دعاوق نم نوسمjkاو ةعساتلا ةداملا طورش عم قفاوتي امب ةئي�لل لاملا سأر ضيفخت بلط ميدقتو دادعإ -5

 .لاملا سأر ضيفخت طورشb ةقلعتملاو ،ةيلاملا

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت بلط ��ع ةئي�لا ةقفاوم -6

 .جاردإلا دعاوق نم )5( ق ôملاب ةدراولا ةغيصلاب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ��إ راعشإ ميدقت -7

 .4ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ةقفاوم -8

 ضيفخت ةيلمع ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ةقفاوم رش� خTرات نم ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ةيادب -9

 .صوصjkا اذÚa )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقوم ��ع نالعإ رش�ب ةكرشلا موقت فوسو .ةكرشلا لام سأر

اموي )60( ن,تس ءاضقنا دعb ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاïaنا -10
ً

 ةيعمjJا ÃB نيديقملا ن,م+اسملا ةقفاوم رارق رش� خTرات نم 

 قوسلا عقوم ��ع ھTونت رش�ب ةكرشلا موقت فوسو ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا

  .كلذب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا

  .ن,تيلاتتم لوادت ن,تسلjJ ةكرشلا م�سأ لوادت قيلعتب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا موقت -11

 ة¤qف ءاضقنا خTرات ةياÃB Ìa م�سألل ن,كلاملا ن,م+اسملا م�سأ ددع ليدع! متي ثيحب ةكرشلا لام سأر ضيفخت ذافن -12

 ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالbIJ اور�ظي نيذلاو ،ن,نئادلا ضا¤qعا

  .ذافنلا خTرات

 
 نالعإلا متیسو ضیفختلا ةیلمعل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلا لبق هدیدحت نكمی ال ةیداعلا ریغ ةماعلا ةیعمجلا داقعنا خیرات نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 4
 .ھنیح يف كلذ نع
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ذفان حبصأ ثيح ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا رارقل اًقبط ا+ؤاغلإ مت �¥لا م�سألا ةميق دادسb ةكرشلا موقت -13
ً

 كلذو ا

 àBلم م�س ل� نع ةيدوعس تالاTر )10( ةرشع غلبم دادس مت�س ثيح ذافنلا خTرات نم لمع موي )15( ةرشع ةسمخ لالخ

  .ةكرشلا ÃB ن,قحتسملا ن,م+اسملل

 نمو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع جت�تس �¥لاو ةدحاو ةظفحم ÃB )تدجو نإ( م�سأ روسك يأ عيمجتب ةكرشلا موقتس -14

الك ن,قحتسملا ةكرشلا �Ù+اسمل ا�عيب تالصحتم ع[زوت مت�س مث نمو ،ھنيح ÃB دئاسلا رعسلاب قوسلا ÃB ا�عيب مث
ً

 بسح 

 .ذافنلا خTرات نم موي )30( ن,ثالث لالخ ھتيكلم

  لاملا سأر ضيفخت ةيلمع مامتإل ةيماظنلا تاقفاوملل ةمزاللا تاءارجإلا 5-1
 

 نع )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقوم لالخ نم ةكرشلا تنلعأ )م06/11/2019 قفاوملا( ـ+08/03/1441 خTراتب

 نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم نم اïaجاح نع ھتداTزل ةكرشلا لام سأر ضيفختب اÐaرادإ سلجم ةيصوت

 نورشعو ةتس ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاTر )1,400,000,000( نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس لاTر )1,892,000,000(

 فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو ةعس!و ةئم نم ةكرشلا م�سأ ددع ضيفخت �BاتلاÓو ةكرشلا لام سأر نم ةئاملاب )26%(

  .م�س )140,000,000( نويلم ن,ع�رأو ةئم ��إ م�س )189,200,000(

 لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم نم لاملا سأر ضيفخت ةكرشلا بلط ��ع ةئي�لا تقفاو

 �BاتلاÓو ةئاملاب )%26( نورشعو ةتس ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاTر )1,400,000,000( نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس

 نويلم ن,ع�رأو ةئم ��إ م�س )189,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو ةعس!و ةئم نم ةكرشلا م�سأ ددع ضيفخت

  .)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقومو ةئي�لا عقوم ��ع ةقفاوملا هذ+ نع نالعإلا مت دقو ،م�س )140,000,000(

 ��ع م****/**/** قفاوملا ـ+****/**/** خTراتب دقعنملا ا�عامتجا لالخ ةكرشلل ةيداعلا ¤,غ ةيمومعلا ةيعمjJا تقفاو

 نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم نم لاملا سأر ضيفخت

 ددع ضيفخت �BاتلاÓو ةكرشلا لام سأر نم ةئاملاب )%26( نورشعو ةتس ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاTر )1,400,000,000(

 )140,000,000( نويلم ن,ع�رأو ةئام ��إ م�س )189,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو ةعس!و ةئام نم ةكرشلا م�سأ

 .)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقومو ةئي�لا عقوم ��ع ةقفاوملا هذ+ نع نالعإلا مت�سو .م�س
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 لاملا سأر ضيفخت بابسأ .6

 

 نأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىري .دئاوعلا ن,سحتو لاملا سأر لÊي+ ةءافك اa`ف امب ةطش�ألا عيمج ةءافك عفرل ةكرشلا �úس!

 ��ع ةكرشلا تاجايتحا قوفي �Bا jا عوفدملا لاملا سأر نأ ثيح اa`م+اسمو ةكرشلا ة ôصم ÃB نوÊيس لاملا سأر ضيفخت

 ةئامنامثو رايلم نم عوفدملا لاملا سأر ضفخن�س ،لاملا سأر ضيفخت ��ع ةقفاوملا تمت لاح ÃBو طسوتملا و ¤,صقلا ىدملا

 ةجي�ن يدوعس لاTر )1,400,000,000( نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و نانثاو

 لبق ةردصملا ةكرشلا م�سأ عومجم نم %26 ةبس� لثمت �¥لاو م�س )49,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم ن,ع�رأو ةعس! ءاغلإ

 ل� لباقم ةيدوعس تالاTر ةرشع )10( غلبمب ن,قحتسملا ن,م+اسملا ضTوع! مت�سو .اïaجاح نع ھتداTزل كلذو ضيفختلا

 ةكولمملا م�سألا ددع ضفخن�س �BاتلاÓو ،م�سلل ةيمسإلا ةميقلا لثمي يذلاو قحتسملا م+اسملا ةظفحم ÃB هءاغلا مت م�س

 داد¤qسا لباقملا ÃBو ھم�سأ نم يداع م�س 3,85 لÊل م�س 1 ءاغلإ لدعمب يأ ،%26 ھتçس� ام ءاغلإ ةجي�ن قحتسملا م+اسملل

اعافترا رثأتي نأ ض¤qفملا نم ھنإف كلذÓو ،هؤاغلإ مت م�س ل� نع ةيدوعس تالاTر )10( ةغلابلا ةيمسإلا اïaميق
ً

 م�سلا رعس 

 ةميقلا ن,ب قرفلا لثمي يذلا غلبملا ةميق لمش�ل م�سلا رعس ليدع!و لاملا سأر ضيفخت ةيلمع مامتإ دعàB bلم ¤,غلا

 قوقح RSع ةكرشلا لام سأر ضيفخت رثأ" – 8 مسق عجار ليصافتلا نم دTزمل( ةاغلملا م�سألل ةيقوسلا ةميقلاو ةيمسإلا

 لماوعل ةعضاخ ىقب�سو ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا �Bامجإ ��ع م�سألا ءاغلإ رثؤيسو .)ميمعتلا اذ+ نم "ةكرشلا TUVاسم

  .قوسلا ÃB بلطلاو ضرعلا

 عقاولا ليدعتلا نأو ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف نم ءاïaنالا دعb ذافنلا ديق نوÊتس لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نأ ��إ ةراشإلا ردجت

 .رارقلا ذافن دنع ضيفختلا ةيلمع ةجي�ن و+ م�سلا رعس ��ع

 سأر لÊي�ل لثمألا عضولاو طاش�لا مüJ تابلطتم عم بسان�ي امب ،ھضيفخت رثأو لاملا سأر ةيافك ىدم مييقت لالخ نمو

 ن,م+اسملا قوقح ��ع دئاعلاو لوصألا ��ع دئاعلا� ةكرشلل ةيحÓرلاو ءادألا تارشؤم بس� ��ع ضيفختلا رثأ ىدمو لاملا

 �BاتلاÓو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع دعb لضفأ �Bام زكرم ÃB حبصتس اÌaأ ةكرشلا ةرادإ دقتع! ،ةينويدملا ةبس�و م�سلا ةيحÓرو

 نم "ةكرشلا تاماbcلا RSع ةكرشلا لام سأر ضيفخت رثأ" – 7 مسق عجار ليصافتلا نم دTزمل( .ماع لÊشb دئاوعلا نسحت

 .)ميمعتلا اذ+

 سأر ضيفخت نأ ��إ صلخو ةكرشلل ةيلاملا ةعفارلا فقومو ھتيافك ىدمو لاملا سأر لÊي+ ةعجارمب ةرادإلا سلجم ماق دقو

 ةTرامث�سالا وا ةيعسوتلا ةيجيتا¤qسالا ا�ططخ لTومت وأ ةيلا jا ةيلاملا اÐaابلطتم لTومت قوفي يذلاو �Bا jا ةكرشلا لام

 ةءافك ¤æكأ لام سأر لÊي+ ��إ لوصولا ةكرشلل حي�يس عاطقلا ىوتسم عم كلذك بسان�ي امÓو ومنلا رارمتسا نامضل

 ةفلÊتب )دجو نإ( اïaفلÊت ضافخنال نيدلا تاودأ ةبس� ةداTز لاح ÃB لاملا سأر ةفلÊتل ýþرملا لدعملا ضيفخت ةيناÊمإ كلذكو

 .ةيكلملا تاودأ



  

 
18 

 عم قفاوتت ةديدج تارامث�سا يأ لTومتل ةجا jا دنع لثمألا T�Bومتلا لÊي�لاو لاملا سأر تانوÊمل رظنت ةكرشلا نأ امك

ارايخ حبصتس �¥لاو ةيجراjkا لTومتلا رداصم لالخ نم وأ ةيتاذلا ا+رداصم قTرط نع ءاوس ، ةكرشلا ةيجيتا¤qسا
ً

 لثمأ 

ارظن
ً

 .ماع لÊشb ةيكلملا تاودأ لالخ نم لاملا سأر لTومت ةفلÊتب ةنراقم ضا¤qقالا ةفلÊت ضافخنال 

  اtuاماrsلا pqع ةكرشلا لام سأر ضيفخت رثأ .7

 

 بساحمك ةيلودلا نوتنروث تنارج وضع ها�رشو يرصبلا هللادبع تاباس jا قيقدتل رادلا ةكرش ن,يعتب ةكرشلا تماق

 ضيفختلا ةيلآ حيضوت ھلالخ نم مت يذلاو ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعb صاjkا �Ëسا åا رTرقتلا دادعإل ي�وناق

  .ةكرشلا تاماqrلا ��ع عقوتملا هرثأو

ادان�ساو طقف حاضيإلا ضارغأل
ً

 ¤Ûمسõد ÃB 31 ةيïaنملا ةيلاملا ةنسلل ةكرشلل ةققدملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ثدحأ ��إ 

 .ةكرشلا تاباسح ��ع هؤاغلإ مت م�س ل� لباقم يدقنلا ضTوعتلاو لاملا سأر ضيفختل ةيلاملا راثآلا ،�Bي اميف ،م2019

ÃB ا ةلويسلا فقوم لظjJةكرشلا نأ امك ،ةيتاذلا ا+رداصم نم ةاغلملا م�سألا ةميق دادس يونت ةكرشلا نإف ةكرشلل دي 

 لاملا سأر ضيفخت رثأ ليلحت مت دقو ،كلذل ةجا jا تعد لاح ÃB كونبلا نم �Bراjkا لTومتلا مادختسا رايخ ةحاتإ تأترا

 عم ةيمالسإ ةيكنب تالي�س! تايقافتا تعقو دق ةكرشلا نأ ��إ ةراشالا ردجت ھيلعو .ساسألا اذ+ ��ع ةكرشلا تاماqrلا ��ع

 )50,000,000( نويلم ن,سمخ غلبمو يدوعس لاTر )50,000,000( نويلم ن,سمخ غلبمب )باس( ي�اطي¤Ûلا يدوعسلا كنبلا

 غلابم ةكرشلا مدختس! نلو ،طقف ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع لTومت ضرغل ةحاتم ضاTرلا كنب عم يدوعس لاTر

ابسحتو ةيتاذلا ا+رداصم نم ضيفختلا ةيلمع لما� لTومت نم ةكرشلا نكمت مدع لاح ÃB الإ تالي�س�لا هذ+
ً

 ثدح يأل 

املع ،دادسلا ةيلمع ��ع رثؤي دق ئراط
ً

 وأ ةTرادإ باع!أ وأ تالومع يأ اa`لع بس�حي الو ةمزلم ¤,غ تالي�س�لا هذ+ نأب 

 تايضرفلا نم ددع ةساردب تماق ةكرشلا نأب كلذك ةراشإلا ردجت امك .تالي�س�لا ا�مادختسا متي مل لاح ÃB طابترا ةلومع

اذخأ ةيلبقتسملا
ً

 .ةيدقنلا ةكرشلا تاقفدت ��ع طفنلا راعسأ ضافخناو انورو� سورياف ةحئاج رثأ رابتعالاب 

 نإف ةكرشلا لام سأر ضيفخت لTومتل يدوعس لاTر نويلم ةئام )100( غلابلا لTومتلا مادختسا ةكرشلا تررق لاح ÃBو

ادئاز لTومتلا غلبم سفنب نوÊتس ةلمت åا تاماqrلالا
ً

املع لTومتلا ةلومع ةميق اa`لع 
ً

 ة¤,صق نوÊتس لTومتلا دادس ة¤qف نأب 

 .مادختسالا خTرات نم ةدحاو ةنس لالخ لجالا

  ةكرشلا تاباسح QRع لاملا سأر ضيفخت رثأ 7-1

 لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و نانثاو ةئامنامثو رايلم نم عوفدملا لاملا سأر ضفخن�س :لاملا سأر ةصح )أ

 .يدوعس لاTر )1,400,000,000( نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس

2-ب-59  
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 لاملا سأر ةصح )4( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق نايبلا

 140,000 189,200 )م)س فلأ( ةردصملا م)سألا ددع

 فالآ( ةردصملا م)سألل ةيمسإلا ةميقلا

 )تالاMرلا
1,892,000 1,400,000 

  ي;وناقلا بسا34ا ر0رقت :ردصملا

 
 سأر ضيفخت ةيلمع لبق �B 8%اوح نم لاملا سأر ضيفخت دعb لوصألا ��ع دئاعلا ةبس� عفت¤qس :لوصألا RSع دئاعلا  )ب

 نوتسو ةينامث �Bاوح غلابلاو ةمكح ÃB ام و دقنلا دنب ضافخنا ةجي�ن كلذ و لاملا سأر ضيفخت دع�B 11% bاوح ��ا لاملا

 �Bاوح ةغلابلاو رئاسjkا وأ حاÓرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تادوجوم دنب و يدوعس لاTر نويلم )68,000,000(

 دادس ام�لالخ نم مت�س ناذللاو Û¤ 2019مسõد ÃB 31 امك يدوعس لاTر )486,000,000( نويلم نونامثو ةتسو ةئامع�رأ

 نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ ةميقب ن,قحتسملا ةكرشلا �Ù+اسمل ةاغلملا م�سألل )تالاTر 10( ةيمسإلا ةميقلا

  .يدوعس لاTر )492,000,000(

 لوصألا 89ع دئاعلا )5 ( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق نايبلا

 195,926 195,926 )تالاMرلا فالآ( ةاBزلا لبق لخدلا >�اص

 1,839,361 2,331,361 )تالاMرلا فالآ( تادوجوملا >;امجإ

 %10.7 %8.4 )%( لوصألا ��ع دئاعلا

  ي;وناقلا بسا34ا ر0رقت :ردصملا

 لاTر 0.96 نم كلذو %34 ةبس�ب م�سلا ةيحÓر لدعم عفت¤,س ةردصملا م�سألا ددع ضيفختل ةجي�ن :مlسلا ةيحjر )ج

 ماعلل ةيلاملا جئاتنلا بسح م�س لÊل يدوعس لاTر 1.28 ��إ لاملا سأر ضيفخت ةيلمع لبق م�س لÊل يدوعس

 .م2019

 مcسلا ةيحWر )6( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق نايبلا

 179,601 179,601 )تالاMرلا فالآ( لماشلا لخدلا >;امجإ
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 140,000 189,200 ةردصملا م)سألا ددع

Iر( م)سلا ةيح�ر ةبسM1.28 0.96 )يدوعس لا 

  ي;وناقلا بسا34ا ر0رقت :ردصملا

 
 امم %28 ةبس�ب ن,م+اسملا قوقح دنب ضفخن�س ةكرشلا لام سأر ÃB ¤,غتلل ةجي�ن :نoمTاسملا قوقح RSع دئاعلا )د

 بسح %11,2 ��إ لاملا سأر ضيفخت ةيلمع لبق %8,7 نم ن,م+اسملا قوقح ��ع دئاعلا ةبس� عافترا ��إ يدؤيس

 .م2019 ماعلل ةيلاملا جئاتنلا

 ن1م0اسملا قوقح 89ع دئاعلا )7( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق نايبلا

 195,926 195,926 )تالاMرلا فالآ( ةاBزلا لبق لخدلا >�اص

 1,753,830 2,245,830 )تالاMرلا فالآ( ن}م�اسملا قوقح عومجم

 %11.2 %8.7 (%)  ن}م�اسملا قوقح ��ع دئاعلا

  ي;وناقلا بسا34ا ر0رقت :ردصملا

 
 جتانلا ةيكلملا قوقح عومجم ديصر ÃB ¤,غتلاو ةردصملا م�سألا ددع ضافخنا ةجي�ن :دحاولا مlسلل ةيbqفدلا ةميقلا )ه

 م�س لÊل يدوعس لاTر 11,9 نم كلذو %5,5 ةبس�ب م�سلل ةي¤qفدلا ةميقلا تعفترا ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم

 ماعلل ةيلاملا جئاتنلا بسح ضيفختلا ةيلمع دعb م�س لÊل يدوعس لاTر 12,5 ��إ لاملا سأر ضيفخت ةيلمع لبق

 .م2019

 مcسلل ةي�Oفدلا ةميقلا )8( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق نايبلا

 1,753,830 2,245,830 )تالاMرلا فالا( ةيكلملا قوقح عومجم

 140,000 189,200 )م)س فلأ( ةردصملا م)سألا ددع

 12.5 11.9  )يدوعس لاMر( م)سلل ةي��فدلا ةميقلا

  ي;وناقلا بسا34ا ر0رقت :ردصملا
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 )لوادتلا ةبس>( ةيلا?uا ةبسsلا )و
 تادوجوم دنب و يدوعس لاTر )68,000,000( نويلم نوتسو ةينامث �Bاوح غلابلاو ھمكح ÃB امو دقنلا دنب ÃB ضافخنالا ةجي�ن

 لاTر )486,000,000( نويلم نونامثو ةتسو ةئامع�رأ �Bاوح ةغلابلاو رئاسjkا وأ حاÓرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلام

 ةكرشلا �Ù+اسمل ةاغلملا م�سألل )م�سلل تالاTر 10( ةيمسإلا ةميقلا دادس ةجي�ن Û¤ 2019مسõد ÃB 31 امك يدوعس

 %65 ةبس�ب ةيلا jا ةبس�لا ضفخن�س يدوعس لاTر )492,000,000( نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ ةميقب ن,قحتسملا

  .لاملا سأر ضيفخت ةيلمع دعb ةرم 3,84 ��إ لاملا سأر ضيفخت ةيلمع لبق ةرم11,1 نم كلذو

 )لوادتلا ةبس�( ةيلاwxا ةبس�لا )9( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk لاملا سأر ضيفخت لبق نايبلا

 261,136 753,136 )تالاMرلا فالا( ةلوادتملا تادوجوملا

 67,979 67,979 )تالاMرلا فالا ةلوادتملا تا�ولطملا

 3.84 11.1 ةرم ةيلاX]ا ةبسzلا

  ي;وناقلا بسا34ا ر0رقت :ردصملا

 

  ن,م+اسملا قوقح pqع ةكرشلا لام سأر ضيفخت رثأ .8

 

ÃB امجإ ضفخن�س ،لاملا سأر ضيفخت ��ع ةقفاوملا تمت لاح�B ةجي�ن قحتسم م+اسم يأل ةكولمملا ةيقوسلا م�سألا ددع 

 تالاTر )10( ةغلابلا ةيمسالا اïaميق داد¤qساو ھم�سأ نم يداع م�س 3.85 لÊل م�س 1 ءاغلإ لدعمب يأ ،%26 ھتçس� ام ءاغلإ

اعافترا رثأتي نأ ض¤qفملا نم ھنإف كلذÓو ،هؤاغلإ مت م�س ل� نع ةيدوعس
ً

 ضيفخت ةيلمع مامتإ دعàB bلم ¤,غلا م�سلا رعس 

  .ةاغلملا م�سألل ةيقوسلا ةميقلاو ةيمسإلا ةميقلا ن,ب قرفلا لثمي يذلا غلبملا ةميق لمش�ل م�سلا رعس ليدع!و لاملا سأر

 رثأ و ضTوعتلا ةميق باس�حا ةقTرط حيضوت ضرغل �Ø"ا¤qفا رعس و+ ةيلاتلا ةلثمألا ÃB م�سلا رعس نأ ��إ ةراشالا ردجت

  .ةظفحملل ةيقوسلا ةميقلا ��ع لاملا سأر ضيفخت

 .م�سأ 10 ��إ ةيقوسلا ةميقلا ��ع لاملا سأر ضيفخت ةيلمع رثأو ضTوعتلا ةميق باس�حا ةقTرط èþوي لاثم ،�Bي اميف

 م�سلا رعس نأ انض¤qفا اميف ،دحاولا م�سلل يدوعس لاTر 13 ضيفختلا لبق م�سلا رعس نأ حيضوتلا لجأل انض¤qفا دقو

bر 14.05 حبصيس م�سألا ليدع! دعTاتلا وحنلا ��ع دحاولا م�سلل يدوعس لا�B: 
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 مcسأ v9 10إ ن1قحتسملا ةكرشلا ��0اسمل ةيقوسلا ةميقلا 89ع لاملا سأر ضيفخت رثأ 89ع لاثم10) ( لودج

 ةميقلا نايبلا

 لبق ةكولمملا م)سألا

 ضيفختلا

1 

 م*س

2 

 م*س

3  

 م*سأ

4  

 م*سأ

5 

 م*سأ 

6 

 م*سأ 

7 

 م*سأ 

8  

 م*سأ

9 

 م*سأ 
 م*سأ 10

 لبق م)سلا رعس

 )���ا��فا( ضيفختلا

 )يدوعس لاMر(

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 1.30 1.04 0.78 0.52 0.26 )م)س( ةاغلملا م)سألا

 دعk ةكولمملا م)سألا

 *)م)س( ضيفختلا
0.74 1.48 2.22 2.96 3.7 4.44 5.18 5.92 6.66 7.40 

 ةظفWXا >� م)سألا ددع

kم)س( ضيفختلا دع( 
- 1 2 2 3 4 5 5 6 7 

 دعk م)سألا روسك ددع

 *)م)س( ضيفختلا
- 0.48 0.22 0.96 0.70 0.44 0.18 0.92 0.66 0.40 

 ةميقلاب ضMوعتلا غلبم

 )يدوعس لاMر( ةيمسإلا
2.6 5.2 7.8 10.4 13 15.6 18.2 20.8 23.4 26 

 ةجتانلا ضMوعتلا ةميق

 م)سألا روسك نم

 لاMر( **)ةMريدقت(

 )يدوعس

10.4 6.74 3.09 13.49 9.84 6.18 2.53 12.93 9.27 5.62 

 ضيفخت دعk م)سلا رعس

 لاMر( لاملا سأر

 ***)يدوعس

14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 

 ةظفحملل ةيقوسلا ةميقلا

 لاملا سأر ضيفخت لبق

 )يدوعس لاMر(

13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 

 ةظفحملل ةيقوسلا ةميقلا

kلاملا سأر ضيفخت دع 

 )يدوعس لاMر(

- 14.05 28.10 28.10 42.15 56.20 70.25 70.25 84.30 98.38 

 ةجتانلا ضMوعتلا ةميق

 روسكو ةاغلملا م)سألا نم

 )يدوعس لاMر( م)سألا

13 11.95 10.89 23.89 22.84 21.78 20.73 33.73 32.67 31.62 

 ةيقوسلا ةميقلا >;امجإ

 ضيفخت دعk ةظفحملل

 م)سألا لمش� لاملا سأر

 )يدوعس لاMر( دقنلاو

13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 
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 .ضيفختلا ةيلمع نم ةجتانلا ض0وعتلا ةميق باس,حا ةق0رط حيضوت ضرغل كلذ ضا£»فا مت ثيح ،مnسأ روسك LMع م\اسملا ةظفحم يوتحت نأ نكمي ال *

 فلتخي نأ نكم0و ليدعتلا دعd عقوتملا مnسلا رعس و\و مnسلل يدوعس لا0ر 14,05 رعس LMع مnسألا روسك عيب نم ةجتانلا ض0وعتلا ةميق باس,حا مت**

  .قوسلا ]Z بلطلاو ضرعلا LMع ءانب مnسلا رعس

 .مnسألا قيلع´ ة£»فو ذافنلا خ0رات ءاضقنا دعd لدعملا لوادتملا مnسلا رعس و\ لاثملا ]Z ضيفختلا ةيلمع دعd مnسلا رعس نأ ةراشإلا ردجت ***

 

 

 

 م�سأ نم م�س )1,000( فلأ ددع ھتظفحم ÃB قحتسم م+اسم ��ع لاملا سأر ضيفخت ةيلمع رثأ èþوي لاثم ،�Bي اميف

 سأر ضيفخت ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ةقفاوم لاح ÃB نأ ةراشإلا ردجت .لاملا سأر ضيفخت ةيلمع لبق ةكرشلا

ذفان ضيفختلا رارق نوÊيس ،لاملا
ً

 ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا خTرات ةياÃB Ìa م�سألل ن,كلاملا ةكرشلا �Ù+اسم عيمج ��ع ا

 لمش[و ذافنلا خTرات ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالbIJ اور�ظي نيذلاو

 اورضح نيذلا نيديقملا ن,م+اسملا كلذكو ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا عامتجا اورضحي مل نيذلا نيديقملا ن,م+اسملا كلذ

 .لاملا سأر ضيفخت رارق دض اوتوص وأ اوتوصي ملو عامتجالا

 م0اسم – ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا ةقفاوم لاح ij ن1قحتسملا ةكرشلا ��0اسم قوقح 89ع لاملا سأر ضيفخت رثأ 89ع لاثم )11( لودج

ij س )1,000( ھتظفحمcم 

 نايبلا
 ةيداعلا �}غ ةماعلا ةيعمu]ا ةقفاوم لاح >�

 لاملا سأر ضيفخت لبق

 مcس 1,000 ضيفختلا ةيلمع لبق ةكولمملا م)سألا

 يدوعس لاYر 13 *)���ا��فا( ضيفختلا ةيلمع لبق م)سلا رعس

)���ا��فا( ضيفختلا ةيلمع لبق م)سألل ةيقوسلا ةميقلا  يدوعس لاYر 13,000 

Iضيفختلا ةبس  26% 

 مcس 260 ةMرامث7سالا قحتسملا م�اسملا ةظفحم نم ةاغلملا م)سألا ددع

 مcس 740 ضيفختلا ةيلمع دعk ةكولمملا م)سألا

*)���ا��فا( ضيفختلا ةيلمع دعk م)سلا رعس  يدوعس لاYر 14,05 

**)���ا��فا( ضيفختلا ةيلمع دعk م)سألل ةيقوسلا ةميقلا  يدوعس لاYر 10,400 

 ةميقلا لداع� امب ةاغلملا م)سألا نع هدادس متDس يذلا غلبملا

 ةيمسإلا
 يدوعس لاYر 2,600

)���ا��فا( ضيفختلا ةيلمع دعk م)سألل ةيقوسلا ةميقلا  يدوعس لاYر 10,400 
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 يدوعس لاYر 13,000  هالعأ نيدنبلا >;امجإ

 .ةكرشلا :ردصملا

 حيضوتلا ضرغل �¶µا£»فا مnسلا رعس*

 حاضيالا ضرغل ةيقوسلا ةميقلا ب0رقت مت **

 ضيفختلا دعb م�سلا رعس رثأتي نأ عقوتملا نمو ،حاضيإلا ضرغل �Ø"ا¤qفا رعس و+ لاثملا ÃB ةكرشلا م�سل قالغإلا رعس نإ

  .ةاغلم ¤,غلا م�سالا ددع ��ع ةيقوسلاو ةيمسإلا ةميقلا ن,ب ام قرافلاب

 ��إ م�سلل يدوعس لاTر 13 نم كلذو لاملا سأر ضيفخت ةجي�ن %8 ةبس�ب م�سلا رعس عفت¤,س ،هالعأ لاثملا ��إ رظنلاÓو

 رادقمب ضفخن�س ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا نأ امك .م�سلا رعس ليدع! دعb دحاولا م�سلل يدوعس لاTر �B 14.05اوح

 فلأ ناتئامو نويلم نوع�رأو ةعس! ءاغلإ ةجي�ن يدوعس لاTر )492,000,000( نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ

 سأر ضيفخت لبق ةكرشلا م�سأ ددع ��إ لاملا سأر ضيفخت دعb ةيقبتملا م�سألا ددع ةبس� حبصتل ،م�س )49,200,000(

 .)�B )74%اوح لاملا

 .ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلاو م�سلا رعس ��ع لاملا سأر ضيفخت رثأ èþوي هاندأ لاثملا 

 ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلاو مcسلا رعس 89ع لاملا سأر ضيفخت رثأ 89ع لاثم )12( لودج

 لاملا سأر ضيفخت دعk م)سلا رعس �}يغ�

 يدوعس لاYر 13 )���ا��فا( لاملا سأر ضيفخت لبق ةكرشلا م)سل قالغإلا رعس

 يدوعس لاYر 492,000,000 لاملا سأر ضيفخت ةميق

 مcس 49,200,000 ةاغلملا م)سألا ددع

 مcس 189,200,000 لاملا سأر ضيفخت لبق ةردصملاو ةمئاقلا م)سألا ددع

 مcس 140,000,000 لاملا سأر ضيفخت دعk ةردصملاو ةمئاقلا م)سألا ددع

 يدوعس لاYر 2,459,600,000 لاملا سأر ضيفخت لبق ةكرشلا م)سأل ةيقوسلا ةميقلا

 ن}قحتسملا ن}م�اسملا ��ع ھع�زوت متDس يذلا ضMوعتلا غلبملا

 )ةاغلملا م)سألل ةيمسألا ةميقلا( ةاغلملا م)سألا لباقم
 يدوعس لاYر 492,000,000

 يدوعس لاYر 14.05 ض��فملا لاملا سأر ضيفخت دعk ةكرشلا م)س رعس

 يدوعس لاYر 1,967,600,000 لاملا سأر ضيفخت دعk ةكرشلا م)سأل ةيقوسلا ةميقلا

 .ةكرشلا :ردصملا
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  ةكرشلا لام سأر ضيفختب ةقلعتملا ةرطاOyا لماوع .9

 ذاختا ��ع ةرادإلا ةردق ا�م+أ نم ةيلخادو ةيجراخ لماوعو فورظ ةدع ��ع �Ø×�ئر لÊشb ةكرشلا لامعأ جئاتن دمتع!

 مدع ن,بت لاح ÃBو .ھتيافك ىدمو ا�لام سأر لÊي+ و اïaطش�أو ةكرشلا لامعأب قلعتي اميف ةبسانملاو ةحي #لا تارارقلا

 اًبلس كلذ رثؤي نأ نكمملا نم ھنإف ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع صخي اميف ةكرشلا ةرادإ سلجم ةيصوت رارق ةمالس

 .ةيلبقتسملا اÐaاعقوتو اÐaايلمع جئاتنو �Bاملا ا�عضوو ةكرشلا لامعأ ��ع ير+وج لÊش�و

 وأ �Ùيلقإلا وأ å �Bا ديعصلا ��ع رش�نت دق �¥لا ةيدعملا وأ ةيئاÓولا ضارمألاب اًيبلس اًرثأت ةكرشلا لامعأ رثأتت نأ نكمي امك

 )ىرخألا ةي #لا ةئÓوألا دحأ وأ( (Covid-19) "دجتسملا انورو� سورياف" لثم ةي #لا ةئÓوألا دحأ راش�نا نإ .يملاعلا

 ة #لاب ةطبترملا ضارمألا كلت �Ø'فتب قلعتت ةئÓوأ يأ رثؤت دقو .ةكرشلا ÃB لمعلا ¤,س قيعõ دق ةكرشلا يفظوم ن,ب اa`شفتو

 ��ع ةكرشلا ةردق ��ع وأ ةكرشلا تاجتنم ��ع لابقإلا رارمتسا ��ع اًبلس رثؤت دقف ،ةكرشلا ءالمع تارارق ��ع ا+¤,غ وأ

 قيقحت ��ع اÐaردقو ةيلاملا ا�جئاتنو ةكرشلا تاداريا ��ع رثؤي امم ن,يلا jا اa(المعb ظافتحالا وأ اa`لإ ددج ءالمع بذج

   .حاÓرألا

 دق �¥لا ةيئاقولا تاءارجإلا نم ا+¤,غو لمعلا تارقمل روض jا قيلع!و لوجتلا رظح لثم ةTزا¤qحالا تاءارجإلا رثؤت دقو امك

 لمعلا ¤,س ��ع )Covid-19( "دجتسملا انورو� سورياف" ةحئاج راش�نا نم د ôل ةيدوعسلا ةيÓرعلا ةكلمملا ةموÊح ا+ذختت

ÃB و .ةكرشلاÃB حالا تاءارجإلا هذ+ م�ف ��ع ةكرشلا ةردق مدع لاحq¤زاTا�عم لماعتلاو تا¤,غتلاو ة ÃB بسانملا تقولا 

 اÐaاعقوتو اÐaايلمع جئاتنو �Bاملا ا�عضوو ةكرشلا لامعأ ��ع ير+وج لÊش�و اًبلس رثؤيس كلذ نإف ،ةحي #لا ةقTرطلاÓو

  .ةيلبقتسملا

 يداصتقالا ؤطابتلاو دو�رلا وأ طفنلا راعسأ ضافخنا لثم ىرخأ ةيداصتقا لماوعل اïaطش�أو ةكرشلا لامعأ رثأتت دقو اذ+

  .ماع لÊشb ةكرشلا تاجتنم ��ع بلطلا رثأتو ع[راشملا ¤,س ةلJ*و ماع لÊشb قافنالا مüJ ��ع رثؤيس يذلا
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 لاملا سأر ضيفخت ةيلمعل ةينمزلا ة}rفلا .10

  لاملا سأر ضيفخت ةيلمع تاءارجإل ةح�Oقملا ةينمزلا ة�Oفلا )13( لودج
 

  ثدX]ا  خMراتلا

 ـ08/03/14410

 )م04/11/2019 قفاوملا(

 )1,400,000,000( v9إ يدوعس لاYر )1,892,000,000( نم ةكرشلا لام سأر ضيفختب ةرادإلا سلجم ةيصوت

 .يدوعس لاYر

 ـ13/05/14410

 )م08/01/2020 قفاوملا(

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعل ي�وناقلا راش¡سملاو vjاملا راش¡سملا ن1يع' نالعإ

 ـ17/09/14410

 )م10/05/2020 قفاوملا(

 .ةيلاملا قوسلا ةئيv9 0إ ةكرشلا لام سأر ضيفخت بلط ميدقت

  ـ&23/11/1441

 )م14/07/2020 قفاوملا(

 عقوم ij ةقفاوملا هذ0 نع نالعإلا مت دقو ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت بلط 89ع ةيلاملا قوسلا ةئي0 ةقفاوم

 .)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقومو ةئيcلا

  ـ&06/01/1442

 )م25/08/2020قفاوملا(

 ن1مضت مت امك ،)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقوم ij ا��ع نالعإلاو ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمçÑل ةوعدلا

�èéن1م0اسملا ميمع' نم ة ij نالعإلا. 

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

 سأر ضيفخت ةنمضتملا ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا عامتجا دونب 89ع ي�و�Oكلإلا تYوصتلا ةيادب نع نالعإلا

 .)لوألا عامتجالا( ةكرشلا لام

 ـ0****/**/**

 *)م****/**/** قفاوملا(

 مدع لاح ijو ،)لوألا عامتجالا( ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةنمضتملا ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا داقع�ا

 ةددêxا ةدملا ءا�Øنا نم ةعاس دعq ي�اث عامتجا دقع متÞس ،لوألا عامتجالا داقع�ال مزاللا باصنلا لامتكا

 عامتجالا داقع�ا متÞس ،ي�اثلا عامتجالا دقعل مزاللا باصنلا لامتكا مدع لاح ijو .لوألا عامتجالا داقع�ال

 .ي�اثلا عامتجالا داقع�ال ةددêxا ةدملا ءا�Øنا نم موي 21 دعq ثلاثلا

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

 )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقوم 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا عامتجا جئاتن نع نالعإلا

 .� Þìئرلا ةكرشلا زكرم ا��ف عقي �Üلا ةقطنملا ij عزوت ةيموي ةفيëxو

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑإ ن1نئادلا ةوعد متي ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمv9 

 ij ضيفختلا رارق رش� خYرات نم موي )60( ن1تس لالخ ةكرشلا لام سأر ضيفخت رارق 89ع م�Ùاضا�Oعا ءادبإ

 ةكرشلا 89ع بجو ،روlذملا داعيملا ij ھتادن¡سم ةكرشلا v9إ مدقو ن1نئادلا دحأ ض�Oعأ نإف .ةيمويلا ةفيîxلا

الاح ناl اذإ ھنيد ھيلإ يدؤت نأ
ً

الجآ ناl اذإ ھب ءافولل اًيفاl اًنامض ھل مدقت نأ وأ 
ً

.  

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑونت رش� متي ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمYنم ھ 

 )60( ن1تس ةدم دعq كلذو ن1نئادلا ضا�Oعا ة�Oف ءاضقناب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقوم 89ع ةكرشلا

 .ةيمويلا ةفيîxلا ij ضيفختلا رارق رش� خYرات نم موي

 ـ0****/**/**

 )م****/* */** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑةيلاملا قوسلا موقت ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعم 

 .**.ذافنلا خYرات ءاضقنا دعq ن1تيلاتتم لوادت ن1تسلwÑ ةكرشلا مcسأ لوادت قيلعتب )لوادت( ةيدوعسلا

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑيس ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمñضيفختلا رارق نو 

ذفان
ً

 اورcظي نيذلا و ن1نئادلا ضا�Oعا ة�Oف ءاضقنا خYرات ةيا�ij ó مcسألل ن1كلاملا ةكرشلا ��0اسم عيمج 89ع ا

qèÑ8ي موي ي�اث لوادت ةيا��ب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالj رات ءاضقناYو ذافنلا خåلمش 

 نيديقملا ن1م0اسملا كلذكو ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا عامتجا اورضحي مل نيذلا نيديقملا ن1م0اسملا كلذ

 .لاملا سأر ضيفخت رارق دض اوتوص وأ اوتوصي ملو عامتجالا اورضح نيذلا
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 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑس ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمÞرعسو ددع ليدع' مت 

 )1,400,000,000( نويلم ةئامعÒرأو رايلم ةيمسالا ا�Øميق غلبت �Üلاو ن1قحتسملا ةكرشلا ��0اسم عيمج مcسأ

 .يدوعس لاYر

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑةكرشلا موقتس ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعم qدادس 

ذفان حبصأ ثيح ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعمwÑا رارقل اًقبط ا0ؤاغلإ مت �Üلا مcسألا ةميق
ً

 ةسمخ لالخ كلذو ا

 ôjلم مcس لl نع ةيدوعس تالاYر )10( ةرشع غلبم دادس متÞس ثيح ذافنلا خYرات نم لمع موي )15( ةرشع

 .ةكرشلا ij ن1قحتسملا ن1م0اسملل

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑعيمجتب ةكرشلا موقتس ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعم 

 ij اcعيب مث نمو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع جت�تس �Üلاو ةدحاو ةظفحم ij )تدجو نإ( مcسأ روسك يأ

الك ن1قحتسملا ةكرشلا ��0اسمل اcعيب تالصحتم عåزوت متÞس مث نمو ،ھنيح ij دئاسلا رعسلاب قوسلا
ً

 بسح 

 .ةكرشلا لاملا سأر ضيفخت ذافن خYرات نم موي )30( ن1ثالث لالخ ھتيكلم

 ـ0****/**/**

 )م****/**/** قفاوملا(

ij ا ةقفاوم لاحwÑليدعتب ةكرشلا موقتس ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت 89ع ةكرشلل ةيداعلا �1غ ةماعلا ةيعم 

 .يراجتلا اcلõÑو � Éاسألا اcماظن ij ضيفختلا دعq لاملا سأر

 تقو ]Z ةئيnلا ةقفاوم دعd ةيداعلا £Wغ ةماعلا ةيعمlmا دقعd ةكرشلا موقت دقو ةيداعلا £Wغ ةماعلا ةيعمlmا دقعل فدF¸سم خ0راتلا اذ\ نأ ةراشالا ردجت *

 .ھنيح ]Z كلذ نع نالعإلا متzسو بسانم ةكرشلا هارت ام بسحب رخآ

 اذ\ نأ ثيح ةيداعلا £Wغ ةماعلا ةيعمlmا ةقفاوم ]Lي يذلا مويلا ]Z سzلو ذافنلا خ0رات ءاضقنا ]Lي يذلا مويلا ]Z نو[يس مnسلا لوادت قيلع´ ةيلمع نإ **

 موي )60( نWتس لالخ ةكرشلا لام سأر ضيفخت رارق LMع مEFاضا£»عا ءادبإ RMإ نWنئادلا ةوعد اnمزلي الو لاملا سأر ]Z رئاسخ اF¼دل �gلا تا<رشلل نو[ي ءارجإلا

   .ضيفختلا رارق رش; خ0رات نم

  لاملا سأر ضيفخت ةليمعل ةينمزلا ة¤qفلا èþوي ي�ايب مسر �Bي اميف

 لاملا سأر ضيفخت ةيلمعل ةينمزلا ة�Oفلا )14( لودج

 

 

 

  

 ةيعمlmا رارق رش;و ةقفاوم :0 مويلا

 ةيداعلا £Wغ ةماعلا

 )موي 60( نWنئادلا ضا£»عا ة£»ف :60-1 مويلا

 مnسألا رعسو ددع ليدع́و قيلع´ ة£»ف :62-61 مويلا

 لدعملا رعسلاب لوادتلا ةدوع :63 مويلا

 ةاغلملا مnسألا ض0وع´ ةميق دادس :76-61 مويلا

 مnسألا روسك عيب تالصحتم ةميق دادس :91-61 مويلا
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 ةرادإلا سلجم ءاضعأ رارقإ .11

 

 ةكرشلا ة ôصم ÃB ّبصي ةكرشلا لام سأر ضيفخت نأب م+داقتعاو م�ملع بسحب ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ دكؤي

 .ن,م+اسملاو

 

  لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع ة�وجأو ةلئسأ .12

 
 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةجي�ن م�سلا رعس ليدع! متي â¥م .1

ÃB ا لبق نم ةقفاوملا تمت لاحjJةكرشلا م�سأ لوادت قيلع! مت�س ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعم 

jJكلذو م�سلا رعس ليدع!و ضيفختلا ةيلمع ذيفنتل ن,تيلاتتم لوادت ن,تسل bف ءاضقنا دعq¤عا ةq¤ةغلابلاو ن,نئادلا ضا 

اموي )60( ن,تس
ً

 ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ÃB نيديقملا ن,م+اسملا ةقفاوم رارق رش� خTرات نم 

    .كلذب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقوم ��ع ھTونت رش�ب ةكرشلا موقتسو .ةكرشلا لام سأر ضيفخت

 ؟د¤qسم م�س لÊل ةعقوتملا ةميقلا AB امو ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم ةجتانلا ضTوعتلا ةميق باس�حا مت�س فيك .2

 نويلم نوعس!و نانثاو ةئامع�رأ غلبت ةيلامجإ ةميقب يداع م�س )49,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم ن,ع�رأو ةعس! ءاغلإ مت�س

 رعس ليدع! ةيلمع نم ءاïaنالا دع�و .كولمم يداع م�س 3.85 لÊل م�س 1 ءاغلإ لدعمب يأ ،يدوعس لاTر )492,000,000(

 ثيح ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا رارقل اًقبط ا+ؤاغلإ مت �¥لا م�سألا ةميق دادسb ةكرشلا موقتس ،لوادت لبق نم م�سلا

ذفان حبصأ
ً

 ةيدوعس تالاTر )10( ةرشع غلبم دادس مت�س ثيح ذافنلا خTرات نم لمع موي )15( ةرشع ةسمخ لالخ كلذو ا

 ةكرشلا تالbIJ اور�ظي نيذلاو ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا خTرات ةياÃB Ìa م�سألل ن,كلاملا ن,م+اسملل àBلم م�س ل� نع

 ةميقلا ن,ب ام رعسلا قرف سكعن�سو .ذافنلا خTرات ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل

  .ليدعتلا دعb لوادتملا م�سلا رعس ھنع جت�يل ليدعتلا ةيلمع لبق لوادتملا م�سلا رعسو )تالاTر 10( م�سلل ةيمسإلا

 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم ةجتانلا ضTوعتلا ةميق حنمت نمل .3

 كلاملا و+و قحتسملا م+اسملل لاملا سأر ضيفخت نم ةجتانلا )تدجو نإ( م�سألا روسك تالصحتمو ضTوعتلا غلبم حنمي

 خTرات ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالbIJ لIJملا ةكرشلا م�سأل

 .ذافنلا

  

5-ب-59  
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 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم ضTوعتلا ةميق عاديإ متي â¥م .4

 حبصأ ثيح ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا رارقل اًقبط )ضTوعتلا غلبم( ا+ؤاغلإ مت �¥لا م�سألا ةميق عاديإب ةكرشلا موقتس

ذفان
ً

 ةقفاوم رارق رش� خTرات نم موي 60 ةغلابلا( ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ةياÌa نم لمع موي )15( ةرشع ةسمخ لالخ كلذو ا

 م�س ل� نع ةيدوعس تالاTر )10( ةرشع غلبم دادس مت�س ثيح ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ÃB ن,م+اسملا

 نع جت�تس �¥لاو ةدحاو ةظفحم ÃB )تدجو نإ( م�سأ روسك يأ عيمجتب ةكرشلا موقتس امك .ن,قحتسملا ن,م+اسملل àBلم

 �Ù+اسمل ا�عيب تالصحتم ع[زوت مت�س مث نمو ،ھنيح ÃB دئاسلا رعسلاب قوسلا ÃB ا�عيب مث نمو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع

الك ةكرشلا
ً

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ناTرس خTرات نم موي )30( ن,ثالث لالخ ھتيكلم بسح 

 ؟م�سألا روسك تالصحتم و ضTوعتلا غلبم دادسb م+اسملا راعشإ متي فيك .5

 .ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم لبق نم ةمدقملا ي!الوادت ةمدخ قTرط نع م+اسملا راعشإ متي

 ؟ديقملا م+اسملا و+ نم .6

 م�سلا ةيكلم لاقتنال ةمزاللا ة¤qفلا ABو ةTوس�لا ة¤qف رابتعالا ÃB ذخألا عم( م�سألل كلاملا م+اسملا و+ ديقملا م+اسملا

 داقع�ا تقو )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا ن,م+اسم لÃB íJ ر�ظي يذلاو )ةقفصلا ةميقل �Bعفلا دادسلاو

  .لاملا سأر ضيفخت رارق ��ع تTوصتلا ھل قحي ثيح ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا

 ؟قحتسملا م+اسملا و+ نم .7

 قوسلا ىدل ةكرشلا لÃB íJ ر�ظي يذلاو ،ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا خTرات ةياÃB Ìa م�سألا كلام و+ قحتسملا م+اسملا

 ن,تسلج ةغلابلاو( ءارشلا ةTوس! ة¤qف ¤Ûتع! ثيح  ذافنلا خTرات ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا

   .م�سلا لوادت قيلع! ة¤qف نمض نم )ن,تيلاتتم لوادت

  ؟م�سلا رعس ليدعتل م�سألا لوادت قيلع! مت�س â¥م .8

اموي )60( ن,تس ةغلابلاو ذافنلا خTرات ÃB لوادتلا ة¤qف ءاïaنا عم
ً

 ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ÃB ن,م+اسملا ةقفاوم رارق رش� خTرات نم 

 .ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا

 â¥ح روسكلا تالصحتمو ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم جتانلا ضTوعتلا غلبم ÃB ھتيقحأ م+اسملا دقفي نأ نكمي ل+ .9

 ؟لاملا سأر ضيفخت ��ع تTوصتلاو ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا روضح قح ھل نا� ول

 خTرات ةياÃB Ìa م�سأ كلمي مل لاح ÃB  م�سألا روسك تالصحتمو ضTوعتلا غلبم ÃB ھتيقحأ م+اسملا دقفي نأ نكمي مع�

 ¤Ûتعõ ثيح ،ذافنلا خTرات ةياªaب )لوادت( ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا لÃB íJ ر�ظي مل و ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا

 ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالÃB íJ لIJمو م�سألل كلام نا� اذإ قحتسم م+اسملا

 .)ةقفصلا ةميقل �Bعفلا دادسلاو م�سلا ةيكلم لاقتنال ةمزاللا ة¤qف ABو( ذافنلا خTرات ءاضقنا �Bي موي
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 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع تTوصتلا ةيلمع متت فيك .10

 صk- ليكوت لالخ نم وأ ھسفن نع ةلاصأ ءاوس ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا روضح وأ ي�و¤qكلالا تTوصتلا لالخ نم

  .ديقملا م+اسملا نع بوني )ةكرشلا �Bماع وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ¤,غ نم( رخآ

 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع تTوصتلاو ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا روضح ÃB ةيقحألا ھل نم .11

 دادسلاو م�سلا ةيكلم لاقتنال ةمزاللا ة¤qفلا ABو ةTوس�لا ة¤qف رابتعالا ÃB ذخألا عم( م�سألل ن,كلاملا نيديقملا ن,م+اسملل

 ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا داقع�ا موي ÃB )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالbIJ اور�ظTو )ةقفصلا ةميقل �Bعفلا

ايأ نأ ثيح ةيداعلا
ً

ةباين وأ ةلاصألا لالخ نم ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا روضح قح ھل ھم�سأ ددع نا� 
ً

 نم ه¤,غ نع 

  .ةكرشلا �Bماع وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ليكولا نوÊي الأ ��ع ن,م+اسملا

 تالاTر )10( ةرشعلا ضTوع! ��ع لوص jاو تTوصتلا ھل قحي ل�ف ةيعمjJا داقع�ا موي ÃB م�سأ ءارشb م+اسملا ماق ول .12

 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم جتانلا àBلم م�س لÊل

 ةيعمjJا داقع�ا موي )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا تالbIJ ر�ظي يذلاو م�سلل كلاملا م+اسملل قحي

 نوÊي نأ كلذ ��عõ الو طقف لاملا سأر ضيفخت رارق ��ع تTوصتلاو ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا روضح ةيداعلا ¤,غ ةماعلا

اقحتسم
ً

 ن,م+اسملل نوÊي ةاغلملا م�سألل ضTوعتلا غلبم نأ ثيح )تدجو نإ( م�سألا روسك تالصحتمو ضTوعتلا غلبمل 

 قوسلا ىدل ةكرشلا لÃB íJ اور�ظي نيذلاو ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا خTرات ةياÃB Ìa م�سألا يÊلام م+و ن,قحتسملا

 دادسلاو م�سلا ةيكلم لاقتنال ةمزاللا ة¤qف ABو( .ذافنلا خTرات ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا

    .)ةقفصلا ةميقل �Bعفلا

 ؟ةكرشلا لام سأر ضيفخت نم ةجتانلا روسكلا م�سأ رعس باس�حا مت�س فيك .13

 مث نمو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نع جت�تس �¥لاو ةدحاو ةظفحم ÃB )تدجو نإ( م�سأ روسك يأ عيمجتب ةكرشلا موقتس

الك ن,قحتسملا ةكرشلا �Ù+اسمل ا�عيب تالصحتم ع[زوت مت�س مث نمو ،ھنيح ÃB دئاسلا رعسلاب قوسلا ÃB ا�عيب
ً

 بسح 

 .ھتيكلم

 ؟روسكلا تالصحتم نم ةجتانلا حاÓرألا عاديإ مت�س â¥م .14

 .ةكرشلا لاملا سأر ضيفخت ذافن خTرات نم موي )30( ن,ثالث لالخ
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15. ÃB م�سلا عيب لاح bا ھل نم ،روسكلا م�سأ عيب لبقو ةكرشلا لام سأر ضيفخت دعj ق ÃB عيب نم ةجتانلا تالصحتملا 

 ؟روسكلا م�سأ

 ،ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا خTرات ةياÃB Ìa م�سألل كلاملا م+اسملا و+ روسكلا عيب نم جتانلا ضTوعتلا غلبم قح ھل يذلا

 ثيح ذافنلا خTرات ءاضقنا �Bي موي ي�اث لوادت ةياªaب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ىدل ةكرشلا لÃB íJ ر�ظي يذلاو

  .م�سلا لوادت قيلع! ة¤qف نمض نم )ن,تيلاتتم لوادت ن,تسلج ةغلابلاو( ءارشلا ةTوس! ة¤qف ¤Ûتع!

 ؟ذافنلا خTرات و+ ام .16

اموي )60( ن,تس ةغلابلاو ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاضقنا عم م�سلل لوادت موي رخآ و+
ً

 ÃB ن,م+اسملا ةقفاوم رش� خTرات نم 

 ةكرشلا م�سأ لوادت قيلع! مت�س ثيح ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيموي ةفي ÃB Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا

jJاتلا مويلا نم ًءادتبا م�سلا رعس ليدعتل لوادت لبق نم ن,تيلاتتم لوادت ن,تسل�B راتلTذافنلا خ. 

 

  ةما+ تامولعم .13

 

 ةيعمjJا ÃB هرTرقت ةوالتب ي�وناقلا بسا åا مايق دعb الإ ميمعتلا اذ+ بجومب ةكرشلا لام سأر ضيفخت رارق ردصي ال

 رثأ نعو ةكرشلا ��ع �¥لا تاماqrلالا نعو ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمعل ةبجوملا بابسألا نع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا

 ةيعمjJا داقع�ال ةوعد رش� مت دقلو .ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ÃB ن,م+اسملا ةقفاومو تاماqrلالا هذ+ ÃB ضيفختلا

 ��عو ،)م****/**/** قفاوملا( ـ+****/**/** خTراتب لاملا سأر ضيفخت رارق ��ع ةقفاوملل ةكرشلل ةيداعلا ¤,غ ةماعلا

 سأر ضيفخت ةيلمع نإف ،لاملا سأر ضيفخت ��ع ن,م+اسملا ةقفاوم ��ع لوص jا متي مل لاح ÃB ھنأ ةفرعم ن,م+اسملا

  .غال ميمعتلا اذ+ ¤Ûتع[و متت نل لاملا

 ،لقألا ��ع ةكرشلا لام سأر فصن نولثمي نوم+اسم هرضح اذإ الإ اًحي Õ ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا داقع�ا نوÊي ال

 ددع هرضح اذإ احي Õ ي�اثلا عامتجالا نوTÊو ،ناث عامتجا ��إ ةوعدلا ت�جو لوألا عامتجالا ÃB باصنلا اذ+ رفاوتي مل نإف

 تصن �¥لا عاضوألل اقفو ثلاث عامتجال ةوعدلا متي كلذ دعb دقع! مل اذاو .لقألا ��ع لاملا سأر ع�ر نولثمي ن,م+اسملا نم

 .ةصتåkا تا�jJا ةقفاوم ذخأ دعb رضح نمب ي�وناقلا باصنلا نوTÊو تا�رشلا ماظن اa`لع

 .عامتجالا ÃB ةلثمملا م�سألا �/لثب لاملا سأر ضيفختب ةقلعتملا ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا تارارق ردصت
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 ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع مامتإل ةمزاللا ةيماظنلا تاقفاوملا .14

 

 سأر ضيفخت بلط ��ع )م14/07/2020 قفاوملا( ـ+23/11/1441 خTراتب ةيلاملا قوسلا ةئي+ ةقفاوم ��ع ةكرشلا تلصح

 نويلم ةئامع�رأو رايلم ��إ يدوعس لاTر )1,892,000,000( نويلم نوعس!و ن,نثاو ةئامنامثو رايلم نم ةكرشلا لام

 ددع ضيفخت �BاتلاÓو ةكرشلا لام سأر نم ةئاملاب )%26( نورشعو ةتس ضيفخت ةبس�ب يدوعس لاTر )1,400,000,000(

 )140,000,000( نويلم ن,ع�رأو ةئم ��إ م�س )189,200,000( فلأ �¥ئامو نويلم نونامثو ةعس!و ةئم نم ةكرشلا م�سأ

 قفاوملا( ـ+23/11/1441 خTراتب )لوادت( ةيلاملا قوسلا عقومو ةئي�لا عقوم ��ع ةقفاوملا هذ+ نع نالعإلا مت دقو .م�س

 .م14/07/2020

 .ا�لام سأر ضيفخت ��ع ضاTرلا كنب و ي�اطي¤Ûلا يدوعسلا كنبلا نم ةيطjkا ةقفاوملا ��ع ةكرشلا تلصح امك

 ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ةقفاوم ��ع فقوتت تا�رشلا ماظن نم )145( ةداملا ��ع ءانب ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع نإ

اموي )60( ن,تس دعb لاملا سأر ضيفخت رارق ��ع ن,نئادلا ضا¤qعا ة¤qف ءاïaناو ةيداعلا
ً

 ÃB ضيفختلا رارق رش� خTرات نم 

Õ عزوت ةيموي ةفي ÃB ف �¥لا ةقطنملا`aعا نإف .س�ئرلا ةكرشلا زكرم اq¤ھتادن�سم ةكرشلا ��إ مدقو ن,نئادلا دحأ ض ÃB 

الاح نا� اذإ ھنيد ھيلإ يدؤت نأ ةكرشلا ��ع بجو ،رو�ذملا داعيملا
ً

انامض ھل مدقت نأ وأ 
ً

ايفا� 
ً

الجآ نا� اذإ ھب ءافولل 
ً

 ��عو .

 ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا ةقفاوم ��ع لوص jا متي مل اذإ ھنأب ملعلا ن,م+اسملا

 ضيفختب قلعتت �¥لا ةيصوتلا ءاغلإ نمضتت دق �¥لاو كلذ صخي اميف ةرادإلا سلجم ةيصوت رش�ب ةكرشلا موقت فوسف

   .اددجم ن,م+اسملا عم لاملا سأر ضيفخت ثحبل ىرخأ ةيداع ¤,غ ةماع ةيعمjJ ةوعدلا وأ لاملا سأر

ÃB ا مت لاحj ا ةقفاوم ��ع لوصjJةبطاخمب موقتس ةكرشلا نإف ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت ��ع ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعم 

 لIJلاو �éØاسألا ماظنلا ليدع! ��ع رامث�سالاو ةراجتلا ةرازو ةقفاوم ��ع لوص jا لجأ نم رامث�سالاو ةراجتلا ةرازو

  .ةكرشلل يراجتلا

 ةيلمع لامكتسال اa`لع لوص jا ةكرشلا ��ع مزلتسõ ىرخأ ةيماظن تاقفاوم يأ دجوت ال ،هالعأ ٌرو�ذم و+ ام فالخب

  .ةكرشلا لام سأر ضيفخت
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 ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا .15

 

 .ھتاليدع!و )م10/11/2015 قفاوملا( ـ+28/01/1437 خTراتو )3/م( مقر يÊلملا موسرملاب رداصلا تا�رشلا ماظن •

 )م31/07/2003 قفاوملا( ـ+02/06/1424 خTراتو )30/م( مقر يÊلملا موسرملاب رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن •

   .ھتاليدع!و

 2017-123-3 مقر رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئي+ نع ةرداصلا ةرمتسملا تاماqrلالاو ةيلاملا قاروألا حرط دعاوق

 2019-104-1 مقر ةيلاملا قوسلا ةئي+ سلجم رارقب ةلدعملا )م27/12/2017 قفاوملا( ـ+09/04/1439 خTراتو

  .)م30/09/2019 قفاوملا( ـ+01/02/1441 خTراتو

 قفاوملا( ـ+09/04/1439 خTراتب 2017-123-3 مقر ةيلاملا قوسلا ةئي+ سلجم رارقب اa`لع قفاوملا جاردإلا دعاوق •

 .)م30/09/2019 قفاوملا( ـ+01/02/1441 خTراتب 2019-104-1 مقر هرارق بجومب ةلدعملاو )م2017 /12 /27

  .ةكرشلل �éØاسألا ماظنلا •
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 ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمôJل ن,م+اسملا ةوعد نع نالعإلا خTرات نم ًءادتبا ةيلاتلا تادن�سملا ¤,فوتب ةكرشلا موقت فوس

 عالطالا نم ةكرشلا �Ù+اسم نكمت�س ثيح ،ةيداعلا ¤,غ ةماعلا ةيعمjJا خTرات â¥حو لاملا سأر ضيفختب ةقلعتملاو ةكرشلل

 ةيمسرلا لمعلا تا¤qف لالخ )�2Øصختلا قTرط - ايلعلا 1B - ضاTرلا ةنيدم ÃB عقاولا( ةكرشلا رقم ÃB تادن�سملا كلت ��ع

  .ءاسم 5 ةعاسلا ��إ احابص 8 ةعاسلا نم

 

• �Ikةكرشلا لام سأر ضيفختل ةكرشلا ةرادإ سلجم ةيصوت نم ة. 

• �Ikةروش�ملاو ةكرشلا لام سأر ضيفخت بلط ��ع ةيلاملا قوسلا ةئي+ ةقفاوم نم ة ÃB ةيلاملا قوسلا ةئي+ عقوم 

 .)لوادت( ةيلاملا قوسلا عقومو

• �Ikرقت نم ةTا صحفلا رå ا دودå ساË� ا لبق نم دعملاå قلعتملاو ي�وناقلا بسا bلام سأر ضيفخت ةيلمع 

 .ةكرشلا

• �Ikاملا راش�سملا ن,يع! باطخ نم ة�B ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةيلمع صوصخب. 

• �Ikن,م+اسملا ميمع! نم ة. 

 


