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مواقعنا

اإلدارة العامة

المنطقة الجنوبي�ة

المنطقة الغربي�ة

المنطقة الوسطى

منطقة القصيم والشمال 

مبيعات التصديرالمنطقة الشرقية 

مصنع األدوات الصحية 

مصنع البالط 

مصنع السخانات 

طريق الملك فهد

اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

ص.ب  3٨93 الرياض ١١٤٨١
هاتف: ٨29٨٨٨٨

فاكس: ٠١١٤627569
• إدارة المبيعات

   هاتف: ٨29٨٨٨٨
   فاكس: ٠١١٤652١2٤

هاتف: ٠١722١63١١
فاكس: ٠١722١629١

معرض عسير: ٠١722١63١١
معرض جازان: ٠١7323١١9١                

معرض نجران: ٠١75235٤55

هاتف: ٠١2729٠٠56
فاكس: ٠١262992٠2

معرض التحلية: ٠١2669٠٠55
معرض الحرمين: ٠١26292٤2٤

معرض الطائف: ٠١27376٠92
معرض الحوية: ٠١2729٠٠56
معرض مكة: ٠١25٤٨55٨٨

معرض المدين�ة: ٠١٤٨٤٨٨٨٤٤

فاكس: ٠١١٤652١2٤
معرض العليا: ٠١١٨29٨٨3٤

معرض التخصيص: ٠١١٨29٨٨6٠
معرض الملز: ٠١١٨29٨٨67

معرض الروضة: ٠١١٨29٨٨٤9
معرض طريق الخرج: ٠١١٨29٨٨7٠

معرض النرجس : ٠١١٨29٨٨59
معرض الياسمين : ٠١١٨29٨٨٤٠

معرض الرمال: ٠١١٨29٨٨٤٨
معرض لبن: ٠١١٨29٨766 

معرض شقراء: ٠١١٨29٨٨٨٨ / تحويلة ٤١٨١ 
معرض المزاحمية:٠١١٨29٨٨٨/ تحويلة ٤١٨5

هاتف: ٠١63٨١6٤33 
فاكس: ٠١63٨١٤٨72

معرض بريدة: ٠١635١١٤١6
معرض عنيزة: ٠١63655٠٠٨
معرض الرس: ٠١635١١399
معرض حائل: ٠١653٤٠٠6٨

معرض تبوك: ٠١٤٤23٨965

هاتف: ٠١33٨3٤٠67٠
فاكس: ٠١33٨33١76٤

معرض الدمام)١(: ٠١3٨3٤٠67٠
معرض الدمام)2(: ٠١3٨22٨267

معرض الدمام)3(: ٠١3٨3٤٨36٠
معرض الخبر: ٠١3٨3٤2335

معرض االحساء: ٠١353٠762٤
معرض االحساء) 2(: ٠١35٨٠٤96٨

معرض الجبي�ل: ٠١33٤١١2٠٠

هاتف: ٨29٨٨٨٨ / تحويلة ٨7٠٠
فاكس: 2١77672 

هاتف: ٨29٨٨٨٨
فاكس: ٠١١٤9٨397٠

هاتف: ٨29٨٨٨٨ / تحويلة 2١١2
فاكس: 265٠265 / تحويلة 3١٨٠

هاتف: ٨29٨٨٨٨ /  تحويلة  3٠١5
فاكس: 265٠25٠

• إدارة التسويق
   هاتف: ٨29٨٨٨٨
   فاكس: ٠١١٤6١٠١٤7
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يوسف بن صالح أبا الخيل 
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ــركة الخــزف  ــاهيم ش ــادة/ مس الس
محترميــن 

ُ
الســعوّدية،           ال

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛  

يســر مجلــس إدارة شــركة الخــزف الســعودية 
أداء  يعــرض  الــذي  الســنّوي  التقريــر  ُيقــدم  أن 
الشــركة وشــركاتها التابعــة ونت�ائــج أعمالهــا وخططهــا 
والجهــود الــي ُبذلــت خــالل العــام 2019م  وأهــم األحــداث 

الجوهريــة.

فــي هــذا العــام واصلــت الشــركة مســيرتها نحــو تحقيــق أفضــل 
كفــاءة وانت�اجيــة رغــم التحديــات االقتصاديــة الــي يواجهها الســوق؛ 
ــدء  ــد الب ــك بع ــغيلية وذل ــائرها التش ــي خس ــتطاعت أن تغط ــا اس كم
بتنفيــذ خططهــا االســتراتيجية والــي اعتمــدت علــى أســس عــدة تمثلــت 
ــتهلكين  ــات المس ــع رغب ــب م ــورة تتن�اس ــدة ومتط ــات جدي ــم منتج ــي تقدي ف
واحتي�اجــات الســوق، والمحافظــة علــى جــودة المنتجــات، كمــا عملــت الشــركة 
ــ�ة  ــة والفني ــاءات اإلداري ــتقطاب الكف ــرية واس ــوارد البش ــي الم ــتثمار ف ــى االس عل
المؤهلــة مــن أجــل المحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي قطــاع الصناعــة فــي الســوق 

الســعودي كعالمــة مميــزة فــي مجــال البنــ�اء.

ــم  ــركة لثقته ــاهيم الش ــكري لمس ــن ش ــرب ع ع
ُ
ــس اإلدارة، أ ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ  ع

ً
ــة وني�اب

ومســاندتهم لهــا، وكذلــك إلــى فريــق العمــل التنفيــذّي بالشــركة وكافــة منســوبيها لمــا يب�ذلونــه 
 للجميــع دوام التوفيــق والســداد.

ً
مــن جهــود وعمــل دؤوب لتعزيــز أداء الشــركة،ُمتمني�ا

ــا منســجمة مــع 
ً

تتطلــع شــركة الخــزف الســعودية للمــي بخطــى ثابتــ�ه نحــو مســتقبل واعــد وأهداف
رؤيــة المملكــة العربيــ�ة السعودية2030ســعًيا نحــو تنميــة وتوطيــن الصناعات،وســعًيا نحــو تحقيــق 

خططهــا الطموحة،وتعزيــز قدراتهاالتن�افّســية.
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يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس اإلدارة

سايم بن ابراهيم العييس
)المؤسسة العامة للتأمين�ات اإلجتماعية(

عضو مجلس اإلدارة

تركي بن سعود الدايل
عضو مجلس اإلدارة

عبدهللا بن تركي السديري 
عضو مجلس اإلدارة

عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة

ماجد بن عبد هللا العييس 
عضو مجلس اإلدارة

متعب بن محمد الشثري
)صندوق اإلستثمارات العامة(

عضو مجلس اإلدارة

عبد الكريم بن ابراهيم النافع 
نائب رئيس مجلس االدارة

والعضو المنت�دب
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يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم ويشــكركم علــى تلبيتكــم دعوتــه لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
 بالقوائــم الماليــة عــن نت�ائــج العــام 2019م والــي تتضمــن قائمــة 

ً
وأن يتقــدم اليكــم بتقريــره الســنوي مشــفوعا

المركــز المالــي للشــركة كمــا هــي فــي 2019/12/31م وكذلــك قوائــم الدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات 
فــي حقــوق المســاهمين وااليضاحــات المبنيــ�ة عليهــا عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ.

التصنيــع: تقــوم الشــركة بتصنيــع وتخزيــن ونقــل وتســويق بــالط 
الســيراميك والقيشــاني والبورســالن علــى اختــالف أنواعهــا ومكمالتهــا، 
واألدوات الصحيــة مــن الخــزف ومكمالتهــا، وتجهيــزات دورات الميــاه، 
والغاليــات،  ومكمالتهــا  والشمســية  الكهربائيــ�ة  الميــاه  ســخانات 
ــيراميك،  ــة والس ــات الخزفي ــ�ه( المنتج ــة )الفريت ــالء الخاص ــواد الط م
والطــوب الفخــاري األحمــر ومشــتقاته، واالنابيــب الفخاريــة لمختلــف 
وشــورات  ومغاطــس  المختلفــة،  البالســتيك  ومنتجــات  األغــراض، 
الخزفيــة  الطــرق  عالمــات  والبالســتيك،  واالكريليــك  الخــزف  مــن 
والبالســتيكية،وحلول وتقنيــ�ات البنــ�اء المختلفــة وحلــول مشــاريع 

اإلســكان.

التجــارة فــي كافــة أغــراض الشــركة ومــن ذلــك تجــارة الجملــة والتجزئــة 
ــا  ــي تصنعه ــ�اء ال ــواد البن ــات م ــويق منتج ــ�ة لتس ي

ّ
ــارة اإللكترون والتج

الحكوميــة  للمشــاريع  التوريــد  اآلخريــن،  مــن  تشــتريها  او  الشــركة 
االســتيراد  األخــرى،  والمنتجــات  الشــركة  منتجــات  مــن  والخاصــة 
والتعهــدات  التجاّريــة  والخدمــات  الدوليــة  والمبيعــات  والتصديــر 
والــوكاالت التجاّريــة والتســويق وفتــح المكاتــب والمعــارض فــي الــدول 
ــن  ــتريها م ــا أو تش ــي تصنعه ــركة ال ــات الش ــع منتج ــرض بي ــرى لغ األخ

ــن. اآلخري

ــام  ــواد الخ ــويق الم ــكيل وتس ــة وتش ــتخراج ومعالج ــك: اس ــمل ذل ويش
ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال ال الحصــر: بــودرة رمــل الســليكا والدولوميــت 
ومعــدن الفلدســبار والطينــ�ة الحمــراء والكاوليــن والحجــر الجيــري 
وبــودرة الجبــس وحجــر الصــوان والرمــل، نقــل المــواد الخــام وتخزينهــا 
وتســويقها، إدارة المحاجــر ومواقــع التعديــن، انشــاء وإدارة الكســارات 
ــادة  ــواد إلع ــة الم ــع كاف ــام، تجمي ــواد الخ ــع الم ــي مواق ــن ف والطواحي
تصنيعهــا بمــا فــي ذلــك تدويــر وجمــع مخلفــات االنتــ�اج والمــواد 
ــراض  ــة ألغ ــة أوالمكمل ــواد الالزم ــترجاع الم ــا واس ــا وتصريفه ومعالجته

ــركة. الش

والمعامــل  للمصانــع  والتركيــب  البنــ�اء  وإعــادة  واالصــالح  االنشــاء 
ــن  ــدات والمكائ ــب اآلالت والمع ــزة وتركي ــانة الجاه ــي والخرس والمبان
كمــا  الشــركة.  منتجــات  باســتخدام  المشــاريع  وتنفيــذ  الصناعيــة، 
والمكملــة  الالزمــة  واالنشــطة  االغــراض  بكافــة  القيــام  للشــركة 
لممارســة  الضروريــة  بالخبــرات  واالســتعانة  واغراضهــا  ألنشــطتها 
مــارس الشــركة انشــطتها وفــق االنظمــة الُمتبعــة وبعــد 

ُ
اعمالهــا، كمــا ت

ــدت. ــة إن وج ــات المختص ــن الجه ــة م ــص الالزم ــى التراخي ــول عل الحص

التصنيع

التجارة

التعدين

المقاوالت والتشغيل والصيانة

تأثير َهِذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النت�ائج:  )المبالغ بآالف الرياالت(

النسبة إيرادات النشاط

%98 1,216,888 ريال نشاط التصنيع و التجارة

%2 18,20٤ ريال نشاط التعدين

%100 1,235,085 ريال اإلجمالّي 

األنشطة الرئيسية للشركة١



2019التقريــر الســنوي

9

إنت�اج أنابيب فخارية ووصالتها وملحقاتها.

مقــاوالت عامــة للمبانــي )انشــاء – هــدم – إصــالح – ترميــم( وصيانــة 
ونظافــة وتشــغيل المبانــي الســكني�ة والتجاريــة وخدمــات صيانــة

واصــالح المركبــات وشــراء وبيــع األراض ي والعقــارات لصالــح الشــركة 
وإدارة وتطويــر األراض ي والعقــارات لصالــح الشــركة وإقامــة وتشــغيل

المطاعم وتقديم خدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية.

ــركة  ــركة األم )ش ــراض الش ــة اغ ــا لخدم ــا أعماله ــركة حالي ــارس الش وتم
ــعودية( %100  ــزف الس الخ

ــاه  ــخانات المي ــة وس ــات الخزفي ــي المنتج ــة ف ــة والتجزئ ــارة الجمل تج
والمنتجــات  الميــاه  وخالطــات  وصنابيــر  المختلفــة  ومكوناتهــا 
المراحيــض  ي  لكــراس  واألغطيــة  الســيفون  وعــدد  البالســتيكية 
ــكالها  ــا وأش ــالف أنواعه ــى اخت ــتيكية عل ــة والبالس ــب الفخاري واألنابي

ومكمالتهــا ومقاســاتها 
الفخاريــة  األســطح  قراميــد  انــواع  والمواصــالت وجميــع  واألكــواع 
واســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة المكائــن واآلالت واألجهــزة

والمعدات.
وال يوجد نشاط للشركة حاليا

أنشطة شركة الخزف لألنابيب 

أنشطة شركة أرزان للتشغيل والصيانة

أنشطة شركة الخزف لالستثما ر

تأثير َهِذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النت�ائج:

النسبة إيرادات النشاط

%100 30,035,129 ريال إنت�اج أنابيب فخارية و وصالتها و ملحقاتها

%100 30,035,129 ريال اإلجمالّي 

األنشطة الرئيسية للشركات التابعة٢
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)ملخص الشركات التابعة(

ُيبي�ن الجدول أدناه الشركات التابعة للشركة وفق اآلتي:

خالصــة ألصــول الشــركة وخصومهــا ونت�ائــج أعمالهــا فــي الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة )المبالــغ بــآالف 
الريــاالت(.

اسم الشركة
رأس مالهاالتابعة

نسبة 
ملكية

الشركة 
فيها

نشاطها
الرئيس

الدولة
المحل

الرئيس
لعملياتها 

الدولة محل
التأسيس

شركة الخزف لألنابيب 
السعودية

 ١55,263,٨٤٠
السعوديةالرياضتصنيع األنابيب الفخارية6١,١2%ريال 

شركة الخزف
95%5٠٠,٠٠٠ رياللالستثمار

والتصديــر  االســتيراد  خدمــات 
وتجــارة  للغيــر  والتســويق 
األنابيــب  فــي  الجملــة 
والتجزئــة. البنــ�اء  ومــواد 

السعوديةالرياض

شركة أرزان للتشغيل
١٠٠%5٠,٠٠٠ ريالوالصيانة

للمبانــي  عامــة  مقــاوالت 
وتشــغيل  ونظافــة  وصيانــة 
والتجاريــة  الســكني�ة  المبانــي 
واصــالح  صيانــة  وخدمــات 
المركبــات وشــراء وبيــع االرايض 
الشــركة  لصالــح  والعقــارات 
االرايض  وتطويــر  وادارة 
الشــركة. لصالــح  والعقــارات 

السعوديةالرياض

2015 م2016 م201٧ م2018 م2019 مالبي�ان

١٫2٠3٫5٠9١,٠33,33١١,١5٨,767١,2٠5,٤3٨١,263,293األصول المتداولة

األصول غير 
١٫7٨5٫552١,٨32,9٠5١,75٠,3٨١١,٨95,١٤١١,996,١5١المتداولة

2,9٨9,٠6١2,٨66,2362,9٠9,١٤٨3,١٠٠,5793,259,٤٤٤إجمالي األصول

٨2٨,52٠9٨3,6999٨3,9٤٨77١,7١76١٨,٨5٤اإللتزامات المتداولة

اإللتزامات غير 
7١3,٤9٠٤2٤,3١٨29٤,75١5٠6,١٨27٤2,696المتداولة

١,5٤2,٠١٠١,٤٠٨,٠١7١,27٨,699١,277,٨99١,36١,55٠إجمالي اإللتزامات

ُملخص األداء الموحد للشركة٣
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

السنة
المجموع التصدير 

للخارج
المنطقة
الجنوبي�ة

المنطقة
الشمالية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الغربي�ة

المنطقة 
الوسطى

إجمالي
اإليرادات

١,235,٠٨5 ١29٫753 67٫١١٨ 65,٨55 77,٤22 ٤9١,٠5٠ ٤٠3,٨٨7 ١,235,٠٨5 2٠١9

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة )المبالغ بآالف الرياالت(.

األصول
٪ ٦٦

اإللتزامات
٪ ٣٤

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2019

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2٠١9

 %33 إيرادات منطقة الرياض

%٤0 إيرادات مناطق مكة المكرمة والمدين�ة المنورة والطائف

%1٧ إيرادات باقي مناطق المملكة

%10 إيرادات التصدير للخارج

%100 المجموع
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2019

مقارنة المبيعات لمدة خمس سنوات ماضية بآاللف الرياالت

٪ ٤0
إيرادات مناطق مكة 

المكرمة والمدين�ة
المنورة والطائف

إيرادات منطقة الرياض
٪ ٣٣

إيرادات التصدير للخارج
٪ ١0

إيرادات باقي مناطق 
المملكة

٪ ١7

١,657,975

١,3٠3,5١9

١,١39,726

١,٠2٨,٠٤٨

2٠١5

١,٨٠٠,٠٠٠

١,6٠٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠

١,2٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

6٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

3٠٠,٠٠٠
2٠١6 2٠١7 2٠١٨ 2٠١9

١,235,٠٨5



2019التقريــر الســنوي

13

ــعر  ــط س ــاع متوس ــبب ارتف ــك بس ــات 2018م وذل ــة بمبيع ــع 20% مقارن ــام 2019م بواق ــركة لع ــات الش ــت مبيع ارتفع
البيــع والكميــة المباعــة، وبالرغــم مــن حالــة اإلغــراق وزيــادة العــرض الــي تعانــي منهــا الســوق والــي أثــرت علــى أســعار 
بيــع منتجــات الشــركة مــن الســيراميك ، ولهــدف المحافظــة علــى حصــة الشــركة فــي الســوق المحليــة وتوفيرالســيولة 
ــد  ــابق، وق ــام الس ــن الع ــح 1٤% ع ــش الرب ــع هام ــي ورف ــا المال ــن أداءه ــركة أن تحس ــتطاعت الش ــا اس ــبة ألعماله المناس
ــة  ــارض التجاري ــي المع ــاركة ف ــف المش ــة وتكثي ــواق المحلي ــي األس ــا ف ــا وحصته ــز قدراته ــج التعزي ــركة برنام ــذت الش نف
الدوليــة حيــث شــاركت الشــركة فــي عــدة معــارض دوليــة مكنتهــا مــن التعــرف إلــى تلــك االســواق واحتي�اجاتهــا والوصــول 
ــزف  ــارض الخ ــة مع ــف هوي ــادة تعري ــركة بإع ــت الش ــا قام

ً
ــواق، أيض ــك األس ــي تل ــا ف ــن لمنتجاته ــن محتملي ــى موزعي إل

ــى  ــركة إل ــط الش ــدة، وتخط ــارض جدي ــح مع ــالل فت ــن خ ــة م ــق المملك ــع مناط ــة جمي ــدة ، وتغطي ــة جدي ــعودي بحل الس
مضاعفــة عــدد معارضهــا مــن 2٧ الــى مــا يقــارب 51 معــرض. وقــد اســتحدثت قنــاة البيــع اإللكترونــي لتلبيــ�ة احتي�اجــات 
ــتري  ــل أن يش ــتطيع العمي ــث يس ــام حي ــين النظ ــارض وتحس ــا مع ــر به ــي ال تتوف ــق ال ــع المناط ــة جمي ــالء ولتغطي العم
ــا العمــل علــى سياســة االســتب�دال واإلرجــاع لتكــون أكثــر مرونــة 

ً
ويســتب�دل خــالل الموقــع االلكترونــي بــكل ســهولة، وأيض

ــة  ــ�ة المعروف ــر اإللكتروني ــع المتاج ــد م ــركة بالتعاق ــت الش ــد قام ــي، وق ــر االلكترون ــارض والمتج ــ�ن المع ــا بي ــة م وسالس
إقليمًيــا لتعزيــز انتشــار هويــة الشــركة وعالمتهــا التجاّريــة كعالمــة رائــدة ومتميــزة فــي قطــاع التشــيي�د والبن�اء ولتســهيل 

الوصــول إلــى منتجاتهــا للمســتهلك النهائــي.

كمــا قامــت الشــركة بإضافــة منتجــات حديثــ�ة مكملــة لمنتجــات الشــركة، وذلــك لتوفيــر مجموعــة متكاملــة مــن المنتجات 
للعميــل تحــت ســقف واحــد، مــع اســتخدام أفضــل الممارســات واألنظمــة لرفــع كفــاءة ممثلــي المبيعــات وخدمــات مــا 

بعــد البيــع.

المبيعات
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إقرار: لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام 2019 م.

 لقــرار الجمعية العامــة غيــر العادية للمســاهمين 
ً
قامــت الشــركة بالربــع الثالــث مــن عــام 2019م بشــراء أســهم خزينــ�ة وفقــا

والمنعقــد فــي 2019/02/12م، بهــدف توزيعهــا علــى كبــار الموظفيــن لتحفيــز األداء وتحقيــق األهــداف كجــزء مــن برنامــج 
ــح الموظفين. من

إيضــاح ألي فروقــات جوهرّيــة فــي النت�ائــج التشــغيلّية عــن نت�ائــج ســنة 2٠١٨ م وأي توقعــات أعلنتهــا الشــركة )المبالــغ 
بــآالف الريــاالت(

أسهم الخزين�ة

نسبة التغير
التغيرات

)+( او )-(
2018 م 2019 م البي�ان

% 20٫1٤ 20٧٫03٧ 1٫028٫0٤8 1٫235٫085 المبيعات / اإليرادات

% 1٫2٧ 11٫٧33 )920٫2٤٤( )908٫511( تكلفة المبيعات / اإليرادات
% 202٫93 218٫٧٧0 10٧٫80٤ 326,5٧٤ مجمل الربح

% ٧٫٤1 951 12٫832 13٫٧83 إيرادات تشغيلية- أخرى
% 5٫1٤ )1٤٫٤10( )280٫595( )266٫185( مصروفات تشغيلية-أخرى

% 1٤6٫3٧ 23٤٫131 )159٫959( ٧٤٫1٧2 الربح )الخسارة( التشغيلي 

الغرض من شراء 
الشركة ألسهمها

كنسبة من إجمالي 
االسهم المصدرة عدد األسهم البي�ان

برامج اسهم الموظفين % 0٫83 500٫000 أسهم الخزين�ة
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األنظمة المالّية والمحاسبّي�ة

 بالشركة والتحول للمعايير الدولّية
ُ

 الُمستخدمة
ُ

السياسات الُمحاسبّي�ة

نظــرا ألهميــة االعمــال الماليــة والمحاســبي�ة فــي الشــركة والــي تتطلــب المزيــد مــن الدقــة فــي اإلجــراءات 
وســرعتها فقــد تــم تطويــر إجــراءات اإلدارة الماليــة فــي الشــركة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبي�ة الدولية 

مــن خــالل مــا يلــي:

تبين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) . 16 .( . 1

تعزيــز قنــوات التواصــل مــع المســتثمرين مــن خــالل المؤتمــرات الخارجيــة والداخليــة مــع المســتثمرين أو . 2
التواصــل المباشــر وذلــك عــن طريــق االجتماعــات الدورية.

إعادة هيكلة القسم وتوظيف كوادر سعودّية كما يلي: .. 3

عملــت اإلدارة الماليــة للشــركة خــالل 2019 م علــى تطويــر ادائهــا وإعــادة هيكلــة أقســامها. حيــث تــم 
ــض  ــل بع ــم فص ــا ت ــ�ة. كم ــر الضريبي ــزكاة والتقاري ــم ال ــتثمرين وقس ــات المس ــم عالق ــتحداث قس اس
األقســام بهــدف التســريع وتحســين اإلجــراءات. كمــا تــم اســتحداث قســم الرقابــة الماليــة علــى 
ــوادر  ــاءات والك ــتقطاب الكف ــم اس ــك ت ــا، كذل ــة وتفعيله ــراءات الرقاب ــط اج ــدف ضب ــات به المدفوع
الســعودية المؤهلــة بهــدف تطويــر العمــل فــي بعــض األقســام ومنهــا رئيــس قســم العمليــات البنكية 

ــتثمرين. ــات المس ــم عالق ــس قس ورئي

تحسين اإلجراءات المالية والرقابي�ة. .. ٤

تطبيق نظام الدفع االلكتروني )سداد( ألتمتة عملية الفوترة للعمالء وتحصيل األموال. .. 5

تــم إكمــال نســبة كبيــرة فــي التوســع بالربــط اإللكترونــي مــع أحــد البنــوك المحليــة )E-Payment( ألتمتــة . 6
عمليــة الدفعــات اإللكترونيــ�ة للموردين.

تحسين جودة أدوات الضمان المالي الخاصة بحسابات العمالء.. ٧

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( "عقود اإليجار".	 

التفسير رقم )23 ( -عدم التيقن حيال معالجة ضريب�ة الدخل.	 

 مــع التعويــض 	 
ً
تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم ) 9 ( -خصائــص المدفوعــات مقدمــا

الســالب.

ــة 	  ــركات الزميل ــي الش ــل ف ــة األج ــص طويل ــم )28( -الحص ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــالت عل تعدي
ــتركة. ــاريع المش والمش

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )19( تعديالت الخطط أو االختصار او التسوية	 

ــار 	  ــالت المعي ــى 201٧ – تعدي ــن 2015 إل ــة م ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــنوي للمعايي ــين الس دورة التحس
ــبة  ــار المحاس ــم ) 11 ( ومعي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــم ) 3 ( والمعي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري الدول

ــم ) 23 (. ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــم ) 12 (ومعي ــي رق الدول

ــة 	  ــم المالي ــى القوائ ــري عل ــر جوه ــاله أي تأثي ــورة أع ــالت المذك ــيرات والتعدي ــر والتفس ــس للمعايي لي
األوليــة الموحــدة الموجــزة للمجموعــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ســبتمبر 2019 م، بخــالف المعيــار الدولي 
ــم  ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــة المعي ــت المجموع ــار، طبق ــود اإليج ــم )16( - عق ــي رق ــر المال للتقري

 مــن بدايــة شــهر ين�ايــر 2019 م.
ً
)16( عقــود اإليجــار إعتبــ�ارا
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فيما يلي المعايير الجديدة، والتفسيرات الصادرة غير سارية بعد:

بي�ان بالقروض

)أ( قرض صندوق التنمية الصناعّية السعودّي :  

يســري عــدد مــن المعاييــر الجديــدة للفتــرات الســنوية الــي تبــ�دأ فــي أو بعــد 1 ين�ايــر 2019 م ويســمح بالتطبيــق 
المســبق ومــع ذلــك فــإن الشــركة لــم تعتمــد التطبيــق المبكــر ألي معيــار أو تفســير أو تعديــل آخــر صــدر لكنــه 

لــم يطبــق بعــد. 

ال تتوقــع الشــركة أن يكــون للمعاييــر والتفســيرات المعدلــة التاليــة تأثيــر كبيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة 
. كة للشر

تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهييم للمعايير الدولية للتقرير المالي.	 

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 3 ( – تعريف االعمال.	 

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم ) 10 ( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ) 28 ( – بيــع 	 
أو مســاهمة الموجــودات بيــ�ن المســتثمر والشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 1٧ ( – عقود التأمين.	 

ــف 	  ــم ) 8 ( – تعري ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــم )1( ومعي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــالت عل تعدي
ــة. األهمي

ــم ) 39 (، 	  ــة رق ــبة الدولي ــار المحاس ــم ) 9 (، ومعي ــي رق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــل عل تعدي
ــدة. ــعر الفائ ــر س ــالح مؤش ــم ) ٧ ( – إص ــي رق ــر المال ــي للتقاري ــار الدول والمعي

يب�دأ تطبيق المعايير الجديدة للفترات المحاسبي�ة الي تب�دأ في 1 ين�اير 2020 م. 	 

فيمــا يلــي بيــ�ان بتفاصيــل القــروض طويلــة وقصيــرة األجــل الــي حصلــت عليهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة 
فــي طــور عملياتهــا وأنشــطتها االعتي�اديــة:

ســبق وأن حصلــت الشــركة علــى قــروض طويلــة األجــل مــن صنــدوق التنميــة الصناعّيــة الســعودّي 
ــخانات  ــة وس ــالن واألدوات الصحي ــيراميك والبورس ــالط الس ــع ب ــي مصان ــعات ف ــل التوس لتموي
الميــاه الكهربائيــ�ة ومشــروع مصنــع الطــوب األحمــر وذلــك بضمــان رهــن كافــة الموجــودات 

ــع. ــذه المصان ــ�ة له الثابت

الرصيد في  
31ديسمبر 

2019 م

صافي المحصل 
للقرض خالل 

السنة
ة القرض ُمدَّ الرصيد في  

1ين�اير 2019 اسم الجهة المانحة للقرض

225٫٤٧3 31٫219 طويل أجل 19٤٫25٤
صندوق التنمية الصناعية

السعودي

المبلغ باأللف ريال سعودي.
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)ب(قروض جهات حكومية أخرى:  

)ج(ضمان قروض بنوك محلية )طويلة وقصيرة األجل(:  

ــالمية  ــة اإلس ــة المرابح ــل بطريق ــرة األج ــة قصي ــل مرابح ــات تموي ــى اتفاقي ــركة عل ــت الش وقع
ــغيلية. ــطتها التش ــز أنش ــدف تعزي ــة به ــات حكومي ــدة جه ــع ع ــل م ــال العام ــل رأس الم لتموي

حصلــت الشــركة علــى تســهيالت قــروض طويلــة وقصيــرة األجــل بطريقــة المرابحــة اإلســالمية مــن 
قبــل بنــوك تجاريــة محليــة لتمويــل أعمــال التوســعة فــي المصانــع وبضمــان ســندات ألم ر لصالــح 

البنــوك. ويتــم ســداد هــذه القــروض علــى أقســاط نصــف ســنوية غيــر متســاوية القيمــة.

الرصيد في  
31ديسمبر 

2019 م

صافي المحصل 
للقرض خالل 

السنة
ة القرض ُمدَّ الرصيد في  

1ين�اير 2019 اسم الجهة المانحة للقرض

168٫2٤0 168٫2٤0 قصير أجل 0 جهات حكومية

الرصيد في  
31ديسمبر 

2019 م

صافي المحصل 
للقرض خالل 

السنة
ة القرض ُمدَّ الرصيد في  

1ين�اير 2019 اسم الجهة المانحة للقرض

128٫333 )11٫66٧( طويل أجل 1٤0٫000 بنوك محلية

83٫333 )16٫66٧( طويل أجل 100٫000 بنوك محلية

1٤5٫833 )29٫16٧( طويل أجل 1٧5٫000 بنوك محلية

138٫٧٤8 )3٤٫998( طويل أجل 103٫٧50 بنوك محلية

50٫000 )33٫333( طويل أجل 83٫333 بنوك محلية

0 )35٫000( قصير أجل 35٫000 بنوك محلية

21٫52٧ )19٫261( قصير أجل ٤0٫٧88 بنوك محلية

31٫٤88 )5٫80٤( قصير أجل 3٧٫292 بنوك محلية

المبلغ باأللف ريال سعودي.

المبلغ باأللف ريال سعودي.
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)د(ضمان قرض )شركة تابعة(  

خرى
ُ
امّية المسددة والُمستحقة لجهات حكومّية والزكاة والضرائب وأي ُمستحقات أ

َ
بي�ان بقيمة المدفوعات الِنظ

تضمــن الشــركة )39٫6( مليــون ريــال ســعودي مــن قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي 
الممنــوح إلــى شــركة الخــزف لألنابيــب )شــركة تابعــة( كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 م. كمــا تضمــن 
ــى  ــوح إل ــتثمار الممن ــعودي لالس ــك الس ــرض البن ــن ق ــعودي م ــال س ــون ري ــركة ) 2٧٫1( ملي الش

الشــركة التابعــة )شــركة الخــزف لألنابيــب( كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 م.

بي�ان 
األسباب

وصف 
موجز لها

2019م

المستحق حىت البي�ان
نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

المسدد

0 0 0 9٫253٫8٤2 الزكاة

0 0 0 1٧٫13٧٫269 الضريب�ة

0 0 0 16٫92٤٫2٤3 المؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية

0 0 0 2٫0٤1٫261 تكاليف تأشيرات وجوازات

0 0 0 8٫520٫111 رسوم مكتب العمل

الوضع الزكوي والضريبي

قامــت شــركة الخــزف الســعودية بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 31 / 12 / 2018 م 	 
وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الزكاة)مقيــدة( وســارية حــىت تاريــخ 0٧ / 09 / 1٤٤1 ه الموافــق 30 / 0٤ 

/ 2020 م.
كمــا قامــت شــركة الخــزف لألنابيــب )شــركة تابعــة( بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 	 

31 / 12 / 2018 م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة )مقيــدة( وســارية حــىت تاريــخ 0٧ / 09 / 1٤٤1 
ه الموافــق 30 / 0٤ / 2020 م.

كمــا قامــت شــركة الخــزف لالســتثمار )شــركة تابعــة( بتقديــم إقرارهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 	 
31 / 12 / 2018 م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة النهائيــ�ة وســارية حــىت تاريــخ 0٧ / 09 / 1٤٤1 ه 

الموافــق 30 / 0٤ / 2020 م.
ســوف تقــوم شــركة أرزان للتشــغيل والصيانــة )شــركة تابعــة( برفــع اقراراتهــا الزكويــة ألول مــرة خــالل 	 

عــام 2020 م.
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سياسة الشركة في إدارة المخاطر وُمراقبتها

المخاطر المحتملة ألعمال الشركة

ــات  ــى مخرج ــالع عل ــالل االط ــن خ ــركة م ــي الش ــر ف ــة إدارة المخاط ــة ومراجع ــة دراس ــة المراجع ــى لجن تتول
اللجنــة الداخليــة الــي تــم تشــكيلها مــن مختلــف قطاعــات الشــركة، وتتولــى إدارة المراجعــة الداخليــة التأكــد 
مــا إذا كانــت إدارة المخاطــر مالئمــة وتعمــل بشــكل فّعــال، حيــث أن خطــة العمــل الســنوية إلدارة المراجعــة 

الداخليــة تبــى علــى تقييــم المخاطــر.

ضمــن طبيعــة كل صناعــة فــإن هنــاك مخاطــر متعــددة قــد تواجــه الشــركة، وتنفــذ الشــركة خطــط وبرامــج 
ــد ر  ــركة ق ــات الش ــى عملي ــا عل ــل تأثيره ــا أو تقلي ــتواها لتفاديه ــا كان مس ــر مهم ــك المخاط ــع تل ــل م للتعام

اإلمــكان. ومــن المخاطــر الــي تأخذهــا الشــركة فــي االعتبــ�ار:
ــيولة 	  ــغيل والس ــة بالتش ــة المرتبط ــر المالي ــن المخاط ــد م ــى الح ــركة عل ــل الش ــة: تعم ــر المالي المخاط

واالئتمــان وأســعار الصــرف مــن خــالل تبــين إدارة المخاطــر لتحليــل شــامل لوضــع العمليــات والتشــغيل 
بالشــركة وذلــك مــن خــالل وضــع الخطــط المناســبة ذات الخصائــص الفعالــة للمســاهمة فــي مواجهــة 

ــة. ــر المتوقع المخاط
ــة 	  األوضــاع السياســية واالقتصاديــة فــي بعــض الــدول المجــاورة: ســعت الشــركة إليجــاد أســواق بديل

لألســواق العربيــ�ة الــي تعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة وسياســية حيــث تــم افتتــ�اح مكاتــب فــي دولــة 
ــر ليمتــد  االمــارات العربيــ�ة المتحــدة، وجبــل علــي، ومملكــة البحريــن وتوســيع نشــاط مبيعــات التصدي

ألكثــر مــن ٧0 دولــة حــول العالــم.
تذبــذب أســعار المــواد األوليــة وقطــع الغيــار: طــورت الشــركة مــن اســتراتيجيتها فــي مواجهــة التذبــذب 	 

فــي أســعار قطــع الغيــار والمــوارد األوليــة وتأثرهــا بعضهــا بأســعار الصــرف، حيــث قامــت بالبحــث عــن 
أكثــر مــن مصــدر للتوريــد وتحديــث قوائــم المورديــن والســعي لــت وثيــق هــذه العالقــة عبر عقــود تضمن 
االســتقرار والثبــ�ات باألســعار بمــا يضمــن توريــد هــذه المــواد فــي الوقــت المناســب والســعر المناســب. 

التغيــر فــي التشــريعات الحكوميــة: تســعى الشــركة لضمــان االلتــزام التــام بكافــة التشــريعات الحكوميــة 	 
المنظمــة لألعمــال وفــي ســبي�ل ذلــك قــرر مجلــس اإلدارة إنشــاء إدارة لاللتــزام تكــون مهامهــا األساســية 
التحقــق مــن التــزام الشــركة بجميــع االنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمات مــن الجهــات التنظيمية 
ــ�ال لكافــة التشــريعات واألنظمــة الحكوميــة أو تلــك المنظمــة  ذات العالقــة، مــن خــالل مراقبــة االمتث

لألعمــال.
ــاء 	  ــاز والكهرب ــل الغ ــة مث ــادر الطاق ــركة ومص ــع الش ــود مصان ــة بوق ــر ذات عالق ــة: مخاط ــر الطاق توف

ــتخدام  ــ�ة اس ــل إمكاني ــة مث ــل مختلف ــركة بدائ ــرت الش ــث وف ــعارها حي ــاع اس ــا او ارتف ــال توقفه واحتم
ــاز  ــع الغ ــركة لتوزي ــع ش ــراكة م ــا بش ــى دخوله ــة إل ــوارئ باإلضاف ــاء للط ــات كهرب ــرى ومحط ــواد أخ م

ــي. الطبيع
المنافســة المحليــة: ســعت الشــركة للمحافظــة علــى حصتهــا الســوقية والعمــل علــى زيادتهــا دون تأثيــر 	 

ذلــك علــى الربحيــة، وفــي ســبي�ل ذلــك تقــوم الشــركة بدراســة تكاليــف االنتــ�اج والتخزيــن والنقــل بشــكل 
دوري، كمــا تقــوم بتحديــد أســعارها بنــ�اء علــى التكاليــف والدراســات الســوقية بمــا يضمــن المحافظــة 

علــى هامــش ربحيــة مقبــول.
إغــراق األســواق بمنتجــات دول أخــرى: لذلــك عملــت الشــركة ومــع مصنعيــن محلييــ�ن آخريــن باإلضافــة 	 

إلــى الجهــات الحكوميــة المعنيــ�ة واللجنــة الدائمــة لمكافحــة الممارســات الضــارة فــي التجــارة الدوليــة 
ــى  ــًم عل ــا ال ــعار بيعه ــات ألس ــذه المنتج ــلبي له ــر الس ــ�ان األث ــى بي ــي، عل ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل
ــات  ــالت والتحقيق ــرت التحلي ــث أظه ــة، حي ــا الضعيف ــدا ولجودته ــة ج ــرا نخفض ــة نظ ــة المحلي الصناع
الصــادرة فــي شــهر نوفمبــر مــن هــذا العــام وجــود حــاالت إغــراق تجــاري واضــح يســتدعي فــرض ضرائــب 

ــ�ة للتحقيــق. علــى هــذه المنتجــات والشــركة بانتظــار النت�ائــج النهائي
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تقرير الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة

الحاليــة والســابقة  التنفيذيــة، ووظائفهــم  اللجــان، واإلدارة  اإلدارة، وأعضــاء  أعضــاء مجلــس  أســماء 
وخبراتهــم. ومؤهالتهــم 

1- أعضاء مجلس اإلدارة

الخبرات المؤهالت الوظائف 
السابقة الوظائف الحالية االسم #

- عمل في مركز المعلومات الوطين لمدة 
)15( عام. 

- شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية 
مجالس اإلدارة لعدة شركات منها: 

) 1 ( رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات 
الزجاجية الوطني�ة)زجاج( لمدة  6 سنوات. 

) 2 ( رئيس مجلس إدارة شركة أكسا 
للتأمين التعاوني ) AXA ( لمدة  9 سنوات.  

) 3 ( رئيس مجلس إدارة الشركة العربي�ة 
لألنابيب لمدة  6 سنوات. 

) ٤ ( عضو مجلس إدارة شركة أسمنت 
القصيم لمدة  6 سنوات.

ماجستير علوم 
إدارة نظم 
المعلومات

 متقاعد
رئيس مجلس 

اإلدارة
يوسف بن صالح أبا الخيل 1

- صندوق التنمية الصناعية السعودي من 
1981 م –2003 م.

- رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية 
من 2003 م –2015 م.

- مدير عام صندوق التنمية الصناعية 
السعودي من

2015 م – 2018 م
- العضو المنت�دب لشركة الخزف السعودية 

.)
ً
)حاليا

بكالوريوس إدارة 
أعمال ومحاسبة

مدير عام صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو 

المنت�دب
عبدالكريم بن ابراهيم النافع 2

- مجموعة شركات الخريجي من 2001 م – 
2019 م.

- شركة تشب العربي�ة للتأمين التعاوني 
من 2009 م –2019 م.

بكالوريوس علوم 
في اإلدارة

المدير التنفيذي 
لشركة الخريجي 

لالستثمار

المدير التنفيذي 
لشركة الخريجي 

لالستثمار
عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 3

- مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسة 
العامة للتأمين�ات االجتماعية من 2012 م – 

حىت اآلن.
- مدير عام الرقابة بالمؤسسة العامة 

للتأمين�ات االجتماعية من 2010 م – 2011 م.
- مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة 
العامة للتأمين�ات االجتماعية من 2008 

م – 2010 م.
- محاسب بإدارة الرقابة المالية بالمؤسسة 

العامة للتأمين�ات االجتماعية من 2001 م – 
2008 م.«

ماجستير إدارة 
االعمال التنفيذي

مدير عام اإلدارة 
العامة للرقابة 
في المؤسسة 

العامة للتأمين�ات 
االجتماعية

مدير عام المراجعة 
الداخلية في 
المؤسسة 

العامة للتأمين�ات 
االجتماعية

سايم بن ابراهيم العيىس ٤
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الخبرات المؤهالت الوظائف 
السابقة الوظائف الحالية االسم #

- شركة أرامكو السعودية – االستشارات 
اإلدارية من 2008 م – 2013 م.

- شركة الرياض العالمية لألغذية - المكتب 
االستراتيجي من 2015 م – 201٧ م.

- صندوق االستثمارات العامة - 
االستثمارات السعودية من 2018 م – حىت 

اآلن.

ماجستير إدارة 
أعمال

شركة أرامكو 
السعودية 

االستشارات 
اإلدارية

مدير مساعد أول 
– االستثمارات 

السعودية 
– صندوق 

االستثمارات 
العامة

متعب بن محمد الشثري 5

- نائب الرئيس التنفيذي
- مدير تنفيذي للتطوير االستراتيجي في 

شركة امالك العالمية للتمويل العقاري من 
2011 م – 2013 م.

- مدير تنفيذي االئتمان والمخاطر في 
شركة امالك العالمية للتمويل العقاري من 

200٧ م – 2011 م.
- مساعد مدير عام قسم الشركات في 

مجموعة سامبا المالية
من 1999 م- 200٧ م.«

ماجستير إدارة 
دولية

نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة 
امالك العالمية 
للتمويل العقاري

الرئيس التنفيذي 
لشركة امالك 

العالمية للتمويل 
العقاري

عبدهللا بن تركي السديري 6

- صندوق التنمية الصناعية السعودي من 
. 2013 – 2000

- الشركة السعودية للصناعات االساسية 
)سابك( من 2013 – 2015 .

- الشركة الوطني�ة للجبس من 2015 – 2018 
- شركة الخبرات اللوجستي�ة.

بكالوريوس 
هندسة كيمائي�ة

الرئيس التنفيذي 
لشركة الخبرات 

اللوجستي�ة

الرئيس التنفيذي 
لشركة باتك 

لالستثمار واألعمال 
اللوجستي�ة

ماجد بن عبدهللا العيىس ٧

جي بي مورغان - االستثمار من 200٧ - 
. 2009

الرياض كابيت�ال - االستثمار من 2009 - 
. 2012

مجموعة ابراج - االستثمار من 2012 - 201٤.
السعودي الفرنيس كابيت�ال - االستثمار من 

201٧  - 201٤

ماجستير إدارة 
اعمال

السعودي 
الفرنيس كابيت�ال - 

االستثمار

مدير االستثمار في 
الشركات الخاصة 

شركة االستثمارات 
الرائدة

تركي بن سعود الدايل 8



2019التقريــر الســنوي

22

2- أعضاء اللجان

الخبرات المؤهالت الوظائف 
السابقة الوظائف الحالية االسم #

- - - - يوسف بن صالح أبا الخيل 1

- - - - عبدالكريم بن ابراهيم النافع 2

- - - - عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 3

- - - - سايم بن ابراهيم العيىس ٤

- - - - متعب بن محمد الشثري 5

- - - - عبدهللا بن تركي السديري 6

- - - - ماجد بن عبدهللا العيىس ٧

- - - - تركي بن سعود الدايل 8

شغل عدة مناصب في عضوية مجالس

اإلدارة ورئاسة اللجان لعدة شركات منها:

- شركة الراجحي للتأمين التعاوني

- شركة الجوف الزراعية

- شركة االسمنت المتحدة الصناعية

- شركة ملكية لالستثمار

- شركة طيب�ة القابضة

- شركة الجوف الزراعية

- الشركة األهلية للتأمين

ماجستير إدارة 
اعمال ومحاسبة.

مدير إدارة الشؤون 
المالية واإلدارية 
واالستثمار في 

الشركة السعودية 
للصناعات الدوائي�ة 

والمستلزمات 
الطبي�ة.

متقاعد. ناصر بن عبدهللا العوفي 9

ما يربو عن 18 عاما من الخبرة العملية في 
مناصب تنفيذية واستشارية متعددة حيث 

كان أحد الشركاء المؤسسين والشريك 
التنفيذي المسؤول عن قطاع االستشارات 
المالية وتمويل الشركات لشركة تيم ون – 

إحدى الشركات المرخصة من هيئ�ة السوق 
المالية في المملكة العربي�ة السعودية. 

وقبل ذلك عمل مديرا للمحاسبة المالية في 
بنك البالد، وسبق ذلك عمله لدى الهيئ�ة 
العليا للسياحة مديرا للتطوير التنظييم 

وكذلك مديرا إلدارة العمليات المالية 
ومديرا لمشروع تطبيق نظام إدارة موارد 

المنشأة،كما عِمل في بداية حياته المهني�ة 
لدى شركة أرنست ويونغ العالمية. شغل 

منصب نائب المدير العام للمالية والخدمات 
المساندة للشركة السعودية لخدمات 

السيارات والمعدات )ساسكو( ونائب 
الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والمخاطر 
لشركة منافع القابضة كما قام بت�أسيس 
وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 

ُملكّية لالستثمار إحدى شركات إدارة 
األصول في المملكة العربي�ة السعودية 

باإلضافة إلى
كونه مؤسس واستشاري رئيس في 

كواليي آند تايم لالستشارات. وحاليا يشغل 
منصب عضو مجلس اإلدارة المنت�دب

للشركة السعودية لألسماك.

درجة الماجستير 
في اإلدارة – 

جامعة الفيصل.

رئيس تنفيذي 
– شركة ُملكّية 

لالستثمار.

مؤسس واستشاري 
رئيس – كواليي آند 

تايم لالستشارات

عضو مجلس إدارة 
منت�دب – الشركة 

السعودية لألسماك

عضو مجلس إدارة – 
شركة األهلية للتأمين 

التعاوني

رئيس لجنة المراجعة 
– شركة األهلية 
للتأمين التعاوني

عضو لجنة المراجعة 
– شركة الجاسرية 

للتمويل

 عضو لجنة المراجعة 
– شركة الخزف 

السعودية.«

أحمد بن سليمان المزيين 10
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3- اإلدارة التنفيذية

الخبرات المؤهالت الوظائف 
السابقة الوظائف الحالية االسم #

- صندوق التنمية الصناعية السعودي من 1981 
. 2003-

- رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من 
2003 م – 2015 م.

- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي 
من 2015 م – 2018 م

- العضو المنت�دب لشركة الخزف السعودية – 
حاليا

بكالوريوس إدارة 
ومحاسبة

مدير عام صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي

العضو المنت�دب 
لشركة الخزف 

السعودية
عبدالكريم بن إبراهيم النافع 1

- الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في 
شركة الخزف السعودية. )2009 م -2019م(

-مساعد المدير العام لشركة الخزف 
السعودية)200٧م - 2009 م(.

-مدير عام المبيعات والتسويق في شركة 
الخزف السعودية )200٤ م- 200٧ م(.

-مدير عام المبيعات في شركة إبراهيم الجفالي 
وإخوانه )ميشالن(  )2001 م- 200٤ م(.

-مدير مبيعات المنطقة الوسطى في شركة 
إبراهيم الجفالي وإخوانه )ميشالن(  )199٧ 

م - 2001 م(.
-مدير مبيعات الجملة في شركة الخزف 

السعودية ) 1993 م- 199٧ م(.
-مندوب مبيعات المشاريع والتصدير في شركة 

الخزف السعودية  )1991 م- 1993 م(.

بكالوريوس إدارة 
عامة/دبلوم عالي 

في التسويق

نائب الرئيس 
للمبيعات 

والتسويق لشركة 
الخزف السعودية

الرئيس التنفيذي 
للمبيعات 

والتسويق في 
شركة الخزف 

السعودية

إبراهيم بن محمد الحيدري 2

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفني�ة في 
شركة الخزف السعودية)2018 م –مستمر(.

- نائب الرئيس التنفيذي لشؤون "السيراميك" 
في شركة الخزف السعودية  201٧ م – 2018 م.

-مدير عام مصانع البالط في شركة الخزف
السعودية  2013 م- 201٧ م.

- مدير مصنع البالط في شركة الخزف السعودية 
2009 م- 2013 م.

- مدير إنت�اج في شركة الخزف السعودية  200٤ 
م- 2009 م.

- رئيس إنت�اج في شركة الخزف السعودية  2001 
م - 200٤ م.

- مهندس إنت�اج في شركة الخزف السعودية 
)2001 م- 2001 م(.

- ضابط إنت�اج في شركة الخزف السعودية
) 1999 م- 2001 م(.

- جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية 
) 1998 م- 1999 م(.

بكالوريوس علوم / 
تخصص جيولوجيا

نائب الرئيس 
التنفيذي لشؤون 

“السيراميك" 
في شركة الخزف 

السعودية

نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون 
الفني�ة في شركة 
الخزف السعودية

عيد بن عبدهللا العنزي 3

-مستشار ميزاني�ة في وزارة الشؤون البلدية 
والقروية. 

- مستشار مجموعة سيركل لالستشارات.
- عضو ومدرب لجنة تمكين التحول من األساس 

النقدي إلى اساس االستحقاق
– وزارة المالية

-مستشار غير متفرغ
– الهيئ�ة السعودية للمحاسبي�ن القانونيي�ن.

CFO المدير المالي للمجموعة -
– شركة الصناعات الزجاجية الوطني�ة )زجاج(.

-مراجع إدارة الحسابات
– المؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية.

- عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم 
المستمر ووكيل كلية االقتصاد والعلوم االدارية 

– جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
- محاسب 

– الشركة السعودية للصناعات الدوائي�ة. 

دكتوراه في 
المحاسبة 
والحوكمة

مستشار ميزاني�ة 
– مكتب تحقيق 

الرؤية وزارة 
الشؤون البلدية 

والقروية

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية 

في شركة الخزف 
السعودية

وليد بن محمد البسام ٤
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الخبرات المؤهالت الوظائف 
السابقة الوظائف الحالية االسم #

-مدير عام مصنع الطوب األحمر في شركة 
الخزف السعودية.) 2011 م –مستمر(.

-عضو منت�دب مكلف في شركة الخزف لألنابيب. 
) 201٧ م –مستمر(.

-مدير عام مناجم الصحراء في شركة الخزف
السعودية ) 2010 م – 2016 م(.

- مدير تطوير األعمال في شركة الخزف 
السعودية ) 2009 م – 2010 م(.

-رئيس فريق االئتمان في صندوق التنمية
الصناعية السعودي) 2000 م – 2009 م(.

بكالوريوس في 
التخطيط المدني 

واإلقلييم

مدير عام مصنع 
الطوب األحمر 

في شركة الخزف 
السعودية

المشرف العام على 
إدارة المشاريع

محمد بن عبدهللا المقبل 5

ــة  ــا الحالي ــس إداراته ــي مجال ــو ا ف ــس اإلدارة عض ــو مجل ــون عض ــي يك ــا ال ــة أو خارجه ــل المملك ــركات داخ ــماء الش أس
ــا ــن ُمِدْيريه ــابقة أو م والس

الكيان القانوني 
) مساهمة 

مدرجة/  
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

داخل 
المملكة/ 

خارج المملكة

أسماء الشركات 
الي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوا في  مجالس 
إداراتها  السابقة 

أو من مديريها

الكيان القانوني 
)مساهمة  

مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ذات 

مسؤولية 
محدودة/  ....(

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

أسماء الشركات الي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوا 
في مجالس إداراتها أو من 

مديريها الحالية 
اسم العضو

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة الخريجي 
لالستثمار مدرجة داخل 

المملكة
شركة تشب العربي�ة 

للتأمين التعاوني
عبدالعزيز بن عبدالكريم 

الخريجي

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة النقل 
البحري.

 غير مدرجة
غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

غير مدرجة

داخل 
المملكة

شركة توزيع الغازالطبيعي 
 - شركة اسمنت المتحدة 

الصناعية - شركة استرا 
الصناعية.

 - شركة بوان. 
- شركة الخزف لألنابيب.

عبدالكريم بن ابراهيم 
النافع

- - - - - - متعب بن محمد الشثري

- - - - - - سايم بن ابراهيم العيىس 

ذات 
مسؤولية 

محدودة 
مساهمة 

مقفلة

داخل 
المملكة

- شركة العربي�ة 
لخدمات االمن 

والسالمة 
)أمنكو(.

- شركة جازل 
لالستثمار.

- شركة طاقات 
الفتي�ة.

- شركة اداء 
المعادن 

للكيماويات.
شركة الريف 
لتكرير السكر

مساهمة مدرجة داخل 
المملكة

شركة باتك لالستثمار 
واألعمال اللوجستي�ة. 
- شركة جازان للطاقة 

والتنمية
ماجد بن عبدهللا العيىس
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الكيان القانوني 
) مساهمة 

مدرجة/  
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

داخل 
المملكة/ 

خارج المملكة

أسماء الشركات 
الي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

في  عضوا مجالس 
إداراتها  السابقة 

أو من مديريها

الكيان القانوني 
)مساهمة  

مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ذات 

مسؤولية 
محدودة/ ....(

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

أسماء الشركات
الي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوا في مجالس 
إداراتها الحالية أو من 

مديريها

اسم العضو

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة دلة 
للخدمات الصحية غير مدرجة داخل 

المملكة
شركة بيوت ليان. - شركة 

تسلية. - شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري

عبدهللا بن تركي السديري

- - - - - - تركي بن سعود الدايل

- - - - - - يوسف بن صالح أبا 
الخيل
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام المالّي 2٠١9 م

عدد االجتماعات ) ٨ ( اجتماعات
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رئيس مجلس اإلدارة يوسف بن صالح أبا الخيل

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

عبدالكريم بن ابراهيم 
النافع

عضو عبدالعزيز بن عبدالركريم 
الخريجي

عضو سايم بن ابراهيم 
العيىس

عضو عبدهللا بن تركي السديري

- - عضو متعب بن محمد الشثري

- - عضو ماجد بن عبدهللا العيىس

- - عضو تركي بن سعود الدايل

- - - - - -
من 01 / 01 / 2019 وحىت 
نهاية دورة المجلس في 

2019 / 03 / 31

سعد بن ابراهيم 
المعجل)عضو سابق(

- - - - - -
من 01 / 01 / 2019 وحىت 
نهاية دورة المجلس في 

2019 / 03 / 31

عبدهللا بن محمد جليغم 
)عضو سابق(

- - - - - -
من 01 / 01 / 2019 وحىت 
نهاية دورة المجلس في 

20 / 03 / 31

عبدالرحمن بن عبدالقادر 
باجني�د )عضو سابق(

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2019/0٤/30م
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5- اإلجراءات الي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

6- مسؤوليات مجلس اإلدارة ووظائفه األساسّية

ــ�ن علمــا بمقترحــات  ــر التنفيذيي يتخــذ مجلــس اإلدارة عــددا مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضائــه وبخاصــة مــن غي
المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا مــن خــالل اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة، 
ومــن ذلــك وجــوب حضــور عضــو مجلــس اإلدارة اجتماعــات الجمعيــة العامــة، ويهــدف هــذا اإلجــراء لإلجابــة 

علــى استفســارات المســاهمين، وتلقــي مقترحاتهــم وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا. 

كمــا أ ن النظــام األســاس للشــركة يكفل للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعية العامة االشــتراك فــي المداوالت 
ــي  ــاح ال ــراءات اإلفص ــة وإج ــس سياس ــد المجل ــركة اعتم ــاهيم الش ــن مس ــل م ــز التواص ــات، ولتعزي والنقاش
تضمــن إجــراءات تكفــل للمســاهمين حــق االستفســار وطلــب المعلومــات واإلجابــة علــى استفســاراتهم بمــا ال 

يضــر بمصالــح الشــركة.

يتولــى مجلــس اإلدارة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارة الشــركة، وحــدد النظــام األســاس 
، وقــد أدى مجلــس اإلدارة المهــام الموكلــة إليــه 

ً
 واضحــا

ً
مســوؤولياته ومكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة تحديــدا

ــو  ــل عض ــة، ويمث ــات وافي ــى معلوم ــ�ة عل ــه مبني ــت قرارات ــام، وكان ــة واهتم ــ�ة وجدي ــن ني ــوؤولية وحس بمس
.

ً
ــا ــركة عموم ــة الش ــق مصلح ــا يحق ــزم بم ــاهمين ويلت ــع المس ــس اإلدارة جمي مجل

كمــا يقــوم المجلــس بتعريــف أعضائــه الجــدد بعمــل الشــركة، والتأكــد مــن توفيــر الشــركة معلومــات وافيــه 
ــراءات  ــات وإج ــر االجتماع ــى محاض ــالع عل ــن االط ــات تتضم ــدة آلي ــالل ع ــن خ ــاء م ــع األعض ــؤونها لجمي ــن ش ع
متابعــة القــرارات والتوصيــات الصــادرة مــن المجلــس ونت�ائــج أعمــال اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس والتقاريــر 
الدوريــة الــي تصدرهــا إدارة الشــركة عــن نشــاطها باإلضافــة إلــى معلومــات كاملة مــن التعامــالت االســتثن�ائي�ة 

غيــر المعتــادة أو الــي يتــم تب�ادلهــا مــع جهــات أخــرى.

ومــن أهــم الوظائــف األساســية الــي يتولــى مجلــس اإلدارة القيــام بها هــي: اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية 
واألهــداف الرئيســية واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وضــع االســتراتيجية الشــاملة وخطــط العمــل الرئيســة 
وسياســة إدارة المخاطــر وُمراجعتهــا وتوجيههــا، وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا، 
إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضوية فــي مجلــس اإلدارة ووضعها موضــع التنفيذ، 
ــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، تشــمل  وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصال
علــى آليــات تعويــض إلــى آليــات ُمناســبة إلقامــة عالقــات جيــدة أصحــاب المصالــح، وآليــة تســوية الشــكاوى 

٤- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية اسم العضو

مستقل يوسف بن صالح أبا الخيل

تنفيذي عبدالكريم بن ابراهيم النافع

غير تنفيذي سايم بن ابراهيم العيىس

غير تنفيذي متعب بن محمد الشثري

غير تنفيذي ماجد بن عبدهللا العيىس

مستقل عبالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

مستقل عبدهللا بن تركي السديري

مستقل تركي بن سعود الدايل
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٧- اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أصــدر مجلــس اإلدارة الئحــة اللجنــة التنفيذّيــة بُموجــب القــرار رقــم ) 205 ( وتاريــخ 15 / 0٧ / 1٤39 ه الموافق 
01 / 0٤ / 2018 م. وتتكــون اللجنــة مــن عــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة، 
وُمــّدة عضويــة كل عضــو ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات وعلــى أال تتجــاوز ُمــّدة عضويتــ�ه فــي 

مجلــس اإلدارة. 

ــس اإلدارة،  ــا مجل ــا وُيحدده ــاق أغراضه ــي نط ــل ف ــي تدخ ــؤولّيات ال ــام والمس ــع المه ــة جمي ــى اللجن وتتول
ومــن بيــ�ن ذلــك علــى ســبي�ل المثــال مراجعــة السياســات واألهــداف االســتراتيجّية للشــركة واإلشــراف عليهــا 
ــ�ات حيالهــا والتوصيــات قبــل  ودراســة المقترحــات والتوصيــات للمشــاريع المطروحــة للنقــاش وإبــداء المرئّي
ــة وضــع الخطــط الالزمــة لمراقبــة األداء  عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، كمــا تتولــى اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذّي
المالــي – اإلنت�اجــي- العملــي بمــا يكفــل إعطــاء أفضــل النت�ائــج، ودراســة الفــرص االســتثمارّية الــي تعــرض علــى 

الشــركة.

أو الخالفــات إضافــة مــع الغيــر والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بــه، وقواعــد الســلوك المهــين 
ــة  ــم العالق ــليمة وتنظ ــة الس ــ�ة واألخالقي ــر المهني ــق المعايي ــث تواف ــركة بحي ــي الش ــن ف ــن والعاملي للمديري
ــركة ال  ــاص بالش ــة خ ــام حوكم ــع نظ ــة، وض ــركة االجتماعّي ــاهمة الش ــح، وُمس ــاب المصال ــ�ن أصح ــم وبي بينه
يتعــارض مــع أحــكام الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــة المختصــة، وضــع أهــداف األداء وُمراقبــة التنفيــذ 

ــا. ــة واعتماده ــة والوظيفي ــاكل التنظيمي ــة للهي ــة الدورّي ــامل، والمراجع واألداء الش

عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتي�ة أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتب�ارا من 01 / 0٤ / 2019 م

رئيس اللجنة يوسف بن صالح أبا الخيل

عبدالكريم بن ابراهيم النافع نائب رئيس اللجنة

عضوا متعب بن محمد الشثري

عضوا ماجد بن عبدهللا العيىس

	 اللجنة التنفيذية

	 أعضاء اللجنة
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وقد عقدت اللجنة خالل عام 2019 م عدد ) 9 ( اجتماعات:

عدد االجتماعات ) 9 ( اجتماعات
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رئيس اللجنة يوسف بن صالح أبا الخيل

نائب رئيس اللجنة عبدالكريم بن ابراهيم 
النافع

- - عضوا متعب بن محمد الشثري

- - عضوا ماجد بن عبدهللا العيىس

- - - - - - -

"عضوا سابق في 
اللجنة من 01 / 01 / 
2019 وحىت نهاية 
دورة المجلس في 
« 2019 / 03 / 31

عبدهللا بن تركي السديري

- - - - - - -

»من 01 / 01 / 2019 
وحىت نهاية دورة 
المجلس في 31 / 

 »2019 / 03

"عبدالرحمن بن عبدالقادر 
باجني�د )عضو سابق(«



2019التقريــر الســنوي

30

	 لجنة المراجعة

وفقــا لقواعــد اختيــ�ار لجنــة المراجعــة ومــدة عضويتهــم واســلوب عملهــا المصــادق عليــه مــن الجمعيــة العامــة 
العاديــة المنعقــدة فــي 1٧ / 0٤ / 199٤ م والجمعيــة العامــة العادية المنعقدة فــي 01 / 0٤ / 200٧ م والجمعية 
العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي 19 / 0٤ / 201٧ م، شــكلت لجنــة المراجعــة بقــرا ر مــن الجمعيــة العامــة 
مــن غيــر أعضــاء مجلــس االدارة التنفيذييــ�ن وذلــك بنــ�اء علــى اقتــراح مجلــس االدارة علــى اال يقــل عددهــا عــن 
ثالثــة و ال يزيــد عــن خمســة لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات و ال تقــل عــن ســنة واحــدة، ويجــوز إعــادة تعيينهــم 
لمــدد مماثلــة. وتنتهــي عضويــة اللجنــة بانتهــاء المــدة المقــررة لمجلــس االدارة. ويكــون مــن بيــ�ن أعضــاء اللجنــة 

عضــو مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبي�ة.

ومــن مهــام لجنــة المراجعــة الرئيســية التأكــد مــن مــدى كفايــة وفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة، والتحقــق 
ــددة،  ــط مح ــق ضواب ــ�ن وف ــبي�ن القانونيي ــ�ار المحاس ــه باختي ــة، والتوجي ــم المالي ــة القوائ ــالمة و صح ــن س م
ومراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية والســنوية قبــل نشــرها، ودراســة التقاريــر والمالحظات الــي يقدمها 
ــة  ــال المراجع ــاق أعم ــارج نط ــل خ ــاد أي عم ــة، واعتم ــة الداخلي ــي وادارة المراجع ــب القانون ــن المحاس كل م
الــي يكلفــون بهــا أثنــ�اء قيامهــم بأعمــال المراجعــة، وابــداء الــرأي والتوصيــة بشــأن القوائــم الماليــة األوليــة 

والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 13 / 02 / 2019 م علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة الحاليــة الــي 
اقترحهــا مجلــس اإلدارة اعتبــ�ارا مــن 01 / 0٤ / 2019 م.

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2019 م:

عدد االجتماعات ) 5( اجتماعات

طبيعة العضوية العضو
الخامس 
 2٠ اكتوبر

الرابع
27 يوليو

الثالث
2٤ ابريل

الثاني
23 مارس

األول
١3 مارس

رئيس اللجنة ناصر العوفي

عضو سايم العيىس

عضو أحمد المزيين
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لجنة المكافآت والترشيحات

ــن  ــم ع ــل عدده ــاء ال يق ــن األعض ــدد م ــن ع ــس اإلدارة م ــن مجل ــرار م ــيحات بق ــآت والترش ــة المكاف ــون لجن تتك
ثالثــة و ال يزيــد عــن خمســة يختارهــم مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــ�ن علــى أن يكــون مــن بينهــم 
عضــو و مســتقل علــى األقــل. وُمــدة عضويــة اللجنــة ثــالث ســنوات تنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة. وتكــون 
ُمــدة عضــو مجلــس اإلدارة المنتخــب ضمــن أعضــاء اللجنــة مرتبطــة بُمــدة عضويتــ�ه فــي المجلــس. ويجــوز إعادة 

تعييــ�ن اللجنــة بعــد انتخــاب مجلــس إدارة جديــد فــي بدايــة كل دورة مــن دورات المجلــس.

ــة،  ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــي مجل ــة ف ــة للعضوي ــر واضح ــات ومعايي ــراح سياس ــة اقت ــام اللجن ــن مه وم
ــر المعتمــدة،  والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــا للسياســات والمعايي
وإعــداد سياســة واضحــة لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 
ــا،  ــاة منه ــداف المتوخ ــق االه ــي تحقي ــا ف ــدى فعاليته ــم م ــآت وتقيي ــة المكاف ــة لسياس ــة الدوري والمراجع
والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذيي�ن بالشــركة 

وفقــا للسياســة المعتمــدة.

عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتي�ة أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتب�ارا من 01 / 04 / 2019 م

عبدهللا بن تركي السديري     رئيسا

عضوا عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي    

عضوا تركي بن سعود الدايل     

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2019 م عدد )4 ( إجتماعات

عدد االجتماعات ) ٤ ( اجتماعات

طبيعة العضوية العضو

 3
ي 

 ف
٤٤

م 
رق

بر
فم

نو

 3
ي ٠

 ف
٤3

م 
رق

يل
ابر

 2
ي ١

 ف
٤2

م 
رق

س
مار

اير
ين�

 ١6
ي 

 ف
٤١

م 
رق

رئيس اللجنة عبدهللا بن تركي السديري

- - عضو عبدالعزيز بن عبدالكريم 
الخريجي

- - عضو تركي بن سعود الدايل

- - )من 01 / 01 / 2019 وحىت نهاية دورة المجلس 
في 31 / 03 / 2019(

سعد بن ابراهيم المعجل  
)عضو سابق(

- - عضو سابق في اللجنة من 01 / 01 / 2019 وحىت 
نهاية دورة المجلس في 31 / 03 / 2019 سايم بن ابراهيم العيىس

8- وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه
ــة  ــاء( كمرحل ــه )دون األعض ــس ولجان ــم اداء المجل ــدء بتقيي ــخ 13 / 11 / 2019 م الب ــس اإلدارة بت�اري ــد مجل اعتم
أوليــة مــن خــالل اســتقصاء يتــم تعبئتــ�ه بصفــة ســنوية يحــدد فيــه جوانــب الضعــف والقــوة لمجلــس اإلدارة 

ــ�ارا 01 / 01 / 2020 م. ــه اعتب ولجان
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ُمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

9- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذّية

توضــح الجــداول أدنــاه تفاصيــل المكافــآت المدفوعــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وخمســة 
مــن كبــا ر التنفيذييــ�ن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن الشــركة ومــن بينهــم الرئيــس التنفيــذّي والمديــر المالي

 للسياسة الموافق عليها من الجمعية العامة الي انعقدت في 2018/0٤/26م(
ً
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أوال: األعضاء المستقلين

0 298 0 0 0 0 0 0 0 298 0 50 0 2٤ 2٤ 200  1- يوسف بن صالح أبا الخيل

0 260 0 0 0 0 0 0 0 260 0 30 0 6 2٤ 200  2- عبدالعزيز بن عبدالكريم 
الخريجي

0 269 0 0 0 0 0 0 0 269 0 30 0 15 2٤ 200  3- عبدهللا بن تركي السديري

0 22٤ 0 0 0 0 0 0 0 22٤ 0 0 0 6 18 200  ٤- تركي بن سعود الدايل

0 1051 0 0 0 0 0 0 0 1051 0 110 0 51 90 800 المجموع

ثاني�ا: األعضاء غير التنفيذيي�ن

0 230 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 6 2٤ 200  1- سايم بن إبراهيم العيىس

0 289 0 0 0 0 0 0 0 289 0 50 0 21 18 200  2- متعب بن محمد الشثري

0 289 0 0 0 0 0 0 0 289 0 50 0 21 18 200  3- ماجد بن عبدهللا العيىس

0 808 0 0 0 0 0 0 0 808 0 100 0 ٤8 60 600 المجموع

ثالثا: األعضاء التنفيذيي�ن

0 19٧1 0 0 0 0 0 0 0 19٧1 1,620 100 0 2٧ 2٤ 200
 1- عبد الكريم بن إبراهيم 

النافع
رابعا : األعضاء السابقين )الدورة السابقة( ]1\٤\2018 – 1\٤\2019[

0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 3 0  1- سعد بن ابراهيم المعجل

0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 3 0  2- عبدهللا بن محمد جليغم

0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 12 6 0 المجموع
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ُمكافآت أعضاء اللجان

المجموع بدل حضور الجلسات المكافآت الثابت�ة 
)عدا بدل حضور الجلسات( بي�ان

أعضاء لجنة المراجعة   

115,000 15,000 100,000 سايم العيىس

115,000 15,000 100,000 ناصر العوفي

112,000 12,000 100,000 أحمد المزيين

3٤2,000 ٤2,000 300,000 المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

٤2,000 12,000 30,000 عبدهللا السديري

36,000 6,000 30,000 عبدالعزيز الخريجي

36,000 6,000 30,000 تركي الدايل

6,000 6,000 - سعد المعجل )عضو سابق(

6,000 6,000 - سايم العيىس )عضو سابق في اللجنة(

126,000 36,000 90,000 المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

٧٤,000 2٤,000 50,000 يوسف أبالخيل

٧٧,000 2٧,000 50,000 عبدالكريم النافع

٧1,000 21,000 50,000 متعب الشثري

٧1,000 21,000 50,000 ماجد العيىس

3,000 3,000 - عبدهللا السديري )عضو سابق في اللجنة(

6,000 6,000 - عبدالرحمن باجني�د )عضو سابق(

6,000 6,000 - عبدهللا جليغم )عضو سابق(

308,000 108,000 200,000 المجموع

٧٧9,000 189,000 590,000 اإلجمالي
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10- اجتماعات الجمعيات العاّمة للُمساهمين

ــة للُمســاهمين فــي 25 / 08 / 1٤٤0 ه الموافــق 30 / 0٤ /  ــم عقــد جمعيــة عاّم ــّي 2019 م ت خــالل العــام المال
2019 م، وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن فــي الجمعيــة

 من:
ً
ُمكافآت اإلدارة التنفيذّية وتشمل كال

أخرى الخطط التحفيزية المكافآت الدورة 
والسنوية البدالت الرواتب 

والتعويضات بي�ان

العضو المنت�دب

المدير التنفيذي المالي

الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفني�ة

المشرف العام على إدارة المشاريع

210,٧٧0 - - 838,٧22 ٤,2٤5,56٤ اإلجمالي

سجل الحضور
االسم

اجتماع الجمعية العامة
2٠١9/٠٤/٠3

يوسف بن صالح أبا الخيل 1

عبدالكريم بن ابراهيم النافع 2

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 3

سايم بن ابراهيم العيىس ٤

عبدهللا بن تركي السديري 5

متعب بن محمد الشثري 6

ماجد بن عبدهللا العيىس ٧

لم يتمكن من حضور اجتماع الجمعية بسبب ظروفه الخاصة تركي بن سعود الدايل 8
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11- وصف ألي مصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبا ر التنفيذيي�ن وأقربائهم

ــي  ــم ف ــس اإلدارة وأقاربه ــاء مجل ــود ألعض ــ�اب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة تعاقدي ــة وأوراق مالي ــف ألي مصلح وص
ــوق  ــك الحق ــة أو تل ــك المصلح ــي تل ــر ف ــة وأي تغيي ــركاتها التابع ــن ش ــركة أو أ ي م ــن الش ــهم أو أدوات دي أس

ــة 2019 م ــنة المالّي ــالل الس خ

نسبة التغيير صافي التغيير
نهاية العام بداية العام

»اسم من تعود له المصلحة
أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتت�اب« #

أدوات 
الدين عدد األسهم أدوات 

الدين عدد األسهم

أوال أعضاء مجلس اإلدارة       

)%30-( )2,9٧0,000( - 6,٧٤8,83٤ - 9,٧18,83٤ المؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية ويمثلها:
)1(

- - - - - - سايم بن إبراهيم العيىس

%0 0 - 3,2٤0,298 3,2٤0,298 صندوق االستثمارات العامة ويمثله:
)2(

%0 0 - - - - متعب بن محمد الشثري

%0 0 - 12,000 12,000 عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي )3(

- - - - - - عبد الكريم بن إبراهيم النافع )٤(

%0 0 1,200 1,200 عبدهللا بن تركي السديري )5(

- - - - - - تركي بن سعود الدايل )6(

- - - - - - ماجد بن عبدهللا العيىس )٧(

%6٧0٫69 ٧٤1,955 86٤,0٧1 122,116 يوسف صالح أباالخيل )8(

: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة
ً
ثاني�ا

%0 0 - 1٤,٤00 - 1٤,٤00 يوسف بن صالح أبالخيل - الزوجة واألوالد القصر )9(

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــ�اب تعــود لكبــا ر التنفيذييــ�ن وأقاربهــم فــي أســهم أو أدوات 
ديــن الشــركة أو أ ي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة المالّيــة 2019 م

نسبة التغيير صافي التغيير
نهاية العام بداية العام

اسم من تعود له المصلحة
أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتت�اب #

أدوات 
الدين عدد األسهم أدوات 

الدين عدد األسهم

أوال: كبا ر التنفيذيي�ن

ال يوجد

ثاني�ا: أقارب كبار التنفيذيي�ن

ال يوجد



2019التقريــر الســنوي

36

قيمتها تها ُمدَّ نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة

٤0,5 مليون ريال غير محددة أوامر الشراء
شركة زميلة شركة توزيع الغاز الطبيعّي

596 ألف ريال غير محددة توزيعات ارباح مستلمة

23,٧ مليون ريال غير محددة قروض وسداد التزامات
شركة تابعة شركة الخزف األنابيب

666 ألف ريال غير محددة مبيعات منتجات

8٫5 مليون ريال غير محددة خدمات النقل 
عالقة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس 

اإلدارة  
شركة تركن السعودية

12- وصف ألي صفقة بي�ن الشركة وطرف ذي عالقة

13-  بيــ�ان باألعمــال والعقــود الــي تكــون الشــركة طرفــا فيهــا وكانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء 
ــأي منهــم: ــ�ن أو ألي شــخص ذي عالقــة ب ــار التنفيذيي المجلــس أو لكب

ــة  ــة جوهري ــي أي مصلح ــر المال ــذي أو المدي ــس التنفي ــس اإلدارة أو الرئي ــاء مجل ــن أعض ــو م ــد ألي عض ال توج
)مباشــرة أو غيــر مباشــرة( فــي أعمــال أو عقــود تمــت لحســاب الشــركة خــالل عــام 2019 م باســتثن�اء مــا ه و 

موضــح أدنــاه: 

ــن  ــا ز م ــراء الغ ــوم بش ــث تق ــة حي ــراف ذات عالق ــع أط ــة م ــة العادي ــا التجاري ــن أعماله ــركة ضم ــل الش تتعام
ــب ( ــزف لألنابي ــركة الخ ــع ش ــل م ــا تتعام ــا) كم ــتثم ر فيه ــة مس ــركة زميل ــي (ش ــا ز الطبيع ــع الغ ــركة توزي ش
شــركة تابعــة مســتثمر فيهــا) بتعامــالت متنوعــة  علمــا بأنــه يتــم التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة بنفــس 
ــي أرصــدة وتفاصيــل  ــر المرتبطــة مــع الشــركة. وفيمــا يل شــروط التعامــل التجاريــة مــع األطــراف األخــرى غي

ــام 2019 م: ــالل ع ــة خ ــراف ذات العالق ــع االط ــالت م المعام

شركة توزيع الغا ز الطبيعّي )شركة زميلة(

اسم العضو/ كبار التنفيذيي�ن أو أي 
شخص ذي عالقة شروط العمل أو العقد ُمدة العمل أو العقد مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو 

العقد

يمثل شركة الخزف السعودية 
في مجلس إدارة شركة توزيع 
الغاز الطبيعي األستاذ/ عبد 

الكريم بن ابراهيم النافع )نائب 
رئيس مجلس ادارة شركة الخزف 

السعودية(

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 
مستمرة تتم في سياق األعمال 

 للشروط التجارية 
ً
العادية ووفقا

السائدة ودون أي تعامالت 
تفضيلية.

غير محددة المدة ٤0,5 مليون ريال أوامر شراء

غير محددة المدة 596 ألف ريال
توزيعات ارباح

مستلمة

شركة الخزف األنابيب )شركة تابعة(

اسم العضو/ كبار التنفيذيي�ن أو أي 
شخص ذي عالقة شروط العمل أو العقد ُمدة العمل أو العقد مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو 

العقد

المؤسسة العامة للتأمين�ات 
االجتماعية

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 
مستمرة تتم في سياق األعمال 

  للشروط التجارية 
ً
العادية ووفقا

السائدة ودون أي تعامالت 
تفضيلية.

غير محددة المدة 23,٧ مليون ريال
قروض وسداد 

التزامات

غير محددة المدة 666 ألف ريال مبيعات منتجات
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1٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

15- حقوق ساهمين

)أ( سياسة توزيع األرباح

ــّص المــاّدة ) 5٤ ( مــن النظــام األســاس للشــركة يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة ســنوّيا علــى النحــو 
َ
طبقــا لن

التالي:

ــة . 1 ــرر الجمعي ــوز أن تق ــركة ويج ــايم للش ــي النظ ــن االحتي�اط ــاح لتكوي ــي األرب ــن صاف ــب ) 10% ( م  يجن
ــوع. ــال المدف ــن رأس الم ــور ) 30%( م ــي المذك ــغ االحتي�اط ــىت بل ــب م ــذا التجني ــف ه ــة وق ــة العادي العام

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــ�اًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مئويــة مــن صافــي األربــاح . 2
لتكويــن احتي�اطــي اتفاقــي عــام.

 للجمعيــة العامــة أن تقــرر تكويــن احتي�اطيــات خــرى أو ذلــك بالقــد ر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو . 3
يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــ�ة قــد ر اإلمــكان علــى المســاهمين.

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن خمســة )5( بالمائــة مــن رأس مــال . ٤
ــنوية،  ــع س ــف أو رب ــنوي أو نص ــكل س ــاح بش ــع أرب ــر توزي ــة أن تق ــة العام ــوع.  للجمعي ــركة المدف الش
ويجــوز تفويــض مجلــس االدارة فــي ذلــك. وتدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان 
ــوق  ــ�ة الس ــن هيئ ــادرة ع ــات الص ــط والتعليم ــا للضواب ــس اإلدارة وفق ــا مجل ــي يحدده ــد ال والمواعي

ــة. المالّي

حقوق التصويت:• 

تســهل الشــركة ممارســة المســاهم لحقــه فــي التصويــت، وتتجنــب وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى 
إعاقــة اســتخدام حــق التصويــت، كمــا تتحقــق مــن أن وكاالت المســاهمين لحضــور اجتمــاع جمعيــة 
المســاهمين كتابيــ�ة وأنهــا مــن غــي ر أعضــاء مجلــس اإلدارة ولغيــر موظفــي الشــركة، وقــد نــص 
ــاب  ــت النتخ ــد التصوي ــيم عن ــت التراك ــتخدام التصوي ــوب اس ــى وج ــركة عل ــاس للش ــام األس النظ

مجلــس اإلدارة.

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:• 

)أ( توفــر الشــركة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمينوفقا لمعاييــر اإلفصــاح 
مــن دون تمييــز بينهــم تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه، وُيحــرص أن تكــون هــذه 
ــي  ــك ف ــددة، وذل ــد المح ــي المواعي ــة وف ــة منتظم ــة بطريق ــة ومحّدث ــة ودقيق ــات وافي المعلوم
عــدد مــن وســائل النشــر )موقــع الشــركة اإللكتروني وموقــع تــداول والصحــف المحلّيــة ( باإلضافة 

إلــى تقاريــر الشــركة الســنوية.

شركة تركن السعودية

اسم العضو/ كبار التنفيذيي�ن أو أي شخص ذي عالقة -  طبيعة 
العالقة

شروط العمل أو 
العقد

ُمدة العمل أو
العقد

مبلغ العمل أو 
العقد

طبيعة العمل أو 
العقد

مصلحة غير مباشرة من خالل تملك قريب نائب رئيس 
المجلس والعضو المنت�دب

 األستاذ / عبد الكريم النافع حصة من الشركة تبلغ ٤%

دون ميزة 
تفضيلية.

2019
   8,5 مليون 

ريال
نقل منتجات 

الشركة

مصلحة غير مباشرة من خالل تملك عضو مجلس اإلدارة 
المهندس / ماجد بن عبدهللا العيسىشركة باتك لالستثمار 

واالعمال اللوجستي�ة والي هو عضو في مجلس ادارتها 
ورئيسها التنفيذي حصة من الشركة تبلغ %21،5.

دون ميزة 
تفضيلية.

2019
   8,5 مليون 

ريال
نقل منتجات 

الشركة



2019التقريــر الســنوي

38

)ب( تعلــن الشــركة عــن موعــد انعقــاد الجمعّيــة العاّمــة ومكانهــا وجــدول أعمالهــا قبــل الموعد ب 
21 يومــا علــى األقــل، ويتــم نشــر الدعــوة فــي جريــدة يوميــة أو موقــع الســوق الماليــة الســعودية 
"تــداول" أو موقــع الشــركة اإللكترونــي، ويجــوز توجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع 

المســاهمين بخطابــات مســجلة أو عبــر وســائل التقنيــ�ة الحديثــ�ة.

)ج( اتاحــت الشــركة للمســاهمين التصويــت اآللــي علــى بنــود جــدول اجتماعــات الجمعيــات 
العامــة، وفقــا للضوابــط ذات العالقــة. 

حقوق المساهمين في أرباح األسهم:	 

ــي  ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــا لم ــنوية طبق ــة الس ــاح الصافي ــي األرب ــا ف ــاهمين حقوق ــون للمس يك
سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح ويتــم اطــالع المســاهمين علــى هــذه السياســة فــي اجتماعات 

الجمعيــة العامــة للشــركة.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين:	 

تلتــزم الشــركة بتحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب، 
ــة  ــات صحيح ــى معلوم ــ�اء عل ــتثمارية بن ــرارات االس ــاذ الق ــى اتخ ــتثمرين عل ــاعدة المس ــرض مس لغ
ــس  ــنوي لمجل ــر الس ــالل التقري ــن خ ــطتها م ــركة وأنش ــى أداء الش ــم عل ــث تطلعه ــة، حي ووافي
إدارتهــا، وكذلــك اطالعهــم بشــكل مســتمر علــى أي تطــور مهــم قــد يطــرأ ويكــون لهــا تأثيــر علــى 
وضعهــا المالــي وأعمالهــا بمــا ال يؤثــر علــى قدرتهــا التن�افســية. وتلتــزم الشــركة بتنفيــذ السياســات 
واإلجــراءات الخاصــة باإلفصــاح وفقــا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة. وتعمــل 
الشــركة علــى تعزيــز قنــوات التواصــل مــع كافــة المســتثمرين المحلييــ�ن واألجانــب والحــرص علــى 

ــة. ــات الدوري ــرات واالجتماع ــي المؤتم ــاركة ف المش

أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

إجراءات الشركات )1( 16/ 01 / 2019 م

الجمعية العامة )2( 28/ 0٤ / 2019 م

أخرى - عالقات المستثمرين )3( 11/ 06 / 2019 م

أخرى - عالقات المستثمرين )٤( 16/ 06 / 2019 م

إجراءات الشركات )5( 2٧/ 08 / 2019 م

16- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها حسب اآلتي: 

1٧- المراجعة الخارجية
أقــّرت الجمعّيــة العاّمــة لمســاهيم الشــركة خــالل اجتماعهــا المنعقــد بت�اريــخ 25 / ٠٨ / ١٤٤٠ ه الموافــق 3٠ 
/ ٠٤ / 2٠١9 م اختيــ�ار شــركة إبراهيــم أحمــد البســام محاســبون قانونيــون للقيــام بأعمــال المراجعــة والتدقيــق 
لحســابات الشــركة عــن العــام 2٠١9 م بمــا فــي ذلــك البي�انــات المالّيــة الربــع ســنوية ) الثانــي والثالــث مــن العــام 

2٠١9 م واألول مــن العــام 2٠2٠ م( مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا )29٠٫٠٠٠ ( ريــال

ومبــررات التوصيــة باختيــ�ار الشــركة المذكــورة تعــود إلــى خبراتهــم المهنيــ�ة الواســعة فــي تطبيــق المعاييــر 
الدوليــة عنــد تدقيــق حســابات الشــركة مــن ذوي الخبــرة المميــزة فــي المرحلــة مقترحــا لكونهــم تقدمــوا بعرض 
ــر  ــق المعايي ــة لتطبي ــا االنتقالي ــود ايض ــا وتع ــون بمراجعته ــي يقوم ــة ال ــة والصناعي ــا المماثل ــن فريق يتضم

الدوليــة وبتكاليــف معقولــة.
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ــام  ــة نظ ــدى كفاي ــة وم ــة الداخلّي ــراءات الرقاب ــة إج ــنوية لفعالّي ــة  الس ــج المراجع 18- نت�ائ
ــة ــة الداخلّي الرقاب

19-  العقوبات

تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على اسس سليمة ويتم تدعيم فاعليت�ه من خالل ما يلي:

 وجود إدارة متخصصة في اعمال المراجعة تسىم )إدارة المراجعة الداخلية(.. ١

 وجود لجنة المراجعة الي ترفع تقاريرها الى المجلس.. 2

ــع . 3 ــا ترف ــي بدوره ــة وال ــة المراجع ــى لجن ــة ال ــا الدوري ــع تقاريره ــة برف ــة الداخلي ــوم إدارة المراجع تق
تقاريرهــا الــى مجلــس اإلدارة. يتــم مراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن 
ــن  ــكل دوري م ــة بش ــة الداخلي ــب الرقاب ــض جوان ــة بع ــم مراجع ــا يت ــة كم ــة الداخلي ــل إدارة المراجع قب
قبــل المراجعيــن الخارجييــ�ن. ولــدى لجنــة المراجعــة القناعــة التامــة بــأن هــذه الــدورة تعكــس فعاليــة 

ــا. ــ�ه إليه ــي التنبي ــة يقت ــات جوهري ــة مالحظ ــد اي ــركة و ال توج ــدى الش ــة ل ــة الداخلي ــراءات الرقاب اج

يوضح الجدول أدناه الغرامات الي تم فرضها على الشركة خالل عام 2٠١9 م.

20- المساهمات االجتماعّية

إيمانــا مــن الشــركة بأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي المجتمــع وخدمتــه، فــإ نهــا تســعى إلــى خلــق مجموعة 
مــن برامــج المســؤولية االجتماعّيــة، فضــال عــن ُمســاهمتها فــي مجــال الخيــري وذلــك عــن طريق المســاهمة 
فــي توفيــر احتي�اجــات بعــض المســاجد والمــدارس، وتقديــم الدعــم المالــّي عبــر القنــوات القانونّيــ�ة لعــدد 

مــن الجمعيــات الخيريــة وفــي إطــار األنظمــة الســارية، ورعايــة برامــج لجــان التنميــة االجتماعّيــة.

سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة العقوبة/ الجزاء/التدبير 
االحترازي / القيد االحتي�اطي

تم تأسيس إدارة لاللتزام تكون مهمتها 
التحقق من التزام الشركة بجميع االنظمة 

واللوائح والسياسات والتعليمات من 
الجهات التنظيمية ذات العالقة، وتوفير 
الحماية للشركة من العقوبات النظامية.

هيئ�ة سوق المال
غرامة التأخير في تقديم 

المعلومات المطلوبة من 
هيئ�ة السوق المالية.

10,000 ريال
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21- إقرارات وفقا لالئحة الحوكمة للعام 2019 م
اإلقرار / التأكيد:

ــركة . 1 ــة الســنوية للش ــم المالّي ــى القوائ ــابات عل ــن ُمراجــع الحس ــ�اه م ــت انتب ــات أو لف ــد أي تحفظ ال يوج
وفقــا لتقريــره عــن العــام 2019 م.

لــم ُيــويص مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2019 م بتغيــر ُمراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن . 2
أجلهــا.

ال توجــد توصيــات مــن لجنــة المراجعــة يوجــد تعــارض بينهــا وبيــ�ن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو الــي رفــض . 3
ــه أو  ــم أدائ ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــركة وعزل ــابات الش ــع حس ــ�ن ُمراج ــأن تعيي ــا بش ــذ به ــس األخ المجل

تعييــ�ن المراجــع الداخلــي.

ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة العتمدة من الهيئ�ة السعودّية للُمحاسبي�ن القانونيي�ن.. ٤

ــارّية . 5 ــة استش ــات ذات طبيع ــم أي خدم ــام 2019 م بتقدي ــالل الع ــركة خ ــي للش ــع الخارج ــم المراج ــم يق ل
ــوص. ــذا الخص ــي ه ــاب ف ــق أي أتع ــم يتل ــركة ول للش

لــم يحــدث أن تســلمت الشــركة مــن المراجعــة الخارجــي للشــركة طلبــا بانعقــاد الجمعيــة العاّمــة خــالل . 6
الســنة المالّيــة المنتهيــة ،ولــم يتــم انعقادهــا.

ــة . ٧ ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمين ف ــن المس ــدد م ــر ع ــاركة أكب ــن لمش ــت المالئمي ــكان والوق ــ�ار الم ــم اختي ت
العامــة، وأن الموضوعــات المعروضــة علــى الجمعيــة مصحوبــة بمعلومــات كافــة تمكــن الســاهمين مــن 

اتخــاذ قراراتهــم.

ــة، . 8 ــة العام ــال الجمعي ــدول أعم ــي ج ــة ف ــات المدرج ــة الموضوع ــن ُمناقش ــاهمين م ــن المس ــم تمكي ت
وتوجيــه األســئلة عنهــا إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمحاســب القانونــّي واإلجابــة عنهــا. كمــا تــم اتاحــت 
ــاهمين  ــة للمس ــة العام ــات الجمعي ــي اجتماع ــت ف ــة والتصوي ــاركة الفعال ــاهمين للمش ــة للمس الفرص
ــى  ــوة إل ــالل الدع ــن خ ــت م ــراءات التصوي ــات وإج ــك االجتماع ــم تل ــي تحك ــد ال ــا بالقواع ــم علم واحاطته

ــة . ــات النظامي ــا للمتطلب ــة طبق ــة العام الجمعي

ــي . 9 ــاهمين ف ــة المس ــات جمعي ــر اجتماع ــى محض ــالع عل ــن االط ــاهمين م ــن المس ــركة بتمكي ــزم الش تلت
ــر  ــن محض ــخة م ــة – بنس ــدد النظامي ــالل الم ــة – وخ ــات المختص ــد الجه ــزم بتزوي ــا تلت ــركة، كم ــر الش مق
ــا. ــور انتهائه ــاهمين ف ــة المس ــج جمعي ــوق بنت�ائ ــالم الس ــزم بإع ــا تلت ــاهمين كم ــة المس ــات جمعي اجتماع

لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقده . 10
واحــد منهــم مــع الغير.

لــم يتــم تنفيــذ أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتي�اطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــ�ة . 11
أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــ�ة أخــرى عــدا مــا هــو وارد فــي هــذا التقريــر.

ه فــي التصويــت، ويتمتع . 12
ّ

تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تضــع أي إجــراء أو قيــد يــؤدي إلــى إعاقــة المســاهم لحق
المســاهم بكافــة حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام األســاس والئحــة الحوكمــة ســواء العامــة منهــا 

وتلــك المرتبطــة باجتمــاع الجمعيــة العاّمــة وغيرها.

تؤكــد الشــركة أ نــه لــم يحــدث وأن تســلمت مــن ُمســاهمين يملكــون ( 5% ) مــن رأس المــال أو أكثرطلبــا . 13
بانعقــاد الجمعيــة العاّمــة أو إضافــة بنــ�د إلــى جــدول أعمالهــا أو أكــث ر عنــد إعــداده خــالل العــام ولــم 

يتــم انعقادهــا.

لــم يتلــق رئيــس مجلــس إدارة الشــركة أي طلــب مكتــوب بعقــد اجتماعــات طارئــة مــن اثنيــ�ن مــن األعضاء . 1٤
أو أكــث ر خــالل الســنة المالّيــة المنتهية فــي 2019 م
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ــارات . 15 ــع عق ــم بي ــم يت ــنوات، ول ــالث س ــا الث ــاوز آجاله ــي تتج ــروض ال ــرام الق ــس اإلدارة بإب ــم مجل ــم يق ل
ــام 2019 م. ــالل الع ــم خ ــن التزاماته ــركة م ــين الش ــن مدي ــراء أ ي م ــم بإب ــم يت ــركة ول الش

لم يصدر مجلس اإلدارة أي تفويض عام أو غير ُمحدد خالل العام 2019 م.. 16

ال توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.. 1٧

ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت (عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة . 18
ــ�ن وأقربائهم)أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بُموجــب المــاّدة )68( مــن قواعــد طــرح  ــار التنفيذيي وكب

األوراق المالّيــة وااللتزامــات المســتمرة وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة.

ــي . 19 ــم ف ــس اإلدارة وأقربائه ــاء مجل ــود ألعض ــ�اب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة وأوراق تعاقدي ــد أي مصلح ال توج
ــر. ــم ذكــره فــي هــذا التقري ــن الشــركة أو أ ي مــن الشــركات التابعــة عــدا مــا ت أســهم أو أدوات دي

ال توجــد أي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــ�اب تعــود لكبــا ر التنفيذييــ�ن وأقربائهــم فــي أســهم . 20
أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن الشــركات التابعــة عــدا مــا تــم ذكــره فــي هــذا التقريــر.

توجــد أســهم خزينــ�ة محتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة بغــرض توزيعهــا علــى كبــار الموظفيــن لتحفيــز األداء . 21
وتحقيــق األهــداف كجــزء مــن برنامــج منــح الموظفيــن.

ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــ�اب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو . 22
مذكــرات حــق اكتتــ�اب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، وقيمــة . 23
ــركاتها  ــترتها ش ــركة، أو اش ــترتها الش ــة اش ــة مدرج ــت أوراق مالي ــواًء كان ــة، س ــة المتبقي األوراق المالي

التابعــة .

 ال يوجــد أي ترتيبــ�ات أو اتفــاق تنــ�ازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذيي�ن . 2٤
ــن أي مكافآت. ع

ال يوجد أي ترتيب�ات أو اتفاق تن�ازل بموجبه أحد مساهيم الشركة عن أي حقوق في األرباح.. 25

   ال يوجد أي انحراف بي�ن الُمكافآت الممنوحة وسياسة المكافأت .. 26

تابع مجلس اإلدارة عمل اللجان ُمتابعة دورية للتحقق من قيامها باألعمال الموكلة إليها.. 2٧

 تلتزم الشركة بتطبيق الئحة تعارض المصالح الي سبق اقرارها من قبل مجلس االدارة.. 28

يؤكد مجلس اإلدارة:. 29

1.  إن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.

ذ بفاعلية.
ّ

 نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونف
ّ

2.  إن

3. إنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة علي مواصلة نشاطها.

22-  أحكام الئحة حوكمة الشركات

ــة ذات  ــكام األنظم ــع أح ــة م ــي ٠١ / ٠٤ / 2٠١٨ م الموتوافق ــركة ف ــة الش ــة حوكم ــس اإلدارة الئح ــر مجل أق
العالقــة والئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــ�ة الســوق المالّيــة وأفضــل الممارســات وتطبــق الشــركة جميــع 
األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــ�ة الســوق المالّيــة بُموجــب القــرا 
ر رقــم )٨-١6-2٠١7( وتاريــخ ١6 / ٠5 / ١٤3٨ ه المعدلــةو بقــرا ر مجلــس هيئــ�ة الســوق المالّيــة رقــم )3-

٤5-2٠١٨( وتاريــخ ٠7 / ٠٨ / ١٤39 ه باســتثن�اء األحــكام االسترشــادية الــواردة أدنــاه وذلــك خــالل العــام 
المالــّي 2٠١9 م
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أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة رقم المادة/ 
الفقرة

تقوم الشركة بتطبيق الماّدة جزئي�ا من خالل تنفيذ برامج ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة  التنفيذية المعيني�ن حديث�ا للتعريف بسير عمل الشركة وانشطتها. التدريب )استرشادية( )39(

ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة تشكيل اللجنة في الوقت الحالي بن�اء على حجم 
 لجنة المراجعة ضمن مهامها دراسة نظم 

ّ
العمل والمهام الحالية خاصة وأن

وضوابط الرقابة الداخلية وتقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة 
والتوصية للمجلس بالسياسات واإلجراءات الالزمة ومراجعتها بشكل دوري.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر )استرشادية( )٧0(

يوجد لجنة داخلية اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 
)استرشادية( )٧1(

يوجد لجنة داخلية اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 
)استرشادية( )٧2(

لدى الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، 
وتستمع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات 

الي تخص بيئ�ة العمل، كما خصصت ُمنشأة الجتماع من يرغب من العاملين 
في الشركة، كما أنها في صدد اعتماد برنامج منح أسهم لكبا ر الموظفين في 

الشركة.

تحفيز العاملين )استرشادية( )85(

تؤمن الشركة بأهمية الدور االجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره االيجابي 
على أعمال الشركة وكوادرها، وبادرت الشركة في دعم العديد من برامج 

المسئولية االجتماعية الي تساهم في خدمة المجتمع.
المسئولية االجتماعية )استرشادية( )8٧(

تحرص الشركة على دعم مبادرات العمل االجتماعي والمؤسسات والجمعيات 
الخيرية. مبادرات العمل االجتماعي )استرشادية( )88(

تقوم الشركة حاليا بتطبيقها تدريجيا وفي طور ادراج جميع متطلبات 
الحوكمة في الموقع االلكتروني.

أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة 
جميع المعلومات المطلوب االفصاح 
عنها، واي بي�انات أو معلومات أخرى 

تنش ر من خالل وسائل االفصاح األخرى 
)استرشادية(.

)89/3(

يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق الئحة الحوكمة والتحقق 
من فعاليتها.

تشكيل لجنة حوكمة الشركات 
)استرشادية( )95(

بعــد اســتعراض إنجــازات الشــركة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 22 / ٤ / 2٠2٠ م، وكذلــك القوائــم المالية 
والحســابات الختامية للشــركة،

يطرح مجلس اإلدارة البنود التالية لجدول أعمال الجمعية العامة:

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 3١ ديسمبر 2٠١9 م . ١

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 3١ ديسمبر 2٠١9 م . 2

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 3١ ديسمبر 2٠١9 م . 3

ــركة . ٤ ــي )ش ــاز الطبيع ــع الغ ــركة توزي ــركة وش ــ�ن الش ــتتم بي ــي س ــود ال ــال والعق ــى األعم ــت عل التصوي
زميلــة( والــي لنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــ�دب األســتاذ/ عبدالكريــم النافــع مصلحــة غيــر 

اقتراحات جدول أعمال الجمعّية العاّمة العادّية
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 وبركاته،
ّ

والسالم عليكم ورحمة هللا

ــي  ــاز الطبيع ــراء الغ ــي ش ــي ف ــاطها الرئي ــل نش ــي يمث ــركة، وال ــه للش ــالل تمثيل ــن خ ــا م ــرة فيه مباش
وتوزيعــه علــى المصانــع فــي المدينــ�ة الصناعيــة الثانيــ�ة بالريــاض. وقــد بلغــت قيمــة التعامــالت خــالل 
عــام 2٠١9 م مبلــغ ٤٠٫٤99 مليــون ريــال ســعودي)أوامر شــراء( و مبلــغ 596 ألــف ريــال ســعودي 

ــي 2٠2٠ م. ــام المال ــة. للع ــروط تفضيلي ــدون ش ــتلمة( ب ــاح المس ــات األرب )توزيع

التصويــت علــى االعمــال والعقــود الــي تمــت بيــ�ن الشــركة والناقــل شــركة تركــن الســعودية والــي كان . 5
لنائــب رئيــس مجلــس االدارة والعضــو المنتــ�دب االســتاذ / عبدالكريــم بــن ابراهيــم النافــع مصلحــة غيــر 
ــالل  ــالت  خ ــة التعام  أن قيم

ً
ــا ــغ ٤%، علم ــركة تبل ــن الش ــة م ــه حص ــد اقارب ــك اح ــالل تمل ــن خ ــرة م مباش

العــام 2٠١9 بلغــت ٨٫5 مليــون ريــال دون ميــزة تفضيليــة. وتشــكل اقــل مــن ١% مــن ايــرادات الشــركة .

ــي . 6 ــعودية وال ــن الس ــركة ترك ــل ش ــركة والناق ــ�ن الش ــت بي ــي تم ــود ال ــال والعق ــى االعم ــت عل التصوي
لعضــو مجلــس االدارة المهنــدس / ماجــد بــن عبــدهللا العيــى مصلحــة غيــر مباشــرة مــن خــالل تملــك 
شــركة باتــك لالســتثمار واالعمــال اللوجســتي�ة والــي هــو عضــو فــي مجلــس ادارتهــا ورئيســها التنفيــذي 
 أن قيمــة التعامــالت خــالل العــام 2٠١9 بلغــت ٨٫5 مليــون ريــال 

ً
حصــة مــن الشــركة تبلــغ 2١٫5%. علمــا

دون ميــزة تفضيليــة. وتشــكل اقــل مــن ١% مــن ايــرادات الشــركة.

التصويــت علــى األعمــال والعقــود الــي ســتتم بيــ�ن الشــركة وشــركة الخــزف لألنابيــب )شــركة تابعــة( . 7
والــي للمؤسســة العامــة للتأمينــ�ات االجتماعيــة ويمثلهــا عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ/ ســايم العيى 
مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا. والــي يمثــل نشــاطها الرئيــي فــي تصنيــع وبيــع األنابيــب الفخاريــة. وقــد 
ــداد  ــروض وس ــعودي )ق ــال س ــون ري ــغ 23٫7١٠ ملي ــام 2٠١9 م مبل ــالل ع ــالت خ ــة التعام ــت قيم بلغ
التزامــات( ومبلــغ 666 ألــف ريــال ســعودي )مبيعــات منتجــات( بــدون شــروط تفضيليــة. للعــام المالــي 

2٠2٠ م.

التصويــت علــى األعمــال والعقــود الــي ســتتم فــي عــام 2٠2٠ م بيــ�ن الشــركة )شــركة الخــزف الســعودّية( . ٨
وشــركة الخريجــي العقاريــة والــي لعضــو مجلــس اإلدارة/ عبدالعزيــز بــن عبدالكريــم الخريجــي، مصلحــة 
مباشــرة فيهــا، وهــو عبــارة عــن عقــد بيــع العقــار المملــوك للشــركة بمدينــ�ة الخبــر الواقــع علــى طريــق 
 بــأن شــروط التعاقــد وفق 

ً
الخبــر الدمــام ومســاحتها 5,72٨ م2 بمبلــغ وقــدره )26,٠٠٠,٠٠٠( ريــال، علمــا

األســعار والشــروط التجاريــة الســائدة.

ــي . 9 ــوارد ف ــص ال ــة بالترخي ــة العادي ــة العام ــة الجمعي ــس اإلدارة بصالحي ــض مجل ــى تفوي ــت عل التصوي
الفقــرة )١( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة 
 للشــروط الــواردة 

ً
الجمعيــة العامــة أو حــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة المفــوض أيهمــا أســبق، وفقــا

 لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة 
ً
فــي الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا

ــة.  المدرج

التصويــت علــى تعييــ�ن مراجــع حســابات الشــركة مــن بيــ�ن المرشــحين بنــ�اًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة؛ . ١٠
وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والســنوي مــن العــام المالــي 

2٠2٠م، والربــع األول مــن مــن العــام المالــي 2٠2١م، وتحديــد أتعابــه. 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2٠١9/١2/3١م.. ١١

وفــي الختــام ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه المناســبة ليشــكركم علــى تلبيتكــم لهــذه الدعــوة، كمــا يتوجــه بالشــكر 
الــى حكومتنــ�ا الرشــيدة وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األمين علــى التشــجيع الذي 
تلقــاه الصناعــة الوطنّيــ�ة، ويؤكــد علــى دعــم الشــركة ومســاندتها لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 ، واالســتفادة 
مــن مــا توفــره مــن دعــم للصناعــة المحلّيــة، إضافــة إلــى ســعي الشــركة الــى تنميــة صادراتهــا لتســاهم فــي دور 

الصناعــة فــي زيــادة دخــل االقتصــاد غيــر النفطــي.

ــالء  ــى عم ــك ال ــة وكذل ــم المخلص ــى جهوده ــا عل ــركة وموظفيه ــكره إلدارة الش ــن ش ــس ع ــرب المجل ــا يع كم
ــم. ــم وثقته ــتمرار دعمه ــى اس ــا عل ــة وخارجه ــل المملك ــي داخ ــركة ف الش
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القوائم المالية الموحدة للسنة
 المنتهية في 3١ ديسمبر 2٠١9م

مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

شركة الخزف السعودي )شركة مساهمة سعودية(
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تقرير مراجع الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

-

5٤

55

56

5٧

58

رقم الصفحةالفهرس
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القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتهية 3١ ديسمبر 2٠١9م

مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

شركة الخزف السعودي )شركة مساهمة سعودية(
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8 
 

 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 م2019 ربمسید 31 يف امك
 )ةیدوعسلا تالایرلا فالآب(

 ربمسید 31يف امك   
 م2018  م2019  حاضیإ 
       لوصألا
      ةلوادتملا ریغ لوصألا

 1,811,386  1,705,095  11 تادعمو تالآو تاراقع
 -  63,994  13 لوصألا مادختسإ قح
 929  510  12 ةسوملم ریغ لوصأ
 8,941  9,001  14  ةلیمز تاكرش يف تارامثتسا
 11,649  6,952  16 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلم قوقح تاودأ
 1,832,905  1,785,552    ةلوادتملا ریغ لوصألا يلامجإ
      ةلوادتملا لوصألا
 706,211  752,118  17 نوزخم
 279,112  351,160  18 ىرخأ و نویراجت نونیدم
 48,008  100,231  19 ھمكح يف امو دقن
 1,033,331  1,203,509    ةلوادتملا لوصألا يلامجإ
 2,866,236  2,989,061    لوصألا يلامجإ

      تامازتلالاو ةیكلملا قوقح
        ةیكلملا قوقح
 600,000  600,000  20 لاملا سأر
 218,336  218,336  20 يماظن يطایتحإ
 6,695  2,727  20 ةلداعلا ةمیقلا يطایتحإ
 -  (11,008)  20.5 ةنیزخلا مھسأ
 590,535  599,022    ةاقبم حابرأ
 1,415,566  1,409,077    ةكرشلا يمھاسمل دئاعلا ةیكلملا قوقح يلامجإ

 42,653  37,974  15 ةرطیسم ریغ قوقح
 1,458,219  1,447,051    ةیكلملا قوقح يلامجإ
      تامازتلالا
      ةلوادتملا ریغ تامازتلالا
 352,966  588,499  21 لجالا ةلیوط ضورق
 -  46,262  13 ریجأتلا تابولطم
 71,352  78,729  22 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم مازتلا
 424,318  713,490    ةلوادتملا ریغ تامازتلالا يلامجإ
      ةلوادتملا تامازتلالا
 113,080  221,255  21 لجالا ةریصق ضورق
 566,470  292,447  21 لجالا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا
 -  10,550  13 راجیإلا مازتلا نم لوادتملا ءزجلا
 295,452  286,345  23 ىرخأو نویراجت نونئاد
 8,697  17,923  9  ةاكزلا صصخم
 983,699  828,520    ةلوادتملا تامازتلالا يلامجإ
 1,408,017  1,542,010   تامازتلالا يلامجإ
 2,866,236  2,989,061   تامازتلالاو ةیكلملا قوقح يلامجإ
      
     24 ةلمتحم تابولطمو ةیلامسأر تابولطم

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ءزج )29( مقر ىلإ )1( مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا دعت

 
 

وليد بن محمد البسام
المدير المالي

عبدالكريم بن إبراهيم النافع
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت�دب

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة
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ةیدوعسلا فزخلا ةكرش  
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
 م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )ةیدوعسلا تالایرلا فالآب(

 

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل   

  م2018  م2019  حاضیإ 

 1,028,048  1,235,085  7 تاعیبملا

 )920,244(  )908,511(  8 تاعیبملا ةفلكت

 107,804  326,574   لخدلا لمجم

 )175,429(  (181,908)  8  ةیقیوستو ةیعیب فیراصم

 )89,746(  (83,610)  8 ةیمومعو ةیرادإ فیراصم

 )15,420(  (667)  26 ةعقوتم ةینامتئا )رئاسخ( صصخم

 12,832  13,783  8 ىرخا ةیلیغشت تاداریا

 )159,959(  74,172   ةیلیغشتلا )ةراسخلا( /حبرلا 

 )28(  87     تادعمو تالآو تاراقع عیب )رئاسخ( /حابرأ

 )47,988(  (53,875)  8 لیومتلا فیلاكت

 )2,971(  656  14  ةلیمزلا تاكرشلا )ةراسخ( /حبر يفاص نم ةصحلا

 )210,946(  21,040    ةاكزلا لبق )ةراسخلا( /حبرلا يفاص

 )9,658(  )18,569(  9  ةاكزلا

 )220,604(  2,471   ةنسلل )ةراسخلا( /حبرلا يفاص

      :رخآلا لماشلا لخدلا /)ةراسخلا(

      ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإً اقحال اھبیوبت ةداعإ متی نل دونب

 1,307  (2,544)  22   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةآفاكم مازتلا سایق ةداعإ

 يفاص –رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلم قوقح تاودأ
 ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

16 
 

(87)  730 

 2,037  (2,631)    رخألا لماشلا لخدلا /)ةراسخلا(

 )218,567(  )160(   ىرخآلا ةلماشلا )ةراسخلا( يلامجإ

 )3.58(  0.12  10 )لایرلاب( )ةراسخلا( /حبرلا نم ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا )ةراسخ( /حبر

      : ىلإ ةدئاعلا )ةراسخلا( /حبرلا يفاص

 )214,577(  7,150    ةكرشلا يمھاسم

 )6,027(  (4,679)    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

   2,471  (220,604) 

      :ىلإ ةدئاعلا ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( /حبرلا يلامجإ

 )212,540(  4,519   ةكرشلا يمھاسم

 )6,027(  (4,679)    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

   (160)  (218,567) 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ءزج )29( مقر ىلإ )1( مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا دعت

وليد بن محمد البسام
المدير المالي

عبدالكريم بن إبراهيم النافع
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت�دب

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة
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زخلا ةكرش
 ةیدوعسلا ف

 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا  ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
 يف ةیھتنملا ةنسلل

 ربمسید 31
20

19
 م

الآب(
 )ةیدوعسلا تالایرلا ف

 

أر
 لاملا س

 ةلداعلا ةمیقلا يطایتحا  يماظن يطایتحا 
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 ةاقبم حابرأ
 

 قوقح يلامجإ
 دئاعلا ةیكلملا

    ةكرشلا يمھاسمل

  
 ریغ قوقحلا

 ةرطیسملا
 

   
 يلامجإلا
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
   ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )ةیدوعسلا تالایرلا فالآب(

 

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل  
 م2018  م2019 حاضیإ 
     ةیلیغشتلا ةطشنألا

 )210,946(  21,040  ةاكزلا لبق )ةراسخلا( /حبرلا يفاص
      :تالیدعت
 204,046  120,545 11 تادعمو تالآو تاراقع كالھتسإ
 -  12,354 13 مادختسإلا قح لوصأ كالھتسإ
 846  419 12 ةسوملم ریغلا تادوجوملا ءافطإ
 15,420  667 26 ةیراجت ةنیدم ممذ ةمیق يف ضافخنإلا صصخم
 14,876     )25,134( 17 فلاتلا نوزخملا صصخم
 12,390  12,497 22 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم صصخم
 46,897  51,044 8 لیومتلا فیلاكت
 2,971  )656( 14 ةلیمز ةكرش ةراسخ /)حبر( نم ةصحلا
 28  (87)   تادعمو تالآو تاراقع عیب رئاسخ /)حابرا(
      :يف تاریغتلا
 9,410  (20,773) 17 نوزخملا
 85,545  (83,432) 18 ىرخا ةنیدم ممذو ةیراجت ةنیدم ممذ
 (15,909)  )9,376( 23 ىرخا ةنئاد ممذو ةیراجت ةنئاد ممذ
 165,574  79,108  لیغشتلا نم جتانلا دقنلا
 (10,358)  (7,664) 22  نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تآفاكم
 (3,305)  (9,343) 9 ةعوفدملا ةیعرشلا ةاكزلا

 151,911  62,101  ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةجتانلا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص
     ةیرامثتسالا ةطشنألا
 (64,139)  (19,334) 11 تادعمو تالآو تاكلتمم تافاضإ

 (66,387)  -  ةعبات تاكرش ىلع ذاوحتسإلا يفاص
 168  5,167  تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا عیب نم تالصحتم
 -  4,610  رخالا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملاب فرصتلا نم تالصحتم
 396  596  ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھنع ةبساحملا متی تارامثتسا نم ةملتسم حابرا تاعیزوت

 )129,962(  )8,961(  ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص
     ةیلیومتلا ةطشنألا

 (111,418)  108,175  لجالا ةریصق ضورقلا نم )ددسملا( /لصحملا يفاص
 99,940  (38,490) 21 لجالا ةلیوط ضورقلا نم لصحملا /)ددسملا( يفاص

 (41,759)  (48,112)  ةعوفدم لیومت فلیاكت
 -  (11,008) 5-20  ةنیزخ مھسأ ءارش
 -  )11,482( 13  راجیإلا تاعوفدم

 (53,237)  )917(  ةیلیومتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص
 (31,288)  52,223  ةرتفلا لالخ ھمكح يف امو دقنلا يف )صقنلا( /ةدایزلا يفاص

 79,296  48,008  ةرتفلا ةیادب يف ھمكح يف امو دقنلا
 48,008  100,231 19 ةرتفلا ةیاھن يف ھمكح يف امو دقنلا

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ءزج )29( مقر ىلإ )1( مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا دعت
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

12 
 

  طاشنلاو نیوكتلا -1
 ـھ25/04/1397 خیراتو )16/م( مقر يكلملا موـسرملا بجومب تـسـسأت ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش يھ )ةكرـشلا( ةیدوعـسلا فزخلا ةكرـش
 خیراتو 1010014590 مقر يراجتلا لجـسلا بجومب ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ضایرلا ةنیدم يف ةلجـسمو ،م14/04/1977 قفاوملا

 .م24/01/1978 قفاوملا ـھ15/02/1398

 موقت ةكرشلا نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةلصلا تاذ تانوكملاو هایملا تاناخسو ةیفزخلا تاجتنملا عیبو جاتنإ يف ةكرشلل ةیسیئرلا تاطاشنلا لثمتت
 .تاقحلملا نم اھریغو ةلصلا تاذ تادعملاو تالآلا داریتسإب

 تاكرشلا جئاتنو تابولطمو تادوجوم نمضتت امك ،اھعورفو ةكرشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمضتت
 .)"ةعومجملا" بً اعم مھیلا راشی( اھل ةعباتلا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 11481 ضایرلا 3893 ب.ص ،ایلعلا يح ،دھف كلملا قیرط ،ضایرلا يف ةكرشلل يسیئرلا زكرملا عقی

 .ةیدالیم ةنس لك نـم ربمسید رـھش ةیاھنب يھتنتو ریانی رـھش ةـیادب نـم ةكرـشلل ةیلاملا ةنسلا أدبت

  :ةعباتلا ةكرشلا لیصافت يلی امیف

 يسیئرلا طاشنلا سیسأتلا دلب مسالا

 ٪ ةیكلملا ةبسن
  ربمسید  ربمسید

 م2018 م2019

 فزخلا ةكرش
 )14 حاضیإ( بیبانألل

 ةیبرعلا ةكلمملا
 ةیدوعسلا

 ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجتو ریدصتلاو داریتسالا
 بیبانألل

61.12% 61.12% 

 فزخلا ةكرش
 * رامثتسإلل

 ةیبرعلا ةكلمملا
 ةیدوعسلا

 ةراجتو قیوستلا تامدخو ریدصتلاو داریتسالا
  ةئزجتلاو ةلمجلا

٪95 ٪95 

 لیغشتلل نازرا ةكرش
 * ةنایصلاو

 ةیبرعلا ةكلمملا
 %100 %100 ةنایصلاو لیغشتلا ةیدوعسلا

 
 .م2019 ربمسید 31 يف ةیراجتلا اھتایلمع تاكرشلا هذھ أدبت مل *
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

13 
 

 )ةمتت( طاشنلاو نیوكتلا    -1
 :ةیلاتلا ةیعرفلا تالجسلاو سیئرلا لجسلا لالخ نم اھطاشن ةكرشلا سرامت

 عرفلا عقوم ـھ لجسلا خیرات يعرفل لجسلا مقر عرفلا عقوم ـھ لجسلا خیرات يعرفلا لجسلا مقر
ـھ 16/01/1427 1010216239  ةدیرب ـھ 06/11/1408 1131007399 ضایرلا 
ـھ 19/03/1439 1010928163  لئاح ـھ 24/01/1428 3350018888 ضایرلا 
ـھ 23/07/1423 1010180983  ةزینع ـھ 19/03/1428 1128007072 ضایرلا 
ـھ 20/02/1427 1010217304  مامدلا ـھ 16/08/1408 2050017836 ضایرلا 
ـھ 20/02/1427 1010217307  طیشم سیمخ ـھ 15/01/1420 5855018515 ضایرلا 
ـھ 10/06/1435 1010410337  ةمركملا ةكم ـھ 29/01/1439 4031101336 ضایرلا 
ـھ 19/09/1415 2252023606  كوبت ـھ 17/08/1408 3550007463 ءاسحألا 
ـھ 04/09/1408 4032011466  نازاج ـھ 21/06/1427 5900010962 فئاطلا 
ـھ 23/08/1418 4650026206  ربخلا ـھ 17/04/1427 2051032588 ةرونملا  ةنیدملا 
ـھ 13/01/1404 4030040747  نارجن ـھ 26/04/1433 5950021703  ةدج 
ـھ 09/05/1427 2055007583  جرخلا ـھ 20/02/1427 1010217302 لیبجلا 
ـھ 06/06/1432 1110000544  مامدلا ـھ 25/08/1434 2050093084 ءامرض 
ـھ 13/06/1437 1132010819  فئاطلا ـھ 11/07/1437 4032050268 سرلا 
ـھ 28/10/1437 4030290458  فئاطلا ـھ 28/03/1437 4032237133  ةدج 
ـھ 19/09/1415 2202023606  نازاج ـھ 21/06/1437 5900010926 فوفھلا 
ـھ 09/03/1441 2251495759  نازاج ـھ 30/07/1437 5900117611 فوفھلا 
ـھ 21/10/1439 1010452859  لامرلا ـھ 11/06/1437 1010410332 نیمسایلا 
ـھ 03/02/1441 1113101345  ةیمحازملا ـھ 03/02/1437 1111101021 ءارقش 
ـھ 10/08/1439 3451100414  ضایرلا ـھ 21/12/1437 1010277510 ضایرلا 
ـھ 15/03/1411 1010603755  ضایرلا ـھ 29/04/1439 1010931921 ضایرلا 

 ةبساحملا سسأ -2
 مازتلالا نایب2-1
 اھل ةقحاللا تارادصالاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف دمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 .نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملاو

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ 2-2

ً اقفو اھباستحا مت دق و نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةآفاكم تامازتلا ادع امیف ،ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 .ةلداعلا ةمیقللً اقفو اھسایق مت دقو رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح تاودأو ،ةیلبقتسملا تامازتلالل ةیلاحلا ةمیقلل

 تاضارتفإلاو تاریدقتلاو ماكحألا عضو ةرادإلا نم بلطتی ،ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نإ
 حاصفإلا مت دق ةماھلا تاضارتفالاو تاریدقتلا هذھ نإ ،ةیلاملا مئاوقلاب اھنع حرصملا غلابملاو ةیبساحملا تاسایسلا ىلع رثؤت دق يتلا

 .)4( مقر حاضیإب اھنع

 لیومتلا فیلاكت نم حابرألا تاعیزوت فینصت ةداعإ لمشت يتلاو ،ةیلاحلا ةنسلا ضرع عم قفاوتتل ةنراقملا ماقرأ ضعب فینصت ةداعإ مت
 .ةلصفنم ةئف ىلإ تادعملاو تالآلا ةئف نم رایغلا عطق فینصت ةداعإو ،ىرخأ تاداریإ ىلإ ،يفاصلاب
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14 
 

  ةرداصلا رییاعملاو ةدیدجلا تالیدعتلاو تاریسفتلا و رییاعملا -3

 ةعومجملا لبق نم اھقیبطت مت يتلا ةدیدجلا تالیدعتلاو تاریسفتلاو رییاعملا3-1

 :م2019  ریانی 1 نم يرست يتلاو ةرداصلا تالیدعتلاو تاریسفتلاو ،ةدیدجلا رییاعملا  يلی امیف

 .راجیإلا دوقع - )16( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا -
 .لخدلا ةبیرض ةجلاعم لایح نقیتلا مدع- )23( مقر ریسفتلا -
 .بلاسلا ضیوعتلا عمً امدقم تاعوفدملا صئاصخ - )9( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا  ىلع تالیدعت -
 .ةكرتشملا عیراشملاو ةلیمزلا تاكرشلا يف لجألا ةلیوط صصحلا - )28( مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 .ةیوستلا وا راصتخالا وأ ططخلا تالیدعت )19( مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت - 2017 ىلا 2015 نم ةیلاملا ریراقتلل ةیلودلا رییاعملل يونسلا نیسحتلا ةرود -

 .)23( مقر يلودلا ةبساحملا رایعمو )12( مقر يلودلا ةبساحملا رایعمو )11( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملاو )3(
 

 ةزجوـــملا ةدـــحوملا ةـــیلوألا ةـــیلاملا مئاوـــقلا ىـــلع يرھوـــج ریثأـــت يأ هالـــعأ ةروكذـــملا تالیدـــعتلاو تاریـــسفتلاو رییاـــعملل سیـــل
 ،راـــجیإلا دوـــقع - )16( مـــقر يلاـــملا رـــیرقتلل يلودـــلا راـــیعملا فالـــخب ،م2019 ربمـــسید 31 يـــف ةـــیھتنملا ةرـــتفلل ةـــعومجملل

 .م2019 ریانی رھش ةیادب نمً ارابتعا راجیإلا دوقع - )16( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا ةعومجملا تقبط
 :دعب قبطت مل اھنكلو ةرداصلا تاریسفتلاو ،ةدیدجلا رییاعملا يلی امیف 3-2

 ةعومجملا نإف ،كلذ عمو .قبسملا قیبطتلاب حمسیو 2019 ریانی 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلل ةدیدجلا رییاعملا نم ددع يرسی
 .دعب قبطی مل ھنكل ردص رخآ لیدعت وأ ریسفت وأ رایعم يأل ركبملا قیبطتلا دمتعت مل

 .ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع ریبك ریثأت ةیلاتلا ةلدعملا تاریسفتلاو رییاعملل نوكی نأ ھعومجملا عقوتت ال

 .*يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل يمیھافملا راطإلا ىلإ تاراشإلا ىلع تالیدعت -
 .*لامعالا فیرعت – )3( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت -
 نیب تادوجوملا ةمھاسم وأ عیب – )28( مقر يلودلا ةبساحملا رایعمو )10( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت -

 .ةكرتشملا عیراشملا وأ ةلیمزلا تاكرشلاو رمثتسملا
 .نیمأتلا دوقع - )17(  مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا -
 .*ةیمھألا فیرعت – )8( مقر يلودلا ةبساحملا رایعمو )1( مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 - )7( مقر يلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملاو ،)39( مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعمو ،)9( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع لیدعت -

 .*ةدئافلا رعس رشؤم حالصإ
 

 .م2020 ریانی 1 يف أدبت يتلا ةیبساحملا تارتفلل ةدیدجلا رییاعملا قیبطت أدبی*

 ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلا -4

 يتلا تاضارتفإلاو تاریدقتلاو ماكحألا مادختسإ اھب لومعملا ةیبساحملا تاسایسلاو رییاعملل ًاقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ بلطتی
 نع جتنی دق ،ةلمتحملا تابولطملا كلذ يف امب اھب ةقفرملا تاحاضیإلاو تابولطملاو تادوجوملاو تافورصملاو تاداریإلا میق ىلع رثؤت

 تارتفلا يف ةرثأتملا تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا ىلع يرھوج لیدعت ءارجإ تاریدقتلاو تاضارتفإلا هذھ نأشب نقیتلا مدع
 .ةیلبقتسملا

 يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف امك دكأتلا مدعل ىرخألا ةیسیئرلا رداصملاو لبقتسملاب ةقلعتملا ةیساسألا تاریدقتلاو تاضارتفإلا يلی امیف
 .ةیلاتلا ةیلاملا ةنسلا لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا يف ةیرھوج تالیدعت ىلإ يدؤت دق ةیلاع رطاخم لكشت يتلاو ةدحوملا
 لوح تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع اھل ةحاتم رییاعم ىلع اھتاریدقتو اھتاضارتفا يف ةعومجملا دمتعتو
 متی تاضارتفإلا ىلع تاریغتلا هذھ لثمو ةعومجملا ةرطیس نع ةجراخلا فورظلاو قوسلا تاریغت ةجیتن ریغتت دق ةیلبقتسملا تاروطتلا
 .اھثودح دنع اھحاضیإ

 ةیرارمتسإلا أدبم -أ
 ساسأ ىلع ةدحوملا  ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت دقف ھیلعو ،رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق لوح ركذی كش يأ ةعومجملا ةرادإ ىدل سیل
 .ةیرارمتسالا أدبم
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 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلا    -4
 تادعملاو تالآلاو تاراقعلل ردقملا رمعلا -ب
 ،مھنم لكل مداقتلاو عقوتملا مادختسالا ىلع ًءانب اھریدقت مت يتلا ةعقوتملا ةمدخلا ةدم ىلع تادعملاو تالآلاو تاراقعلا ةفلكت كالھتسا متی
 ةیقبتم ةمیق ةیأ ردقت مل ةعومجملا ةرادإ نإ .لصألل ةدرتسملا ةمیقلا تارابتعاو ينقتلا مداقتلا ىلإ ةفاضإلاب  لوصألل ةنایصلا جمانربو
 .ةماھ ریغ اھنأ رابتعا ىلع  لوصألل

 ةكرحلا ئطبو فلات نوزخم صصخم - ج
 ةلباقلا ةمیقلا يفاص ىلإ نوزخملا ةفلكت ضیفختل تالیدعتلا متت .لقأ امھیأ ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص وأ ةفلكتلا رعسب نوزخملا تبثی
 روھدتو ةیجولونكتلا تاریغتلاو ،نوزخملا ىلع بلطلا يف تاریغتلا تالیدعتلا هذھ ىلع ةرثؤملا لماوعلا نمضتت .كلذ مزل اذإ – ققحتلل
 فلات نوزخم صصخم باستحال رابتعالا يف اھذخأو لماوعلا هذھ ةساردب ةعومجملا موقت ،كلذ ىلع ًءانبو .ةدوجلا رومأو ةیعونلا
 ضفخ يف تببست يتلا فورظلا نوكت امدنع .لماوعلا هذھ يف فالتخالا نع جتنت دق تالیدعت ةیأ ةعجارمً ایرود متی .ةكرحلا ئطبو
 فورظلا ریغت ببسب قیقحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص يف ةدایز دوجو ىلع حضاو لیلد كانھ نوكی امدنع وأ ةدوجوم دعت مل ،نوزخملا
 ئطبو فلاتلا نوزخملا صصخم مییقت متی .ھب فرتعملا يساسألا صصخملا رادقم ىلع رصتقیو صصخملا سكع متی ،ةیداصتقالا
 .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةیلمع نم ءزجك يلیغشت عاطق لكل ةرادإلا لبق نم يرود لكشب ةكرحلا

  ءالمعلا عم دوقعلا نم تاداریإلا -د
 ،ةریغتملا تارابتعالا ریدقت دنع :ةریغتم تارابتعا ىلإ يدؤت يتلا  تالاحلا ضعب يفو ةیمكلا مصخ و عاجرالا يف قحلا عم علسلا عابت
 لضفأ لكشب ابنتت يتلا ةقیرطلا ىلإ ادانتسا ،الامتحا رثكألا غلبملا ھقیرط وأ ةعقوتملا ةمیقلا ھقیرط امإ مادختسا ةعومجملا يلع بجی
 .ھیلع لوصحلا متیس يذلا رابتعالا رادقمب

 قح عم ةیفزخلا تاجتنملا عیبل ةریغتملا تارابتعالا ریدقت يف اھمادختسال ةبسانملا ةقیرطلا يھ ةعقوتملا ةمیقلا ةقیرط ةعومجملا تررق
 .ةلثامم صئاصخ اھل يتلا ءالمعلا دوقعل ریبكلا ددعللً ارظن ،ةدوعلا

 ةعومجملا تررقو .ًادیقم ریغتملا رابتعإلا غلبم ناك اذإ ام رابتعالا نیعب ةعومجملا ذخأت ،ةلماعملا رعس يف ریغتم غلبم يأ نیمضت لبق
 .ةیلاحلا ةیداصتقالا فورظلاو ةیراجتلا اھتاعقوتو ةیخیراتلا اھتربخ ىلع ءانب ةدیقم تسیل ةریغتملا تارابتعالا تاریدقت نأ

  ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم -ـھ
 ىلإ تاصصخملا تالدعم دنتست .ةنیدملا ةیراجتلا ممذلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا باسحل تاصصخم ةفوفصم ةعومجملا مدختست
 عونو ایفارغجلا بسح ،رخآ ىنعمب( ةلثامم ةراسخ طامنأ اھل ءالمعلا نم ةفلتخم حئارش نم ةعونتم تاعومجم ببسب ةیضاملا مایألا
 .)لیمعلا عونو جتنملا

 لیدعتل ةفوفصملا ةریاعمب ةعومجملا موقت .ةكرشلل ةیخیراتلا دادسلا نع رخأتلا تالدعم ىلإ يساسأ لكشب تاصصخملا ةفوفصم دنتست
 ةعقوتملا ةیداصتقالا فورظلا روھدتت نأ عقوتملا نم ناك اذإ ،لاثملا لیبس ىلع .ةیلبقتسم تامولعم عم ةیخیراتلا نامتئالا ةراسخ ةبرجت
 لیدعت متی ،عینصتلا عاطق يف دادسلا نع رخأتلا تالاح ددع ةدایز ىلإ يدؤی دق امم ،لبقملا ماعلا لالخ )يلامجإلا يلحملا جتانلا يأ(
 يف تاریغتلا لیلحت متیو ةظحالملا ةیخیراتلا دادسلا نع رخأتلا تالدعم ثیدحت متیو ریرقت لك خیرات يف دادسلا نع رخأتلا تالدعم
 .ةیلبقتسملا تاریدقتلا

 اریدقت ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلاو ةعقوتملا ةیداصتقالا فورظلاو ةیخیراتلا ةظوحلملا ةیضارتفالا تالدعملا نیب ةقالعلا مییقت ربتعی
 ةعومجملا ھبرجت نوكت ال دقو .ةعقوتملا ةیداصتقالا ةلاحلاو فورظلا يف تاریغتلل ةساسح ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ةمیق نا .اماھ
 .لبقتسملا يف لیمعلل يلعفلا ریصقتلل ھلثمم اضیأ ةیداصتقالا فورظلاب ؤبنتلاو نامتئالا نادقفل ةیخیراتلا
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 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلا    -4
 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةآفاكم مازتلال يراوتكالا مییقتلا -ـو
 مییقتلا لامعتساب اھسایق متی يتلا ةلومملا ریغ ةددحملا نیفظوملا ایازم جمانرب بجومب نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ةفلكت دیدحت متی
 تاضارتفالا هذھ لمشتو .لبقتسملا يف ةیلعفلا تاروطتلا نع فلتخت دق يتلا تاضارتفالا نم دیدعلا يراوتكإلا مییقتلا لمشی .يراوتكإلا
 تامازتلا نإف لجألا ةلیوط ھتعیبطو مییقتلا دیقعتلً ارظنو .نیلماعلا نارود لدعمو ،بتاورلا يف ةیلبقتسملا تادایزلاو ،مصخلا لدعم دیدحت
 ةنسلا يف رثكأ وأ ةرم تاضارتفالا عیمج ةعجارم متت اذل .تاضارتفالا هذھ يف تاریغتلل ةیساسحلا دیدش ةلومملا ریغ نیفظوملا ایازم
 .ةرورضلا دنع ةدحاولا

 ةلداعلا ةمیقلا سایق -ز
 نیلماعتملا نیب ةمظتنم تالماعم نمض تامازتلالا نم يأ لیوحتل اھعفد وأ ،لوصألا دحأ عیبل اھمالتسا متیس يتلا ةمیقلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
ً اظوحلم رعسلا كلذ ناك نإ رظنلا ضغب )لاثملا لیبس ىلع -رضاحلا رعسلا لثم( ةدئاسلا قوسلا فورظ لظ يف سایقلا خیرات يف قوسلاب
 :امإ متیس تامازتلالا وأ لوصألا عیب نأب ضارتفالا ىلإ ةلداعلا ةمیقلا سایق دنتسی .رخآ مییقت بولسأ لامعتساب ردقم وأ ةرشابم ةروصب

 وأ ،تامازتلالا وأ  لوصألل ةیسیئرلا قوسلا لالخ نم -
 .ةیسیئرلا قوسلا بایغ لظ يف تامازتلالا وأ  لوصألل ةعفنم رثكألا قوسلا لالخ نم -

 .اھیلإ لوصولل ةعومجملا مامأ ةحاتم ةعفنم رثكألا وأ ةیسیئرلا قوسلا نوكت نأ بجی
 نأ ضارتفا ىلع تامازتلالا وأ لوصألا ریعست دنع قوسلا يف نیكراشملا اھمدختسی يتلا تاضارتفالا لامعتساب ةلداعلا ةمیقلا سایق متی
 .مھل ةیداصتقا حلاصم لضفأ ققحی امب نولمعی قوسلا يف نیكراشملا

 امیف لوصألا مادختساب ةیداصتقا عفانم ریفوت ىلع قوسلا يف نیكراشملا ةردق نابسحلا يف ةیلاملا ریغ  لوصألل ةلداعلا ةمیقلا سایق ذخأی
 ةعومجملا مدختست .ھنم ةعفنم لضفأ ققحی امیف ھمادختسال قوسلا يف نیكراشملا نم رخآ كرتشم ىلإ اھعیبب وأ اھنم ةعفنم لضفأ ققحی
 ةظوحلملا تایطعملا مادختسا میظعتو ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةیفاك تانایب اھل رفاوتتو ةمئاقلا لاوحألاو فورظلا عم بسانتت مییقت بیلاسأ
 .دح ربكأ ىلإ ةظوحلملا ریغ تایطعملا مادختسا صیلقتو ةقالعلا تاذ

 قاطنلً اقفو اھفینصت متی ةیلاملا مئاوقلا يف ةلداعلا اھتمیق نع حاصفالا متی وأ ةلداعلا ةمیقلاب ساقت يتلا تامازتلالاو لوصألا عیمج نإ
 :لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقلً ایرھوج ربتعی يذلاو سایقلا لخدم ىندأ ىوتسم تایطعم ىلإ ادانتسإ هاندأ نیبملا ةلداعلا میقلل يمرھلا لكیھلا

 متی يتلا كلتل ةقباطملا تامازتلالا وأ  لوصألل  ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملاو )ةلدعملا ریغ( ةنلعملا راعسألا :لوالا ىوتسملا -
 .اھسایق

 فالخب رشابم ریغ وأ رشابم لكشب تامازتلالا وأ  لوصألل اھدصر وأ اھتظحالم نكمملا نم يتلا تالخدملا :يناثلا ىوتسملا -
 .لوألا ىوتسملا نمض ةجردملا ةنلعملا راعسألا
 .تامازتلالا وأ لوصألل اھتظحالم وأ اھدصر نكمی ال يتلا تالخدملا :ثلاثلا ىوتسملا -
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 
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 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلا    -4
 ریجأتلا تابولطمو لوصألا مادختسا قح -ح
 متی يتلا تالماعملا مییقتل ةیلمعلا ةلیسولا قیبطت ةكرشلا تراتخا )16( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا ىلإ لاقتنالا دنع
 متی مل .راجیإ دوقع اھنأ ىلع ًاقباس اھدیدحت مت يتلا دوقعلا ىلع )16( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا ةكرشلا تقبط .اھریجأت
 ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملاو )17( مقر يلودلا يبساحملا رایعملا بجومب راجیإ دوقعك اھدیدحت متی مل يتلا دوقعلا مییقت ةداعإ

 بجومب راجیإلا دقع فیرعت قیبطت مت ،كلذل .)16( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا بجومب راجیإ دقع كانھ ناك اذإ ام لوح )4( مقر
 .2019 ریانی 1 يف اھرییغت مت يتلا وأ ةمربملا دوقعلا ىلع )16( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا

 رجأتسمك

 ریجأت دوقعك راجیإلا دوقع تفنص نأ ةكرشلل قبس .تاعدوتسمو ضرع ةلاصك اھمادختسال تاراقعلا ریجأتب ةكرشلا موقت ،رجأتسمك
 ىلإ يساسألا لصألا ةیكلمب ةطبترملا تآفاكملاو رطاخملا عیمج لقنب ماق دق راجیإلا دقع ناك اذإ امل اھمییقت ىلع ًءانب يلیومت وأ يلیغشت

 هذھ مظعملریجأتلا تابولطمو لوصألا مادختسإ قحب ةكرشلا فرتعت ،)16( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا بجومب .ریبك دح
 .يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةجردم هذھ راجیإلا دوقع نأ يأ - تاراجیإلا

 ساسأ ىلع ریجأت رصنع لكل دقعلا رابتعالا نیع يف ةكرشلا ذخأت ،ریجأتلا رصنع ىلع يوتحی يذلا دقعلا لیدعت دنع وأ ةیادبلا دنع
 .يبسنلا لقتسملا هرعس

 ةرجؤملا ریغ تانوكملاو راجیإلا دقع باسحو ةرجؤملا ریغ تانوكملا لصف مدع ةكرشلا تراتخا ،تاكلتمملا ریجأت دوقعل ةبسنلاب
 .دحاو ریجأت رصنعك ھب ةطبترملا

 دنع .)17( مقر يلودلا يبساحملا رایعملا بجومب ةیلیغشت راجیإ دوقع اھنأ ىلع تاراقعلا راجیإ دوقع ةكرشلا تفنص ، قباسلا يف
 ضارتقالا لدعمب ةموصخم ،ةیقبتملا راجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلاب ریجأتلا تابولطم سایق مت ،تاراجیإلا هذھل ةبسنلاب ،لاقتنالا
 :امإ مادختسالا لوصأ سایق متی .2019 ریانی 1 يف ةكرشلل يفاضإلا

 ضارتقالا لدعم مادختساب اًموصخم ،ءدبلا خیرات ذنم )16( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطت مت دق ول امك ةیرتفدلا اھتمیق -
 وأ .اھل يراقع ریجأت ربكأ ىلع جھنلا اذھ ةكرشلا تقبط :يلوألا بلطلا میدقت خیرات يف ةكرشلل يفاضإلا

 ىلع جھنلا اذھ ةكرشلا تقبط :عفدلا ةقحتسم وأ ًاقبسم ةعوفدم راجیإ تاعوفدم يأ غلبمب ھلیدعت متی ،ریجأتلا تابولطمل يواسم غلبم -
 .ىرخألا راجیإلا دوقع عیمج

 ضافخنا ىلع رشؤم يأ دجوی ال ھنأ ىلإ تلصوتو لاقتنالا خیرات يف ةمیقلا ضافخنا دیدحتل مادختسالا قح لوصأ رابتخاب ةكرشلا تماق
 .مادختسالا قح لوصأ ةمیق

 ًاقباس ةفنصملا راجیإلا دوقع ىلع )16( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطت دنع ةیلمعلا عفاودلا نم ًاددع ةكرشلا تمدختسا
 :ةكرشلا ، صوصخلا ھجو ىلع .)17( مقر يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب ةیلیغشت راجیإ دوقع اھنأ ىلع

 خیرات نم اًرھش 12 لالخ راجیإلا دقع ةدم يھتنت يتلا راجیإلا دوقع يف مادختسالا قحب ةقلعتملا تابولطملاو تادوجوملاب فرتعت مل -
 ،يلوألا بلطلا میدقت

 ،)تامولعملا ایجولونكت تادعم لثم( ةمیقلا ةضفخنم لوصأ مادختسا قح يف ةحیحصلا تابولطملاو تادوجوملاب فرتعت مل -

 و ،قیبطت لصألا مادختسالا قح سایق نم ةیلوألا ةرشابملا فیلاكتلا تدعبتسا -
 .راجیإلا دقع ةدم دیدحت دنع رخأتملا كاردإلا دعب مدختست -
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 
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 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلا    -4
 )ةمتت( ریجأتلا تابولطمو لوصألا مادختسا قح -ح
 ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا
 لاقتنإلا ىلع رثألا

 :هاندأ لاقتنالا ىلع ریثأتلا صیخلت مت

  م2019 ریانی 1 
 60,909 تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا -لوصألا مادختسإ قح
 53,480 ریجأتلا تابولطم

 .2019 ریانی 1 يف يفاضإلا ضارتقالا لدعم مادختساب راجیإلا تاعوفدم مصخب ةكرشلا تماق ،ریجأتلا تابولطم سایق دنع

  م2019 ریانی 1 
  

 ةیلاملا مئاوقلا يف )17( مقر يلودلا يبساحملا رایعملا يف حضوم وھ امك م2018 ربمسید 31 يف يلیغشتلا ریجأتلا تامازتلا
 30,580 ةكرشلل ةدحوملا

 20,189 2019 ریانی 1 يف يفاضإلا ضارتقالا لدعم مادختساب ةضفخم

 مییقتلا ةداعإ دعب دیدجتلا تارایخ كلذ يف امب )16( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطت دنع يفاضإ ریجأت مازتلا
 33,291 م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ

 53,480 م2019 ریانی 1 يف اھب فرتعملا يلیومتلا ریجأتلا تامازتلا

 432 ةضفخنملا ةمیقلا تاذ تادوجوملا ریجأت دوقعل فارتعالا ءافعإ -

 - ةیلاقتنا ةلحرمب رمت يتلا راجیإلا ةرتف نم اًرھش 12 نع اھتدم لقت يتلا راجیإلا دوقعب فارتعالا نم ءافعإ -

 ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم -5

 ةیلاملا مئاوقلا دیحوت سسأ5-1
 نوكت امدنع ةرطیـسلا ققحتت .اھترطیـسل ةعـضاخلا ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لمتـشت
 دئاوعلا هذھ يف ریثأتلا ىلع ةردقلا اھیدلو ،اھیف رمثتــسملا ةكرــشلاب اھطابترا ءاقل ،اھیف قحلا اھیدل وأ ،ةفلتخم دئاوعل ةــضرعم ةعومجملا
 ققحت دنع طقف ،اھیف رمثتسم ةكرش ىلع ةعومجملل ةرطیسلا ققحتت ،دیدحتلا ھجو ىلعو .اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع اھترطیس لالخ نم
 :ةیلاتلا ةثالثلا رصانعلا
 ةكرشلاب ةصاخلا ةیمھألا تاذ ةطشنألا ھیجوت ىلع ةیلاحلا ةردقلا اھحنمت ةمئاق قوقح دوجو يأ( اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةطلس -

 .)اھیف رمثتسملا

 و .اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف اھطابترا ریظن ،اھیف قحلا وأ ،ةفلتخم دئاوع ىلإ ضرعتلا -

 .اھدئاوع ىلع ریثأتلل اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع اھتطلس مادختسا ىلع ةردقلا -

 لقأ ةعومجملا ىدل نوكی امدنع ،ضارتفالا اذھلً ادییأتو .ةرطیس تیوصتلا قوقح ةیبلغأ كالتما نع جتنی ھنأب ضارتفا كانھ ،ماع لكشبو
 فورظلاو قئاقحلا ةفاك رابتعالا نیعب ذخأت ةعومجملا نإف ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف ةلثامم قوقح وأ تیوصتلا قوقح يف ةیبلغألا نم
 :كلذ لمشیو ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةطلس اھیدل تناك اذإ ام میوقتل
 
 .اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف نیرخآلا تیوصتلا قوقح ةلمح  عم ةیدقاعتلا تابیترتلا -

 .ةطشنألا ةیجوت ىلع ةردقلا ةعومجملا حنمت يتلا ىرخأ ةیدقاعت تابیترت نع ةجتانلا قوقحلا -

 .ةلمتحم تیوصت قوقح ةیأو ةكرشلاب ةصاخلا تیوصتلا قوقح -
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 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5

 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا دیحوت سسأ5-1
 رصنع يف ریغت دوجو ىلإ فورظلاو قئاقحلا تراشأ اذإ اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس اھیدل تناك اذإ ام مییقت ةداعإب ةعومجملا موقت
 نادقف دنع كلذ نع فقوتلا متیو اھیلع ةرطیسلا ةسرامم ءدب دنع اھیلع رطیسملا ةكرشلا دیحوت  متی .ةثالثلا ةرطیسلا رصانع نم رثكأ وأ
 .ةعومجملا لبق نم اھیلع رطیسملا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا
 لاقتنا خیرات نمً ارابتعا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةرتفلا لالخ اھیلع ذوحتسملا ةكرشلا فیراصمو تاداریإو تابولطمو تادوجوم جردت
 .ةرطیسلا هذھ لثم نادقف  نیحلو ةعومجملا ىلإ ةرطیسلا
 اذإ ىتح ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح ىلإو ةكرشلا  يف نیمھاسملا ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا دونب نم دنب لكو ةراسخلا وأ حبرلا دوعی
 ً.ازجع ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح دیصر نوكی نأ ىلإ كلذ ىدأ
 فذح متی .ةكرشلل ةیبساحملا تاسایسلا عم ىشامتتل كلذ رمألا بلطت اذإ اھیلع رطیسملا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع تایوستلا ءارجإ متی
 رطیسملا تاكرشلا يف ءاكرشلا نیب تالماعملاب ةقلعتملا ةیدقنلا تاقفدتلاو فیراصملاو لخدلاو ةیكلملا قوقحو تامازتلالاو لوصألا ةفاك
 .ةیلاملا مئاوقلا دیحوت دنع لماكلاب اھیلع
 .ةیكلم قوقح ةلماعمك ،ةرطیسلل نادقف اھنع مجنی ال يتلا ،اھیلع رطیسملا ةكرشلا ةیكلم يف تاریغتلا نع ةبساحملا متت
 :اھنإف ،اھیلع ذوحتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا ةعومجملا نادقف ةلاح يف 
 .) ةرھشلا ( كلذ يف امب اھیلع رطیسملا ةكرشلا تابولطمو تادوجوم تابثإ نع فقوتلاب موقت -
 .ىرخألا ةیكلملا قوقح تانوكمو ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح تابثإ نع فقوتلاب موقت -
 .ةراسخلاوأ حبرلا ةمئاق يف زجع وأ ضئاف يأ تابثإب موقت -
 .ھب ظفتحم رامثتسا يأل ةلداعلا ةمیقلا تابثإب موقت -
 رطیسملا ةكرشلا تابولطمو تادوجوم تابثإ نع فقوتلاب موقت اھنإف اھیلع ذوحتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا ةعومجملا نادقف لاح يف

 ةمئاق يف زجع وأ ضئاف يأ تابثإ متی امنیب ىرخألا ةیكلملا قوقح تانوكمو ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ) ةرھشلا ( كلذ يف امب اھیلع
 .ھب ظفتحم رامثتسا يأل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ متیو ةراسخلا وأ حبرلا

 ةلیمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا 5-2
 تاسایسلا يف ةكراشملا ىلع ةعومجملا ةردق وھ ماھلا ریثأتلا .اھیلع ماھ ریثأت ةعومجملل نوكی يتلا تاكرشلا كلت يھ ةلیمزلا تاكرشلا
 ةبساحملا متت .تاسایسلا هذھ ىلع ةكرتشملا ةرطیسلا وأ ةرطیسلا دحل لصی ال ریثأتلا اذھ نكلو ؛اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا

 اھیف رمثتسملا ةكرشلا ھیف حبصت يذلا خیراتلا نمً ارابتعا "ةیكلملا قوقح ةقیرط" مادختساب ةلیمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا رامثتسا نع
 ةدایز ةیأ لجست ،ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا ىلع ذاوحتسالا دنعو .ةلیمزلا ةكرشلا ىلع ةعومجملا ریثأت ءاھتنا نیحلو ةلیمز ةكرش
 ةرھشك اھیف رمثتسملا ةكرشلل دیدحتلل ةلباقلا تامازتلالاو لوصألل ةلداعلا ةمیقلا يفاص يف ةعومجملا ةصح نع رامثتسالا ةفلكت يف
 ةلباقلا تامازتلالاو لوصألل ةلداعلا ةمیقلا يفاص نم ةعومجملا ةصح يف ةدایز ةیأ لجست .رامثتسإلل ةیرتفدلا ةمیقلا نمض جردت يتلاو
 يف ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو رئاسخلا وأ حابرألا ةمئاق يف ةرشابم مییقتلا ةداعإ دعب رامثتسالا ةفلكت نع ةلیمزلا ةكرشلل دیدحتلل
  .اھیف رامثتسالا ىلع ذاوحتسالا متی يتلا ةرتفلا

 اھلیجست متی ةلیمزلا ةكرشلا عم تالماعملا نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا نإف ،ةعومجملل ةلیمز ةكرش عم ةعومجملا نایك لماعتت امدنع
 .ةعومجملاب ةطبترملا ریغ ةلیمزلا ةكرشلا صصح دودح يف طقف ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف

 ةلوادتم ریغو ةلوادتم ىلإ تابولطملاو تادوجوملا دونب بیوبت 5-3
 .ةلوادتم ریغو ةلوادتم ىلإ ةبوبم ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاقب تامازتلالاو لوصألا ضرع متی

 :امدنع ةلوادتم لوصألا نوكت 

 .ةرجاتملا ضرغل يساسأ لكشب لوصألاب ةعومجملا ظفتحت -
 .ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثإ ةدم لالخ لوصألا ققحت ةعومجملا عقوتت -
 .ةیداع لیغشت ةرود لالخ اھمادختسا وأ اھعیب يونت وأ لوصألا ققحت ةعومجملا عقوتت -
 ينثا نع دیزت ةدمل  تامازتلا ةیوستل اھمادختسا وأ اھلادبتسا ىلع دویقل ةعضاخ تناك اذإ الإ ھمكح يف ام وأً ادقن لوصألا فنصت -

  .ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع
 .ةلوادتم ریغ لوصأ اھنأ ىلع ىرخألا لوصألا عیمج بوبتو
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20 
 

 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5

 )ةمتت( ةلوادتم ریغو ةلوادتم ىلإ تابولطملاو تادوجوملا دونب بیوبت 5-3
 :امدنع ةلوادتم تامازتلالا نوكت

 .ةرجاتملا ضرغل يساسأ لكشب تامازتلالاب ظفتحی -
  .ةیداع لیغشت ةرود لالخ تامازتلالا ةیوست عقوتی -
 .ةیلاملا ةرتفلا دعب نمً ارھش رشع ينثا لالخ ةیوستلا ةبجاو تامازتلالا نوكت -
 .ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا ىلع دیزت ةدمل تامازتلالا ةیوست لجؤت نأ يف طورشم ریغ قح ةعومجملل نوكی ال -

 .ةلوادتم ریغ اھنأ ىلع ىرخألا تامازتلالا عیمج بوبت

  ةسوململا ریغ لوصألا 5-4
  سایقلاو فارتعالا5-4-1
 ةفلكتلاب اھسایق متیو ددحم يجاتنإ رمع اھلو ةعومجملا لبق نم اھیلع ذاوحتسالا متی يتلا لوصألا كلت يھ ةسوململا ریغ لوصألا
  .تدجو نا ةمیقلا يف ضافخنالل ةمكارتم رئاسخ ةیأو مكارتملا ءافطالا اھنمً احورطم ةیخیراتلا

  ةقحاللا ةیلامسأرلا تاقفنلا5-4-2
 كلذ ریغو اھب قلعتملا ددحملا دوجوملل ةیلبقتسملا عفانملا ةدایزل يدؤت تناك اذإ طقف ةقحاللا )تدجو نإ( ةیلامسأرلا تاقفنلا ةلمسر متت
 .اھدبكت نیح ةراسخلاوأ حبرلا ةمئاق يف اھب فارتعالا متی فیراصملا نم

 تاءافطإلا 5-4-3
 تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب كلذو )ةردقملا ةیقبتملا ةمیقلا اھنمً احورطم( ةسوململا ریغ لوصألا ةفلكت بطشل تاءافطالا باستحا متی

  .رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ءافطالا فورصمب فارتعالا متی .ردقملا يجاتنإلا رمعلا لالخ

  :يلاتلا وحنلا ىلع ةسوململا ریغ  لوصألل يجاتنإلا رمعلا ردقی

 تاونس 5                          رتویبمك جمارب

  .كلذل ةجاحلا تعد اذإ اھلیدعت متیو ،يلام ریرقت ةرتف لك يف ةردقملا ةیقبتملا ةمیقلاو يجاتنإلا رمعلاو ءافطالا ةقیرط ةعجارم متت

 تادعمو تالآو تاراقع5-5
  سایقلاو تابثإلا5-5-1
 .تدجو نإ ةمیقلاب ضافخنالل ةمكارتم رئاسخ ةیأو مكارتملا كالھتسالا اھنمً احورطم ةفلكتلاب تادعملاو تالآلاو ةیراقعلا تاكلتمملا رھظت
 ةفلكت ىلع اھعینصت متی يتلا لوصألا ةفلكت نمضتت .ءانتقالا ةلماعمب رشابم لكشب ةقلعتملا فیلاكتلا ةفاك لوصألا ءانتقا ةفلكت نمضتت
 بیكرتو كف ةفلكتً اضیأ فاضی امك ،ھل ةدعملا ضرغلل ةزھاج لوصألا لعجت يتلا ةرشابملا فیلاكتلا ةفاك ىلعو ةرشابملا ةلامعلاو داوملا
  .ةلمسرلل ةلھؤملا  لوصألل ةصصخملا ضارتقالا فیلاكت ىلإ ةفاضإلاب ھیف عضوت فوس يذلا عقوملا ةئیھت ةفلكتو لوصألا لقنو
 نم دنب ناك اذإ  .تادعملا كلت نم ءزجك اضیأ ةلصلا تاذ تادعملا فئاظو نم أزجتی ال اءزج لثمت يتلا ةارتشملا تایجمربلا ةلمسر متت
 .تادعملاو تالآلا ،تاكلتمملا نم لقتسم رصنعك هرابتعا متیف فلتخم يجاتنإ رمع ھلو ماھ تادعملاو تالآلا ،ةیراقعلا تاكلتمملا دونب
 وأ حبرلا ةمئاق يف تادعملاو تالآلاو ةیراقعلا تاكلتمملا نم دنب يأ داعبتسا ةجیتن اھدبكت متی رئاسخ وأ تاداریا ةیأب فارتعالا متی 
 .رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا
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 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

21 
 

 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5
 )ةمتت( تادعمو تالآو تاراقع5-5
  ةقحاللا ةیلامسأرلا تاقفنلا 5-5-2
 اذإ دنبلل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ىرخأ ةقحال ةیلامسأر تاقفن ةیأو تادعملاو تالآلاو تاراقعلا دونب نم دنب نم ءزج لادبتسا ةفلكت تابثإ متی
 :ناك

 و .فورصملا ءزجلا كلذ نم ةعومجملا ىلإ قفدتت فوس ةیلبقتسملا ةیداصتقالا عفانملا نأ لمتحملا نم )أ

 .ھلادبتسا مت يذلا دوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا بطش متی .قوثوم لكشب سایقلل ةلباق اھتفلكت نوكت نأ )ب

 .رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف اھب فارتعالا متی تادعملاو تالآلاو تاراقعلل ةیمویلا ةنایصلا فیراصم )ج

  كالھتسالا 5-5-3
 )ةدرخلا ةمیق( يجاتنإلا هرمع ءاھتنا دعب  لوصألل ةیقبتملا ةمیقلا اھنم احورطم لوصألا ةفلكت ساسأ ىلع كالھتسالا باستحا متی
 .رئاسخلا وأ حابرألاب كالھتسالا ةمیقب فارتعالا متی ام ابلاغو .لصألل يجاتنإلا رمعلا رادم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب

  .اھیلع كالھتسا باستحا متی ال يضارألا

  :يتالاك ةنراقملا تاونسلاو ةیلاحلا ةنسلل تادعملاو تالآلاو تاراقعلل عقوتملا يجاتنإلا رمعلا

 تاونسلا ددع دنبلا
 33.33 – 10 ينابم
 20 )11 حاضیإ( تادعم ،تالآ

 6.66 – 4 لیوحت لئاسوو تارایس
 10 – 6.66 تاشورفمو ثاثأ
 لقأ امھیا ،راجیإلا ةدم وأ 4 رجأتسملا ىلع تانیسحت
 10 – 5 رایغلا عطق

 متیو دحوملا يلاملا ریرقتلا رادصإ خیرات يف كالھتسالا قرطو ةیقبتملا ةیجاتنإلا رامعألاو )ةدرخلا ةمیق( ةیقبتملا میقلا ةعجارم متت
 .ةجاحلا تعد نا اھیلع لیدعتلا

 

  ةیلاملا ریغ لوصألا ةمیق ضافخنا 5-6
 ھنإف تارشؤم ةیأ دوجو لاح يفو .ھتمیق تضفخنا دق اھلوصأ نم يأ نأ ىلع تارشؤم ةیأ كانھ ناك اذإ ام مییقتب ایونس ةعومجملا موقت
 ةلباقلا ةمیقلا ریدقت ةلاحتسا لاح يفو .لوصألا هذھل ةیرتفدلا ةمیقلا عم اھتنراقم متیو لوصألا هذھل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی
 يتلاو دقنلل ةردم ةدحو رغصأل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقتب موقت ةعومجملا نإف لوصألا يقاب نع لصفنم لكشب دوجومل دادرتسالل
 .دقنلا دیلوتب موقت ىرخأ ةدحو ةیأ وأ ىرخأ لوصأ نم دلوملا دقنلا ىلع دمتعت ال يتلاو اھل رمتسملا مادختسالا نم دقنلا دیلوتب موقت
 ةلداعلا اھتمیق وأ )مادختسالا دیق( ةیلاحلا ةمیقلا نیب ىلعالا ةمیقلا يف لثمتت دقنلل ةدلوم ةدحو يأ وأ لوصأ يأل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نإ 
 مصخ لدعم مادختساب ةیلاحلا اھتمیق نم ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ متی ةیلاحلا ةمیقلا ریدقت دنع .عیبلا فیلاكت اھنم احورطم
 .لصألل ةصاخلا رطاخملاو دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تامییقت سكعی يذلاو بسانم
 كلذ ىلع بترتی ھنإف ، لوصألل ةیرتفدلا ةمیقلا نم لقأ تناك ثیحب دقنلل ةردم ةدحو ةیأ وأ لوصأ ةیأل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا تردق اذإ 
 .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يفً اروف ھب فارتعالا متیو لوصألا ةمیق يف ضافخنا كانھ نوكی نأ
 تبثت يتلا تارشؤملا نم دكأتلل ةدحوملا ةیلاملا ریراقتلا رادصإ تقو يف ةقباس تارتف يف اھتابثإ مت يتلا ةمیقلاب طوبھلا رئاسخ مییقت متی
 ریدقت يف ةمدختسملا تاریدقتلا يف ریغت كانھ ناك اذإ ةمیقلا ضافخنا يف رئاسخلا سكع متی .ةدوجوم دعت مل وأ تضفخنا دق رئاسخلا نأ
 ةمیقلا زواجتت ال ثیحب لوصألل ةیرتفدلا ةمیقلا دح ىلا طقف ةمیقلا ضافخنا نع ةجتانلا رئاسخلا سكع متی .دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 .اھتابثإ مت يتلا ةمیقلا يف طوبھلا رئاسخ كانھ نوكی نأ لبق تاءافطالا وأ تاكالھتسالا اھنمً احورطم ةیفاصلا ةیرتفدلا
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22 
 

 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5
  ةیلاملا تاودألا 5-7
   ةیلاملا تاودألل يلوألا سایقلا5-7-1
 ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا نأ ةلاح يف الإ ةلماعملا فیلاكت اھیلإ فاضم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا ةفاكل يلوألا سایقلا متی
 .رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا

 فینصتلا 5-7-2
 .ةیلاملا تاودألل دقاعتلا فارطأ نم فرط ةعومجملا حبصت امدنع يأ ،يلوألا سایقلا ھب مت يذلا تقولا سفنب ةیلاملا لوصألا فینصت متی
 ً.اقحال ىرخأ ةرم لوصألا فینصت ةداعإ نكمملا نمف ةنیعم فورظ ترفوت اذإ

 .ةلداعلا ةمیقلاب ةردقم ةیلام لوصأ وأ ةأفطملا ةمیقلاب ةردقم ةیلام لوصأ امإ :نیتئف نمض ةیلاملا لوصألا عیمج فینصت متی 

  ةیلاملا لوصألل قحاللا سایقلا 5-7-3

  :ىلع ًءانب ةیلاملا تادوجوملا فینصت متی
 .ةیلاملا تادوجوملا ةعومجم ةرادإل ةعومجملا هانبتت يذلا لامعألا جذومن -1
 .يلاملا لصألل ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا صئاصخ رابتخا -2
 جذومن نمض لوصألا هذھب ظفتحی )أ( امدنع ةأفطملا ةفلكتلاب ،ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالا ءانثتسإب ،ةیلاملا لوصألا سایق متی
 يلاملا دوجوملل ةیدقاعتلا طورشلا نع أشنی )ب( و ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت ضرغب ةیلام  لوصأ ةعومجمب ظافتحإلا ھفدھ لامعأ
 يلصألا غلبملا ىلع دئاعلاو يلصألا غلبملا نم نوكتت تاعفد رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع لمتشت يتلاو ،ةددحم خیراوت يف ةیدقن تاقفدت
 .مئاقلا
 .يلاملا لصألل ةأفطملا ةفلكتلا باستحا يف يلعفلا دئاعلا لدعم ةقیرط مادختسا متیو
 يف ریغتلا تابثإ متیو .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف رھظتو ةلداعلا ةمیقلا ةقیرطب ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالا سایق متی
 لخدلا ةمئاق نمض اھتمیق يف ریغتلا رھظتل ةعومجملا اھراتخت يتلاو ةانتقملا ةیكلملا قوقح تاودأ ءانثتسإب .رئاسخلا وأ حابرألا يف ةمیقلا
  .رخآلا لماشلا

  ةیلاملا تامازتلالل قحاللا سایقلا 5-7-4
 اھسایق متی ىرخألا ةیلاملا تامازتلالا يقابو رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةرجاتملل اھب ظفتحملا ةیلاملا تامازتلالا سایق متی
 .ةأفطملا ةفلكتلاب

 ةیلاملا لوصألا داعبتسا 5-7-5
 امیف مییقت متیس كلذ تبث اذإو ةیلاملا لوصألا كلت لیوحت مت دق ناك ام اذإ مییقت متی ،اھداعبتسا متیس يتلا ةیلاملا لوصألا دیدحت متی امدنع
 .داعبتسالا طورش اھیلع تقبطنا دق لوصألا كلت نأ ول

 قحلاب ظافتحالاب ةعومجملا تماق اذإ وأ ،ھلباقم يدقن قفدت مالتسال ةیدقاعتلا قوقحلا لیوحتب ةعومجملا موقت امدنع لوصألا لیوحت متی
  .ثلاث فرطل ةیدقنلا تاقفدتلا هذھ لیومتب مازتلالاب تماق نكلو لوصألا نم يدقن قفدت ىلع لوصحلل يدقاعتلا

 مت دق لوصألا ةیكلمب ةطبترملا رطاخملاو قوقحلا عیمج نأ ول امیف ددحت نأ بجی اھناف اھلیوحت مت دق لوصألا نأ ةعومجملا ررقت امدنع
 ءاغلإ متی نأ اھدنع بجیف يرھوج لكشب لوصألا ةیكلمب ةطبترملا قوقحلاو رطاخملا لیوحتبً ایلعف ةعومجملا تماق اذإ .ال مأ اھلیوحت
 ةأشنملا ىلع بجیف يرھوج لكشب لوصألا ةیكلمب ةطبترملا قوقحلاو رطاخملا ىلع ةعومجملا تظفاح اذإ .)داعبتسالا( تابثإلا
  .اھداعبتسا مدعو لوصألاب فارتعالاب رارمتسالا
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23 
 

 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5
  )ةمتت( ةیلاملا تاودألا 5-7
 )ةمتت( ةیلاملا لوصألا داعبتسا 5-7-5
 ةرطیسلا نع تلخت دق تناك اذإ ام مییقتب موقت ةعومجملا نإف ،لصألا ایازمو رطاخم عیمج ریبك لكشب لقنت ملو ةعومجملا ظفتحت مل اذإ

 فوسف ،لصألا ىلع ةرطیسلاب ةعومجملا تظفتحا اذإ و .ھب فارتعالا ءاغلإ متیسف لصألا يف ةعومجملا مكحتت مل اذإ .ال مأ لصألا ىلع
 .لصألا يف رارمتساب ةعومجملا ھیف كراشت يذلا دحلا ىلإ لصألاب فارتعالا رمتسی

 )فارتعالا ءاغلإ خیراتب( ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلاب فارتعالا متی ھنإف ایلك وأً ایئزج ناك ًءاوس ةیلاملا لوصألاب فارتعالا ءاغلإ دنع
 حابرألا باسح نمض )ھلمحت متی دیدج مازتلا يأ ھنم احورطم ھیلع لوصحلا متی دیدج لصأ يأ كلذ يف امب( ملتسملا يدقنلا لباقملاو
 .رئاسخلاوأ

  ةیلاملا تامازتلالا تابثإ ءاغلإ 5-7-6
 اھؤاغلإ وأ دقعلا يف ةددحملا تامازتلالا ءافیتسا دنع يأ ،اھتیوست متی امدنع ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق نم ةیلاملا تامازتلالا داعبتسا متی
 .اھلجأ ءاھتنإ وأ

 يدقنلا ضوعلاو رخآ فرط ىلإ ةلوحملا وأ ةددسملا )ةیلاملا تامازتلالا نم ءزج وأ( ةیلاملا تامازتلالل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا نإ
 .رئاسخلاوأ حابرألا باسح يف اھتابثإ يغبنی ،اھلمحت متی  تامازتلا ةیأ وأ ةلوقنم ةیدقن ریغ لوصأ ةیأ كلذ يف امب عوفدملا

  فینصتلا ةداعإ 5-7-7
 مدختسملا جذومنلا دوعی الو ةیلام لوصأ ةعومجم ةرادإل مدختسملا جذومنلا نم ضرغلا رییغت مت اذإ طقف ةیلاملا لوصألا فینصت داعی

 ً.اقبطمً اقباس

 ةیلاملا ریراقتلا دادعإ اھیف متی ةرتف لوأ نم موی لوأ وھو فینصتلا ةداعإ خیرات نم اھقیبطت متیف ،فینصتلا ةداعإ طورش ترفاوت اذإ
 .اھب فارتعالا قبس يتلا دئاوفلا وأ رئاسخلا وأ حابرألا لیدعتب ةعومجملا موقت ال ھیلعو .لامعألا جذومن يف رییغتلا دعب ةدحوملا

  ةمیقلا يف ضافخنالا 5-7-8
 رییاعملا نم )9( مقر رایعملاب حضوم وھ امك )ةعقوتملا رئاسخلا( جذومن ىلع ينبم ةعومجملاب قبطملا ةمیقلا يف ضافخنالا جذومن
 .يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

  :يواست میقب رئاسخلا صصخم لالخ نم اھسایق متی ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا

 ةقحاللا رھش 12 لا لالخ اھثودح نكمی يتلاو ثادحأ نع ةجتان ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ( رھش 12 ةدمل ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ -
 .)ةیلاملا ریراقتلا دادعإ خیراتل

ً اقحال ثودحلا ةلمتحملا ثادحألا عیمج نع ةجتانو ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ( ةیلاملا تاودألا رمع لوط ىلع ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ -
  .)ةیلاملا تاودألا رمع لماك لالخ

 صاخلا نامتئإلا رطاخم تناك اذإ ةیلاملا تاودألا رمع لماك لالخ ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلاب قلعتملا رئاسخلا صصخم تابثإ متی
 .ةمھم لیومت رصانع ىلع يوتحت ال يتلا ةیراجتلا ممذلل ةبسنلاب كلذكو يئدبملا تابثإلا خیرات ذنم ریبك لكشب تدادزا دق ةیلاملا تاودألاب
 ةیدام لیومت رصانع ىلع يوتحت يتلا ةیراجتلا ممذلا وأ /و لوصألا عیمج رمع لماك ىدم ىلع رئاسخ تابثإب اضیأ ةعومجملا موقت
  .يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا نم )9( مقر رایعملا بسح كلذو )ةمھم(
 .رھش 12 ةدمل ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلل ةیواسم ةمیقب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق متیف ،ىرخألا ةیلاملا تاودألا ةفاكل ةبسنلاب امأ
 رئاسخلا باستحا متی ھنإف كلذل ةجیتنو ،ةیلاملا ةادألا رمع لوط ىلع ةینامتئإلا رئاسخلا ریدقت دنع ةیلمعلا لئاسولا ةعومجملا مدختست
 يلامجإ ىلع اءانب لیمع لكل ةمذلا دادرتسا ىلع ةردقلا مییقت لالخ نم ةیراجتلا ممذلل ةبسنلاب ةیلاملا ةادألا رمع لوط ىلع ةینامتئإلا
  .ةیرتفدلا ةمیقلا
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24 
 

 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5
  )ةمتت( ةیلاملا تاودألا 5-7
  ةیلاملا تاودألا )ةصاقم( ةیوست 5-7-9
 ينوناق بلطتم كانھ نوكی امدنع طقف دحوملا يلاملا زكرملا ةمئاقب ةیفاصلا ةمیقلا ضرع متیو تامازتلالاو  لوصألل ةصاقم لمع متی
 ةیوستو لوصألا تابثإب مایقلا وأ  يفاصلاب مھتیوستب ةعومجملا موقت ثیحب اھب فارتعالا مت يتلا میقلل ةصاقم لمع ةعومجملا ىلع بجوی
 .تقولا سفن يف تامازتلالا

  نوزخملا 5-8
 ةفلكتلا طسوتم ةقیرط أدبم ىلع ءانب نوزخملا ةفلكت باستحا متی .لقأ امھیا ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاصوأ ةفلكتلاب نوزخملا سایق متی
 متی ىرخأ فیراصم ةیأو لیوحتلا وأ عینصتلا ةفلكتو نوزخملا ىلع لوصحلل اھدبكت مت يتلا فیلاكتلا عیمج نمضتت يتلاو ةحجرملا
 ةبسنب فیلاكتلا لیمحت متی عینصتلا تحت نوزخملاو عنصلا مات نوزخملا ةلاح يفو .نییلاحلا ھناكمو ھعضوب نوزخملا لعجل اھدبكت
  .ةیداعلا ةیلیغشتلا ةقاطلا ىلع ةینبم جاتنإلا تاقفن نم ةبسانم

 .ةعقوتملا عیبلا فیلاكت اھنم احورطم قوسلا يف عقوتملا عیبلا رعس يھ ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم 5-9
 ةددحملا )تامھاسملا( تاكارتشإلا جمانرب 5-9-1
ً اقبسم ةعوفدملا تامھاسملا جرُدتو .ةلصلا تاذ تامدخلا ریفوت متی املاط تاكارتشالا ططخب ةصاخلا تامھاسملا تامازتلإ لیمحت متی
 .ةیلبقتسملا تاعفدلا ضیفخت وأ يدقنلا دادرتسالا ذیفنت ھیف نكمی يذلا ردقلاب لوصألا دنب تحت

 ةددحملا )عفانملا( ایازملا جمانرب 5-9-2
 نوفظوملا اھقحتسا يتلا ةیلبقتسملا عفانملا ةمیق ریدقت لالخ نم ةددحملا ایازملا جماربب قلعتی امیف ةعومجملا تامازتلا يفاص باستحا متی
 يأل ةلداعلا ةمیقلا مصخ ىلإ ةفاضإلاب غلبملا اذھ عاطتقا متیو يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظنل ًاقفو ةقباسلا تاونسلاو ةیلاحلا ةنسلا يف
 .جمانربلا اذھب ةصاخ  لوصأ

 بسح ةقحتسملا غلابملا ریدقت ةقیرط مادختساب ةیونس ةروصب ةددحملا ایازملا تامازتلا باستحا لھؤمو لقتسم يراوتكإ ریبخ ىلوتی
 .ةدحولا

 ءانثتساب( جمانربلا لوصأ ىلع دئاوعلاو ،ةیراوتكإلا رئاسخلاو بساكملا نمضتت يتلاو ،ةددحملا عفانملا  تامازتلا سایق ةداعإ جئاتن جرُدت
 عفانملا  تامازتلا يفاص ىلع )لخدلا( دئاوفلا تافورصم يفاص ةعومجملا ددحتو .رخألا لماشلا لخدلا ةمئاق نمض روفلا ىلع )دئاوفلا
 ةددحملا عفانملا  تامازتلا يفاص ىلإ ةنسلا ةیادب يف ةددحملا عفانملا  تامازتلا سایقل مدختسملا مصخلا لدعم قیبطتب ةرتفلل ةددحملا
 ةجیتن ةرتفلا كلت لالخ )لوصألا( ةددحملا عفانملا  تامازتلا يفاص يف تارییغت ةیأ رابتعالا نیعب ذخألا عم ،كاذنآ ةمئاقلا )لوصألا(
 نمض ةددحملا عفانملا ططخب ةقلعتملا ىرخألا فیراصملاو دئاوفلا فیراصم يفاص جاردإ متیو .عفانملا هذھ نم عوفدملاو تامھاسملل
 .ةراسخلا وأ حبرلا دنب

  ةاكزلا 5-10
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم ةرداصلا تاعیرشتلاو نیناوقلا ىلع ًءانب تامازتلاك ةاكزلا تاقاقحتسا تابثإ متی
 .ةیوكزلا تاطوبرلا كلت اھیف تمت يتلا ةنسلا يف لجست ،تدجو نإ ،ةاكزلل ةیئاھنلا تاطوبرلا نع ةجتانلا تالیدعتلا نا
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25 
 

 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5
  تاداریإلا 5-11

 ةعومجملا عقوتت يذلا غلبملا سكعی يذلا غلبملاب لیمعلا ىلإ عئاضبلا ىلع ةرطیسلا لقتنت نیح ءالمعلا عم دوقعلا نم تاداریإلا تابثإ متی
 .ةیمكلا مصخو يراجتلا مصخلاو دئاوعلا دعب تامدخلا وأ علسلا كلت لباقم ھقاقحتسا
 مل يتلا عئاضبلا ریدقتل ةردقملا ةمیقلا ةقیرط ةعومجملا مدختست .ةددحم ةرتف لالخ ةعاضبلا ةداعإ ةیقحأ عم لیمعلل ةعاضبلا عیب متی 
 عاجرتسا ریدقت متی كلذل ةفاضإلاب .اھعاجرتسا عقوتملا عئاضبلل ةبسنلاب دادرتسا مصخب ةعومجملا فرتعت تاداریإلا نمً الدب .عجرتست
  .ةعاضبلا عاجرتسا يف لیمعلا ةیقحأل كلذو )تاعیبملا ةفلكتل لباقملا لیدعت( لوصألا
 موقت .دقعلاب روكذملا دحلل اھیلع قفتملا ةرتفلا لالخ ةارتشملا ةعاضبلا ةیمك زواجت درجمب ءالمعلا ضعبل ضیفخت ةعومجملا حنمت
 تاربخلا لالخ نم .ةردقملا تاموصخلا ھنمً احورطم دقعلاب ددحملا ةقفصلا رعس بسح تاعیبملا هذھ نم تاداریإلا تابثاب ةعومجملا
 ساكعنا ثدحی الأً ادج لمتحملا نم ھیف نوكی يذلا دحلا يف طقف داریالاب فارتعالا متیو مصخلل ةعقوتملا ةمیقلا دیدحتو ریدقت متی ةمكارتملا
 عفدلا ةقحتسملا غلابملا ىلع عقوتملا ضیفختلل )ىرخألاو ةیراجتلا ةنئادلا ممذلا يف جردملا( دادرتسإلا مصخب فارتعإلا متیو .ریبك
 .ةنسلا لالخ اھؤارجإ مت يتلا تاعیبملاب قلعتی امیف ءالمعلل

 .قوسلا تاسرامم عم قفتی يذلاو موی 90 ھتدم ينامتئا دحب وأً ادقن امإ متت تاعیبملا نأل مھم لیومتلا رصانع نم رصنع يأ ربتعی ال

 ھمكح يف امو دقنلا 5-12
 .كونبلا ىدل ةدصرألاو قودنصلا يف دقنلا ،دقنلا مكح يف امو دقنلا نمضتی ،ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ضارغأل
 ضارتقالا فیلاكت 5-13
 حبصتل تقولا نم ةریبك ةرتفل جاتحت يتلاو ةلمسرلل ةلھؤم  لوصأ جاتنإ وأ ءاشنإ وأ ذاوحتسالاب ةقلعتملا ضارتقالا فیلاكت ةلمسر متت

 ةرتفلا يف فیراصملا ىلع ىرخألا ضارتقإلا فیلاكت لماك لیمحت متی .لوصألا هذھ ةفلكت نم ءزجك عیبلل وأ ھل دعملا مادختساللً ةزھاج
 .لاومألا ضارتقاب قلعتی امیف ةعومجملا اھدبكتت يتلا ىرخألا فیلاكتلاو دئاوفلا ىلع ضارتقالا فیلاكت لمتشت .اھیف ثدحت يتلا

  تاصصخملا 5-14
 ناكو ،قباس ثدحل ةجیتن ةیلالدتسا وأ ةینوناق تامازتلالا هذھ تناك ًءاوس ةعومجملا ىلع تامازتلا ءوشن دنع تاصصخملا تابثإ متی
 .تامازتلالا هذھ غلبمل قوثوم ریدقت لمع ةیناكمإو تامازتلالا هذھ ةیوست ةعومجملا مزلت نأ لمتحملا نم
 ذخألا عم ،ةیلاملا مئاوقلا اھیطغت يتلا ةرتفلا ةیاھن يف اھتیوست بولطملا ةیلاحلا تامازتلالل ریدقت لضفأ وھ صصخمك ھب فرتعملا غلبملا
 .تامازتلالا هذھب طیحت دق يتلا )كوكشلا( دكأتلا مدع ةلاحو رطاخملا رابتعالا نیعب

 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا 5-15
 ةعومجملاب تالماعتلل ةیفیظولا ةلمعلا وھ يدوعسلا لایرلا ربتعی ثیح ،يدوعسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لیوحت متی
 .تالماعملا خیرات يف ةدئاسلا فرصلا راعسأل اقفو كلذو
 ةیلاملا مئاوقلا خیرات يف فرصلا رعسب يدوعسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةمیقملا ةیدقنلا ةیلاملا تامازتلالاو لوصألا لیوحت متی
 ،ةیلمعلا خیرات يف فرصلا رعسل اھلیوحت متیف ةیبنجأ ةلمعب ةیخیراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا امأ ،ةدحوملا
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلا تاقورف تابثإ متی ماع لكشبو

  فیراصملا 5-16
 فیلاكتلاو ،ةیقیوستلا تالمحلاو عیزوتلاو تاعیبملا يفظوم روجأو بتاور نمضتت يتلا فیراصملا كلت يھ قیوستلاو عیبلا فیراصم
 اھرابتعا متی تاعیبملا وأ جاتنإلاب قلعتت ال يتلا ىرخألا فیراصملا عیمج .ةلثامملا فیراصملا نم اھریغو عیبلا ةیلمعب ةقلعتملا
 .تباث ساسأ مادختساب ةیمومعلا تافورصملاو ةیعیبلا فیراصملا نیب ةكرتشملا فیراصملا عیزوت متیو .ةیمومعو ةیرادإ تافورصمك

   يماظنلا يطایتحالا 5-17
 نم ٪10 ةبسنب يماظن يطایتحا نیوكت متی ةكرشلل يساسألا ماظنلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظن تابلطتم عم ًایشامت

  .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ ،يونسلا لخدلا يفاص
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 )ةمتت( ةیبساحملا تاسایسلا مھأب صخلم    -5
  مھسلا ةیحبر 5-18
 ىلع ةدئاعلا ةراسخلا وأ حبرلا ةمسقب دحاولا مھسلا ىلع دئاعلا باستحا متی .ةیداعلا اھمھسأل ةیساسألا مھسلا ةیحبر تانایب ةعومجملا مدقت

 .ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع ةكرشلل ةیداعلا مھسألا ةلمح

  ةلداعلا ةمیقلا سایق 5-19
 نیب يساسأ لكشب  تامازتلا لیوحت لباقم ھعفد نكمملا نم وأ لوصأ عیب لباقم ھمالتسا نكمملا نم يذلا غلبملا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 اذھ نم ىوصقلا ةدافتسالا ىلع ةعومجملا لوصحو ھبایغ ىتح وأ مظنملا قوسلا كلذ دوجوب ًءاوس ،مییقتلا خیراتب قوسلاب نیكراشملا
  .تامازتلالا هذھب ءافولا مدع رطاخم سكعت  تامازتلالل ةلداعلا ةمیقلا نإ .خیراتلا كلذ يف قوسلا

 .ةیلاملا ریغو ةیلاملا تامازتلالاو  لوصألل ةلداعلا میقلا سایقب مایقلا ةعومجملل ةیبساحملا تاحاصفإلاو تاسایسلا نم ةعومجم بلطتت

 لاحبً اطشن قوسلا ربتعیو ،ةادألا هذھب صاخلا طشنلا قوسلا يف جردملا رعسلا مادختساب ةیلام ةادأل ةلداعلا ةمیقلا سایقب ةعومجملا موقت
 .رمتسم لكشب میقلا نع تامولعم يطعی ثیحب يفاك راركتو ددعب ھیف متت تامازتلالا وأ لوصألا تالماعت تناك

 مییقتلا قرط ىدحإ مادختساب موقتس ةعومجملا نإف ،طشن قوس يف جردم رعس اھل ةلداعلا ةمیقلا سایق متیس يتلا ةادألل نكی مل لاح يفو
 وأ بولسأ نإ .اھتظحالم نكمی ال يتلا كلت ىلع دامتعالا لیلقتو اھیلع لوصحلاو اھتظحالم نكمی يتلا تالخدملا مادختسا مظعتس يتلا

 مییقت ةیلمع دنع رابتعالا نیع يف قوسلاب نیكراشملا اھذخأی نأ نكمملا نم ناك يتلا لماوعلا لك جمدب موقی ةراتخملا مییقتلا ةقیرط
 .رعسلا

 لوصألل ةلداعلا ةمیقلا سایقب موقت ةعومجملا نإف بلط رعسو ضرع رعس اھلو ةلداعلا ةمیقلاب ساقت تابولطملاو تادوجوملا تناك اذإ
 .بلطلا رعسب  تامازتلالل ةلداعلا ةمیقلا سایقب موقتو ضرعلا رعسب

 ھمالتسا وأ ھعفد مت يذلا نمثلا يأ ةقفصلا ھیف تمت يذلا نمثلا وھ اھب يئدبملا تابثإلا دنع ةلداعلا ةیلاملا ةادألا ةمیق ىلع لیلد لضفأ نإ
 .اھلباقم

 ةلداعلا ةمیقلا تابثإ متی ملو ةیلمعلا ھیف مت يذلا نمثلا نع فلتخت ةیلاملا ةادألل يئدبملا فارتعالا يف ةلداعلا ةمیقلا نأ ةعومجملا تررق اذإ
 نم نكمی مییقت بولسأ ىلع ينبم ساسأ قیرط نع الو ةلثامم  تامازتلا وأ تادوجومل طشنلا قوسلا يف ضورعملا رعسلا ساسأ ىلع
 دعب ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا ةادألل يئدبملا سایقلا متی اھدنع ،مییقتلل ةبسنلاب ةیرھوج ریغ اھنأب ةظوحلم ریغ تالخدم ةیأ ىلع مكحلا ھلالخ
 وأ حابرألا نمض قرفلا اذھل فارتعالا متی ،كلذ دعبو .ةلماعملا ةمیق نیبو يئدبملا فارتعالا يف ةلداعلا ةمیقلا نیب قرفلا لیجأتل اھلیدعت
 .ةادألا هذھ رمع لوط ىلع بسانم ساسأ ىلع رئاسخلا
  ةنیزخلا مھسأ 5-20
 متیو ةفلكتلاب اھلیجست متی ،نیفظوملا مھسأ جمانرب بجومب اھتامازتلإب ءافولل ،)ةنیزخلا مھسأ( اھؤارش ةداعإ متی يتلا ةیكلملا قوقح تاودأ

 .مھسألا هذھ عیب نع ةجتانلا رئاسخلا وأ بساكملاو مھسألا حابرأو تالماعملل فیلاكت يأب اھلیدعت متیو ةیكلملا قوقح نم مصخك اھضرع
 ةیكلملا قوقح تاودأ ءاغلإ وأ رادصإ وأ عیب وأ ءارش دنع ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةراسخ وأ بسكم يأب فارتعالا متی ال
 .ةاقبملا حابرألا يف ھب فارتعالا متی - هرادصإ ةداعإ ةلاح يف - عوفدملا غلبملاو ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرف يأ ،ةعومجملاب ةصاخلا

 ةیعاطقلا ریراقتلا 5-21
 امب ،تافورصملا اھنم لمحتتو تاداریإ اھنم بسكت دق يتلا لامعألا ةطشنأ سرامت يتلا ةعومجملا تانوكم دحأ يلیغشتلا عاطقلا لثمی
 تاعاطقب ةصاخلا لیغشتلا جئاتن ةعجارم متت .ىرخألا ةعومجملا تانوكم نم يأ عم تالماعملاب ةقلعتملا تاقفنلاو تاداریإلا كلذ يف
 يتلا دراوملا نأشب تارارقلا ذاختا يھ ةعومجملا ةلاح يف يتلاو ،ةعومجملاب نیینعملا لامعألا ءاسؤر لبق نم مظتنم لكشب لیغشتلا

 لامعألا ءاسؤر ىلإ اھغالبإ متی يتلا تاعاطقلا جئاتن نمضتت .ةحاتم ةلصفنم ةیلام تامولعم يأو ،اھئادأ مییقتو عاطقلل اھصیصخت متیس
 .لوقعم ساسأ ىلع اھصیصخت نكمی يتلا كلت ىلإ ةفاضإلاب عاطقلا ىلإ رشابم لكشب بسنت يتلا رصانعلا ةعومجملاب ةلصلا يوذ
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   ةیلیغشتلا تاعاطقلا -6

 نیتیجیتارتسا ةعومجملا عبتت .هایملا تاناخسو نیلسروبلاو كیماریسلا تاجتنم نم ةفلتخم عاونأ ةراجتو عینصت يف ةعومجملا طاشن لثمتی
  .تاعاطقلا يف اھنع ریرقتلا مت يتلاو اھماسقأ يف
 :ریراقتلا نم ءزج لك تایلمع يلاتلا صخلملا فصی

 تایلمعلا  ریرقتلا عاطق

 ةیحصلا تاودألاو نالسروبلاو كیماریسلا طالب عیزوتو جاتنإ  ةیحصلا تاودألاو كیماریسلا طالب

 ةیئابرھكلا هایملا تاناخس عیزوتو جاتنإ  هایملا تاناخس

 يحصلا فرصلا تاكبشو ةیحصلا تاودألل بیبانألا عیزوتو جاتنإ  ةیراخفلا بیبانالا
 
  .يرھش لكشب عاطق لكل ةیلخادلا ةیرادإلا ریراقتلا ةعجارمب ةعومجملل بدتنملا وضعلا موقی
 .ءارحصلا مجانم عرفو يسیئرلا بتكملاو ةئبعتلاو كیتسالبلاو تاكلتمملا ریجأتو ھعیزوتو رمحألا بوطلا عینصت ىرخألا تایلمعلا لمشت

  .م2018 و  م2019 يماع يف اھنع ةیعاطق ریراقت ضرع مزلی يذلا دحلا ىلإ هذھ ىرخالا تایلمعلا ةیمك لصت ال
 
 ةیعاطقلا ریراقتلا نع تامولعم 1 – 6
 هذھ نأ دقتعت ةرادإلاو .يعاطق ریرقت لكب ةقلعتملا تامولعملا هاندأ حضومو ءادألا سایقل ةاكزلا لبق عاطقلا )ةراسخ( /حبر مادختسا متی
  .تاعانصلا سفن يف لمعت يتلا ىرخألا تاكرشلل ةبسنلاب ةینعملا تاعاطقلا جئاتن مییقت يف ةیمھأ رثكألا يھ تامولعملا

 م2019 ربمسید 31 
 كیماریسلا طالب 

  ةیحصلا تاودألاو
 تاناخس
  هایملا

 فزخلا ةكرش
 يلامجإ  بیبانألل

 1,235,085  30,035  295,558  909,492 ةعومجملا جراخ ءالمع نم تاداریإ
 20,673  -  -  20,673  تاعاطقلا نیب تاداریإ
 1,255,758  30,035  295,558  930,165 عاطقلا داریإ
 21,040  )11,495(  8,793  23,742 ةاكزلا لبق عاطقلا )ةراسخ( /حبر
 133,318  12,959  16,768  103,591 تاءافطالاو تاكالھالا
 2,989,061  268,260  304,765  2,416,036  عاطقلا لوصأ
 1,542,010  131,663  97,269  1,313,078 عاطقلا تامازتلا
 

 م2018 ربمسید 31 
 كیماریسلا طالب 

  ةیحصلا تاودألاو
 تاناخس
  هایملا

 فزخلا ةكرش
 يلامجإ  بیبانألل

 1,028,048  4,135  246,067  777,846 ةعومجملا جراخ ءالمع نم تاداریإ
 16,310  -  -  16,310  تاعاطقلا نیب تاداریإ
 1,044,358  4,135  246,067  794,156 عاطقلا داریإ
 )207,975(  )15,440(  )15,147(  )177,388( ةاكزلا لبق عاطقلا ةراسخ
 )204,892(  )4,734(  )24,074(  )176,084( تاءافطالاو تاكالھالا
 2,866,236  258,968  325,759  2,281,509  عاطقلا لوصأ
 1,408,017  134,712  101,713  1,171,592 عاطقلا تامازتلا

 .تاكرشلاب صاخلا سیسأتلا دلب لالخ نم ةلوادتملا ریغ لوصالاو ةعومجملا تاداریإل ةیفارغجلا تامولعملا لیلحت متی
 يفارغجلا عقوملا ىلع عاطقلا لوصأ دمتعتو ءالمعلل يفارغجلا عقوملا ىلع عاطقلا تاداریإ دمتعت ،ةیفارغجلا تامولعملا میدقت دنع
  .لوصألل
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  )ةمتت( ةیلیغشتلا تاعاطقلا    -6

 ةیفارغجلا قطانملا تاداریالا 2 – 6

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل  
 م2018  م2019  

 890,841  1,105,332  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 64,299  55,500  يجیلخلا نواعتلا سلجم لود
 72,908  74,253  ىرخالا لودلا
  1,235,085  1,028,048 

 
 .) %36 :م2018 ربمسید 31 ( م2019 ربمسید 31 يف امكً ابیرقت تاداریإلا نم %43 ھتبسن ام ءالمع ةسمخ ربكأ تالماعم لثمی

  تادعمو تالآو تاراقع 3 – 6
  ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 1.800.417  125 ,1,695 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 10,969  9,970 يجیلخلا نواعتلا سلجم لود
 1,705,095  1.811.386 
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 تاداریالا -7
  تاداریإلا فینصت7-1
 :ةیلاتلا ةیفارغجلا قطانملاو ةیسیئرلا جاتنإلا طوطخ يف هددحم ةینمز ةطقن دنع عئاضبلا لقن نم اھتاداریإ ةعومجملا دمتست

 م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 

 كیماریسلا طالب 
 تاودألاو
  ةیحصلا

 تاناخس
  هایملا

 
 بیبانأ
  فزخلا

 
 يلامجإ

 1,255,758  30,035  295,558  930,165 عاطقلا تاداریإ
 (20,673)  -  -  (20,673) ةكرتشملا تاعاطقلا تاداریإ
 1,235,085  30,035  295,558  909,492 نییجراخ ءالمع نم تاداریإ

         ةیساسألا ةیفارغجلا قاوسألا
 1,105,332  30,035  214,540  860,757  يلحم
 129,753  -  81,018  48,735  يبنجأ
 909,492  295,558  30,035  1,235,085 

         تاداریإلاب فارتعإلا تیقوت
 1,235,085  30,035  295,558  909,492 هددحم ةینمز ةطقن يف

 
 م2018 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 
 كیماریسلا طالب 

 تاودألاو
 ةیحصلا

 تاناخس 
  هایملا

  
 بیبانأ
  فزخلا

  
  يلامجإ

 1,044,358  4,135  246,067  794,156 عاطقلا تاداریإ
 )16,310(  -  -  )16,310( ةكرتشملا تاعاطقلا تاداریإ
 1,028,048  4,135  246,067  777,846 نییجراخ ءالمع نم تاداریإ
         ةیساسألا ةیفارغجلا قاوسألا
 883,651  4,135  165,641  713,875  يلحم
 144,397  -  80,426  63,971  يبنجأ
 777,846  246,067  4,135  1,028,048 

         تاداریإلاب فارتعإلا تیقوت
 1,028,048  4,135  246,067  777,846 هددحم ةینمز ةطقن يف

 
  دوقعلا دیصر7-2
 :ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا تامازتلإو لوصأ لوح تامولعم يلاتلا لودجلا حضوی

 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 243,237  735 ,302 يفاص ،ىرخأ و نویراجت نونیدم نمض ةجردم ةیراجت ةنیدم ممذ
 

    يفاص ،ىرخالا ةنئادلا ممذلاو نونئادلا نمض ةجردملا دوقعلا تامازتلا
 11,353  12,710  ءالمع نم ةمدقم تاعفد
 21,305  53,096  ةدرتسم تامازتلا
 32,658  65,806 دوقعلا تامازتلا عومجم
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30 
 

 فیراصملاو ىرخالا تاداریإلا -8

 ىرخألا تاداریالا 8-1

  ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2018  م2019 

 2,575  2,991 *تاراقعلا ریجأت تاداریإ
 7,877  7,573 ةدرخ عیب
 لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا قاروألا يف رامثتسالا نم حابرألا لخد
 451  1,241 رخآلا

 1,929  1,978 ىرخأ
 13,783  12,832 

 .تقؤم ساسأ ىلع رجأتسملا عدوتسملاو ىنبملا نم ءزجب قلعتی راجیإلا لخد *

  تاعیبملا ةفلكت 8-2

  ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2018  م2019 

 395,267  465,407  ھكلھتسملا ماخلا داوملا
 185,756  200,864 اھمكح يف امو روجاو بتاور
 187,259  104,235 كالھتسا
 82,354  96,234 ةقاطلا فیلاكت

 34,607  41,213  حالصإو ةنایص
 14,876  )25,134( ةكرحلا ءيطب وأ فلات نوزخم صصخم
 10,640  16,719 راجیإ
 9,485  7,290 ىرخأ
 -  1,683 لوصألا مادختسا قح كالھتسا
 908,511  920,244 

  عیزوتلاو عیبلا فیراصم 8-3

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 

 م2018  م2019 
 73,268  72,340  اھمكح يف امو روجاو بتاور

 60,221  67,588  نحشلاو لقنلا موسر

 11,131  11,112 كالھتسا

 -  10,615 لوصألا مادختسا قح كالھتسا

 3,968  7,083  نالعاو ةیاعد

 3,792  3,102  موسرو تالاصتا

 3,244  3,845  حالصاو ةنایص

 2,583  1,378 رفسو نیمأت

 3,750  4,022 ىرخأ

 13,472  823 تاراجیإ

 181,908  175,429 
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31 
 

 )ةمتت( فیراصملاو ىرخالا تاداریإلا    -8
  ةیمومعو ةیرادا فیراصم 8-4

  ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 

 م2018  م2019 
 66,510  54,632  اھمكح يف امو روجأو  بتاور

 8,435  8,970  حالصإو ةنایص

 5,655  5,197  كالھتسا

 846  419 ةسوملم ریغ لوصأ ءافطا

 1,567  3,669 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةأفاكم

 1,464  926 رفسو نیمأت

 3,746  4,173 ةینوناقو ةینھم باعتأ

 1,523  5,569 ىرخأ

 -  55 لوصالا مادختسا قح كالھتسا

 83,610  89,746 

  لیومتلا فیلاكت 8-5

  ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2018  م2019 
 44,263  48,379 دئاوفلا تافورصم - ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تامازتلالا
 -  2,665 ریجأتلا تابولطمل دئاوفلا فیراصم
 2,634  -  اھیلع ذوحتسم ةعبات تاكرش مییقت ةداعا ةراسخ
 102  730 يفاصلاب ,ةیبنجا تالمع فرص ةراسخ
 989  2,101 ىرخأو ةیكنب فیراصم
 47,988  53,875  لیومتلا فیلاكت عومجم
 

ضرقلا عون   حاضیإ 
 يف امك ضورقلا دیصر

م2019 ربمسید 31   
 يف ةھتنملا ةنسلل ةدئافلا فورصم

م2019 ربمسید 31  

 25,652  616,628  3-1,21-21 ةحبارم

 12,160  289,917  2-21 يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص
 10,567  195,656  3-21 قروت
 48,379     ضورقلا ىلع ةدئافلا فورصم
      
 2,665  56,812   13 ریجأتلا تابوطم ىلع ةدئافلا فورصم
 2,831  -   ىرخأو ةیكنب فیراصم
   -  53,875 
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  ةاكزلا -9

 ةاكزلا صصخم ساسأ9-1

 .بئارضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا حئاولل ًاقفو ةاكزلل ةكرشلا عضخت

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلاب قلعتملا ةاكزلا صصخم لیمحت متیو .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنألً اقفو ةاكزلل ةعومجملا عضخت
  .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو رئاسخلا وأ حابرألا ةمئاق يف

 :يلی امك ةاكزلا صصخم ةكرح 9-2

  ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2018  م2019 

 2,344  8,697 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 )3,305(  (9,343) ةنسلا لالخ  عوفدملا
 9,658  18,569 ةنسلا لالخ نوكملا
 8,697  17,923 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
  يئاھنلا طبرلا فقوم 9-3

 ىتح تاونسلا عیمجل مھب ةصاخلا ةاكزلا تادئاع رامثتسألل فزخلا ةكرشو بیبانألل فزخلا ةكرشو ةیدوعسلا فزخلا ةكرش تمدق
 ةنس ىتح تاونسلا عیمجل لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا عم ةاكزلا تامییقت ىلع قافتالا مت .ةقحتسملا ةاكزلا تعفد يلاتلابو م2018 ةنس

 فزخلا ةكرشل مییقت رماوأ ةعومجملا تقلت ،م2018 ماع لالخ .بیبانألل فزخلا ةكرش و ةیدوعسلا فزخلا ةكرشل ةبسنلاب م2007
 مت .يلاوتلا ىلع م2012 ةنس ىلاو م2008 ةنس نم و م2016 ةنس ىلإ م2008 ةنس نم تاونسلل بیبانألل فزخلا ةكرشو ةیدوعسلا
 .م2019 ربمسید 31يف امك ةعجارملا دیق يھو نیمییقتلا الك دض ضارتعإلا میدقت

 مھسلا ةیحبر -10

  دحاولا مھسلل يساسألا دئاعلا 10-1

 حجرملا طسوتملا ىلع ةیداعلا مھسألا ةلمحل هدئاعلا حبرلا /)ةراسخلا( يفاص ةمسق لالخ نم دحاولا مھسلل يساسألا دئاعلا باستحا متی
 .ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل

 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 )214,577(  7,150 ةیداعلا مھسألا ةلمح ىلع دئاعلا ةراسخلا يفاص

 60,000  59,647  ةردصملا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا

 )3.58(  0.12 )لایر( ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا )ةراسخ( /ةیحبر

 مھسألا ددع 10-1-1

 )20.5 حاضیإ( .ةنیزخلا مھسأ ةاعارمل مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا لیدعت متی

   ةضفخملا مھسلا ةیحبر 10-2
 حجرملا طسوتملاو نییداعلا نیمھاسملا ىلإ دئاعلا حبرلا / )ةراسخلا( يفاص ىلعدامتعالاب يداعلا مھسلل ضفخملا حبرلا باستحا متی
 تقو يا يف ةمئاق ةضفخم مھسا كانھ نكی مل  .ةلمتحملا ةضفخملا ةیداعلا مھسالا عیمجل ریثأتلا لیدعت دعب ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل

  .ةقباسلا ةنسلا وأ ةنسلا لالخ
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زخلا ةكرش
 ةیدوعسلا ف

 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاض
9 ربمسید 31

20
1

 م
الآب غلابملا( 

الایرلا ف
الخ ركذی مل ام ةیدوعسلا ت

 )كلذ ف

 

33 
 

 تادعمو تالآو تاراقع -11
  ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع ةكرحلا 11-1

  
ارأ

 يض
 يــنابم

 تادعمو تالآ
 تاشورفمو ثاثأ

 تارایــس
 تاراقع ىلع تانیسحت

 ةرجأتسم
 تحت ةیلامسأر لامعأ

 ذیفنتلا
 رایغ عطق

 يلامجإ
 ةفلكتلا
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34 
 

 )ةمتت( تادعمو تالآو تاراقع    -11
 :ضورقلل نامضك ةنوھرملا  تادعملاو تالآلاو تاراقعلا 11-2

 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 1,324 غلبم ةنوھرملا تادعملاو تالآلاو تاراقعلل ةیرتفدلا ةمیقلا تغلب ،م2019 ربمسید 31 يف امك
 ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص نم ضورق لباقم نامضك ةنوھرم تادعملاو تالآلاو تاراقعلا هذھ نأ ثیح )لایر نویلم 1.374 : م2018

 )2-21 حاضیإ( يدوعسلا
 

  ذیفنتلا تحت ةیلامسأر لامعأ 11-3
 مادختـــسالل ةزھاج ریغ اھنكلو اھیلع لوـــصحلا مت يتلا تادوجوملا ضعب ةنـــسلا ةیاھن يف ذیفنتلا تحت ةیلامـــسارلا لامعالا نمـــضتت
 يأ ةلمـسر متی مل .دوـصقملا مادختـسالل اھتحاتإ درجمب اھكالھتـسا متیو ةلـصلا تاذ لوـصألا تائف ىلإ لوـصألا هذھ لقن متی .اھنم دوـصقملا
 .م2018 و م2019 نیتنسلا لالخ ضارتقا ةفلكت

   ةسوململا ریغ لوصالا -12
   
   ةفلكتلا
 23,620  م2018 ربمسید 31 يف امك
 23,620  م2019 ربمسید 31 يف امك
    مكارتملا ءافطالا :مصخی
 21,845  م8201 ریانی 01 يف امك
 846   ءافطالا
 22,691  م1820 ربمسید 31 يف امك
 419   ءافطالا
 23,110  م9201ربمسید 31 يف امك
   ةیرتفدلا ةمیقلا
 929  م1820ربمسید 31 يف امك
 510  م1920 ربمسید 31 يف امك
 

 راجیإلا دوقع -13
 خیرات دعب راجیإلا دقع دیدجت رایخ عم ،تاونس 10 ةدمل ةداع راجیإلا دوقع نوكت .عنصملا قفارمو تاعدوتسملا ریجأتب ةعومجملا موقت
 .راجیإلا دقعلا ةیاھن
 .اھیفً ارجأتسم ةعومجملا نوكت يتلا راجیإلا دوقع لوح تامولعم يلی امیف
 ينابمو يضارأ -لوصألا مادختسا قح )أ
 .يلاملا زكرملا ةمئاق يف لصفنم لكشب ةرجؤملا تاراقعلاب ةقلعتملا لوصألا مادختسإ قح ضرع متی
 م2019  

 60,909  م2019 ریانی 1 يف دیصرلا   
 15,439  ةرتفلا لالخ تافاضإلا
 )12,354(  ةرتفلا ىلع لمحملا كالھإلا
 63,994  م2019 ربمسید 31 يف دیصرلا
 

 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف اھب فرتعملا غلابملا )ب
 م2019 

 2,665 دئاوفلا فیراصم  
 432 ةمیقلا ةضفخنم لوصألا ریجأتب ةقلعتم فیراصم

 
 ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف اھب فرتعملا غلابملا )ج
 م2019 
 )11,482( راجیإلا تاعوفدم
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 )ةمتت( راجیإلا دوقع    -13
 :راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا قاقحتسا رامعأ يلی امیف
  
 م2019 

 (10,550) ةنس لالخ
 (29,572) تاونس ةسمخ ىلإ ةنس نم
 (16,690) تاونس ةسمخ نم رثكأ

 (56,812) 

 ةلیمزلا ةكرشلا يف تارامثتسا -14
 ةمھاسم ةكرش( ىھو ىدوعس لایر نویلم 25 غلابلا عوفدملا يعیبطلا زاغلا عیزوت ةكرش لامسأر ىف %15.87 ةبسن ةعومجملا كلمت

 عناصملا ىلع ھعیزوتو زاغلا ءارش ىف يسیئرلا اھطاشن لثمتیو ،ةعومجملل نییجیتارتسإلا نیدروملا نم ةدحاو  ربتعت )ةلفقم ةیدوعس
 رامثتسالا تابثإ مت ھیلعو ،اھب رمثتسملا ةكرشلا ةرادإ سلجم يف لیثمت اھل ةعومجملا نأ امك .ضایرلاب ةیناثلا ةیعانصلا ةنیدملا ىف
 .اھیلع ةعومجملل ماھ ریثأت دوجول ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب روكذملا
 زاغلا عیزوت ةكرش .رشابم لكشب ةعومجملا اھب ظفتحت يتلاو ،ةیداع مھسأ نم طقف نوكتی لامسأر يعیبطلا زاغلا عیزوت ةكرش ىدل
 قوقح ةبسن سفن يھ ةیكلملا ةصح ةبسن .يسیئرلا اھرقمو سیسأتلا دلب يھو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ضایرلا يف ةلجسم يعیبطلا
 .اھب ظفتحملا تیوصتلا

 
 ةلیمزلا ةكرشلا يف تارامثتسالا يف ریغتلا
    
 م2018  م2019   

      
 25,067  8,941   ریانی 1 يف امك رامثتسإلا
 (2,971)  656   ةلیمزلا ةكرشلا )ةراسخ( /حبر يفاص نم ةصحلا
 (396)  (596)   ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 (12,759)  -   )14.1 حاضیإ( ةعباتلا ةكرشلا ىلإ لوحملا
 8,941  9,001   ربمسید 31 يف امك رامثتسإلا

 

 ةفاضإلاب )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش( بیبانألل فزخلا ةكرش مھسأ نم %11,2 ىلع ةعومجملا تذوحتسا م2018 سطسغا 15 يف 14-1
 سطسغا 15    خیرات يف بیبانألل فزخلا ةكرش نم يدوعس لایر نویلم 66,4 غلبمب ضرق لیوحت قیرط نع كلذو تیوصتلا قوقحل

 ىلع ةرطیسلا لوصحو %61,12 ىلإ %50 نم بیبانألل فزخلا ةكرش يف ةعومجملا ةیكلم قوقح ةصح عافترا ،ھنع جتن ام .م2018
 تالآلاو تاكلتمملا يف ةلداعلا ةمیقلل لیدعتك ةلیمزلا ةكرشلل ةیرتفدلا ةمیقلاو ةلداعلا ةمیقلا نیب قرفلا تابثإ مت .بیبانألل فزخلا ةكرش
 اھلوصو رفوتو ةعومجملا تاجتنم لمكت اھتاجتنم قاطن .ةیراخفلا بیبانألا عینصت يف ةلیمزلا ةكرشلل يسیئرلا طاشنلا لثمتی .تادعملاو
  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ضایرلا يف ةلجسم بیبانألل فزخلا ةكرش .اھیلإ لوصولا اھل قبسی مل يتلا قاوسألل
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  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح -15
 ربمــسید 31 يــف اــمك بــیبانألل فزــخلا ةكرــشل ةرطیــسملا رـــیغ ةــیكلملا قوــقح ةــفلكتب ةــقلعتم تاــمولعم يلاــتلا لودــجلا حـــضوی

 :)14 حاضیإ(  م2019
 م2018  م2019  

 
    

 ٪38.88  ٪38.88  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح ةبسن
     
 240,904  228,985  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 18,064  39,275  ةلوادتملا تادوجوملا
 (18,474)  (34,632)  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 (130,791)  (135,960)  ةلوادتملا تابولطملا

 109,703  97,668   تادوجوملا يفاص
 42,653  37,974   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص
     
 4,135  30,035   تاعیبملا
 (15,502)  (12,034)   ةراسخلا
 (15,502)  (12,034)   لماشلا لخدلا يلامجإ

     
 (6,027)  (4,679)  ةرطیسملا ریغ قوقحلل ةصصخملا ةراسخلا

     
 9,195  )8,037(  ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 (6,763)  (1,033)   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا
 (2,353)  (17,583)  ةیلیومتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا

 79  4,841   ھمكح يف امو دقنلا يف ةدایزلا يفاص
 
 بیبانألل فزخلا ةكرــش حبــصتل بیبانألل فزخلا ةكرــش يف ةرطیــسملا ةــصحلا ىلع ةعومجملا تذوحتــسأ م2018 سطــسغأ 15 يف

 31 ىلإ م2018 سطــــسغأ 15 نم ةرتفلل بیبانألل فزخلا ةكرــــشب ةقلعتملا تاموملعملا نإف كلذلً اقفو .خیراتلا كلذ ذنم ةعبات ةكرــــش
  .طقف م2018 ربمسید

  لامعالا جامدنا -16
 ةیلودلا رییاعملل يئدبملا قیبطتلا دنع تارامثتــسالا هذھ فینــصتب ةعومجملا تماق ،)9( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملل ًاقفو
 مییقتلا نع جتن .اھتـــساقو رخآلا لماـــشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح يف تارامثتـــساك )9( مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل
 لایر فلأ 730 هردق حبر :م2018( م2019 ربمـــسید 31 يف ةیھتنملا ةنـــسلل يدوعـــس لایر فلأ 87 اھردق ةققحم ریغ ةراـــسخ لداعلا

 .رخآلا لماشلا لخدلا نمض اھضرع متی يتلاو )يدوعس

 ةلداعلا ةمیقلا 16-1

 
 

 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019

      
 6,967  6,927   جیلخلا تاراقع ةكرش
 4,657  -   *)باسنی( تایوامیكورتبلل ةینطولا عبنی ةكرش
 25  25    ىرخأ

   6,952  11,649 
 

 لایر نویلم 3.9ردقب عیبلا نم حبارأ تققحو ،ةنـــسلا لالخ )باـــسنی( تایوامیكورتبلل ةینطولا عبنی ةكرـــش يف رامثتـــسالا داعبتـــسا مت*
 .ةاقبملا حابرألا ىلإ لوحملا يدوعس
 

 اھب فرتعملا حابرألا تاعیوزت لخد 16-2
 فلأ 451 :م2018( م2019 ربمـسید 31 يف ةیھتنملا ةنـسلا لالخ تارامثتـسالا هذھ نم لایر نویلم 1.2 ةمیقب حابرأ تاعیزوت مالتـسا مت

 .)يدوعس لایر
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 يفاص ،نوزخملا -17
 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 461,820  624 ,446 *عنصلا ةمات ةعاضب
 60,574  77,768 لیغشتلا تحت جاتنإ
 159,128  173,417  تاكلھتسمو ماخ داوم
 19,634  26,283 عیبلا ضرغب ةارتشم ةعاضب
 72,057  69,894 رایغ عطق
 793, 986  773,213 
 )67,002(  )41,868(  ) 1-17 حاضیإ( ةكرحلا ءيطبو فلاتلا نوزخملا صصخم ً:اصقان
 752,118  706,211 
 

 نویلم 1.51 غلابلاو م2019 ربمــسید 31 يف ةیھتنملا ةنــسلا لالخ بوطــشملا نوزخملا مــصخ دعب عنــصلا ةمات ةعاــضبلا ضرع متی *
 .)يدوعس لایر نویلم 0.417 :م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر

 
  ةكرحلا ءيطبو فلاتلا نوزخملا صصخم ةكرح 17-1
 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 
 52,126  67,002 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 14,876  - يفاص ،ةنسلا لالخ نوكملا

 -  )25,134( ةنسلا لالخ صصخم در
 67,002  41,868 ةنسلا ةیاھن يف صصخملا دیصر

 
 ىرخأ و نویراجت نونیدم -18

 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 243,237  302,735 نویراجت نونیدم
 )22,701(  (23,368) )2-3-26 حاضیإ( ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ صصخم
 220,536  279,367  يفاص ،نویراجت نونیدم
 58,576  71,793 )1-18 حاضیإ( ىرخا ةنیدم ممذ
 351,160  279,112 
 

   ىرخا ةنیدم ممذ 18-1

 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 
 31,933  24,310 ً امدقم ةعوفدم فیراصم
 2,489  3,897 ةدرتسم تانیمأت

 1,972  1,960 نیفظوملا دھعو فلس
 22,116  41,527 نیدروم ىلإ ةمدقم تاعفد
 66  99 ىرخأ
 71,793  58,576 

 ىرخألا ةنیدملا ةدصرألاو نییراجتلا نینیدملا ةمیق يف ضافخنالا رئاسخو قوسلارطاخمو نامتئالا رطاخمب ةقلعتملا تامولعملا نإ
 .)3-26( مقر حاضیإ يف ةنمضتم

   ھمكح يف امو دقنلا -19
  ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 
 46,718  99,372  كونبلا ىدل دقنلا
 1,290  859 قودنصلا يف ةیدقنلا
 100,231  48,008 
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 تایطایتحالاو لاملا سأر -20
  لاملا سأر 20-1

  ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 60,000  60,000 يدوعس لایر 10 ةیمسالا ةمیقلا - اھب حرصم ةیداع مھسأ
 60,000  60,000 لماكلاب ةعوفدملا ةیداعلا مھسألا ددع
 600,000  600,000  ةردصملا ةیداعلا مھسالا ةمیق

 
   تایطایتحالا نم ضرغلاو ةعیبط 20-2
  يماظنلا يطایتحالا 20-2-1

 حبرلا يفاص نم ٪10 لیوحتً ایونس ةكرشلا ىلع بجوتی ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظنو ةكرشلا سیسأت دقع بجومب
 ،عوفدملا لاملا سأر نم ٪30 نم رثكأ يطایتحالا اذھ دیصر نأل اًرظن ،ةكرشلا لام سأر نم ٪30 غلبی ىتح يماظنلا يطایتحالا ىلإ
 .نیمھاسملا ىلع عیزوتلل لباق ریغ يماظنلا يطایتحالا نإ .يطایتحالل صیصختلا فاقیإ ةكرشلا تررق دقف

 ةلداعلا ةمیقلا يطایتحا 20-2-2
 ةمیقلا يفو ةیكلملا قوقح يف ةرشابم جردملاو ،ةمیقلا يف ضافخنالا كلذ يف امب مكارتملا ریغتلا يفاص نم ةلداعلا ةمیقلا يطایتحا نوكتی
  .فارتعالا ءاغلإ متی ىتح رخالا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح تاودأل ةلداعلا
 

   دحاولا مھسلل تاعیزوتلا 20-3
  قفاوملا ـھ1439 نابعش 10 خیراتب دقعنملا ةعامتجا يف ةرادإلا سلجم قفاو .م2018 و م2019 يماع لالخ مھسألل حابرأ عیزوت متی مل

 نم يداعلا لاملا سأر يف ةدایزك كلذو  مھسأ ةسمخ لك لباقم دحاو مھس رادصإ ىلع ةیداعلا ریغ ةماعلا ةیعمجلل م2018 لیربا 26
 ةردصملا مھسألا ددع يلامجإ داز . م2017 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل هاقبم حابرالا باسح نم يدوعس لایر نویلم 100 ةلمسر لالخ
 .م2018 ویام 23 قفاوملا ـھ1439 ناضمر 8 يف رادصإلا نم ءاھتنالا مت .يداع مھس نویلم 60  ىلإ اھب بتتكملاو
 

 تایطایتحالا يف مكارتملا رخآلا لماشلا لخدلا 20-4
 يطایتحإ 

  ةلداعلا ةمیقلا
 حابرألا
  ةاقبملا

 لماشلا لخدلا يلامجإ
 رخآلا

      
 8,930  2,235  6,695 م2019 ریانی 1 يف
 (2,544)  (2,544)  - )22 حاضیإ( ةددحملا عفانملا مازتلا سایق ةداعإ
 -  -  (3,881) رامثتسالا داعبتسا دنع ةلداعلا ةمیقلا يطایتحا لیوحت
 يف ریغتلا يفاص - رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةیكلملا قوقح تاودأ
 (3,968)  -  (87) )16 حاضیإ( ةلداعلا ةمیقلا

 2,418  (309)  2,727 م2019 ربمسید 31 يف

 ةنیزخلا مھسأ 20-5
 وینوی نیب ام ةرتفلا يف ةنیزخلا مھسأ نم مھس 500,000 ءارش مت .ةكرشلاب نیفظوملا مھسأ جمانرب بجومب ةنیزخلا مھسأب ظافتحالا متی

 .م2019 ریاربف 13 يف دقعنملا نیمھاسملل ةیداعلا ریغ ةماعلا ةیعمجلا رارقل ًاقفو م2019 ربمتبسو م2019
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  ضورقلا -21
 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 653,782  591,029 )1-21 حاضیإ( ةیلحم كونب نم ضورق
 265,654  289,917 )2-21 حاضیإ( يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص

 919,436  880,946  ضورقلا يلامجإ
    لوادتملا ءزجلا :ً اصقان
 )416.646(  (126,506)  ةیلحم كونب نم ضورق

 )149.824(  (165,941)  يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص
 )566.470(  (292,447)  لوادتملا ءزجلا يلامجإ
 352.966  588,499  لوادتملا ریغ ءزجلا يلامجإ
 

 :ةنسلا لالخ ضورقلا ةكرح
 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 
 691,160   919,436 ریانی 1 يف دیصرلا
 171,950  66,217 ةنسلا لالخ لصحملا
 124,275  -        ةعباتلا ةكرشلا ذاوحتسإ
 (72,010)  (104,707) ةنسلا لالخ ددسملا
 4,061  - ىرخأ تالیدعت
 919,436       880,946      ربمسید  31 يف دیصرلا
 
 هذھ ةبقارم متیو .كونبلا عم ضوافتلا ةداعإ ىلإ تادھعتلا هذھ يف لالخالا يدؤی دق ،ةیكنب تادھعت ىلع ضورقلا هذھ نم ضعب يوتحت
 لبق نم تاءارجالا ذاختا متی تادھعتلا هذھ يف لمتحم لالخا وا قرخ ثودح لاح يف ،ةرادإلا لبق نم يرھش ساسأ ىلع تادھعتلا
 .تادھعتلا هذھب ءافولا نامضل ةرادإلا
  .)3-26( مقر حاضیإلا يف ةلویسلا رطاخمو ةیبنجالا تالمعلاو ةدئافلا تالدعمب ةصاخلا تانایبلا ضرع مت
 

 ةیلحملا كونبلا نم ضورقلا 21-1
 لایر نویلم 591 ةمیقب لجألا ةلیوط ةیمالسإ تاحبارم نم ضورق لكش ىلع ةیلحملا كونبلا نم ةیكنب تالیھست ىلع ةعومجملا تلصح
 تالیھستلا نامض متی .عناصملا ةعسوت عیراشم يف اھمادختسا ضرغل كلذو )يدوعس لایر نویلم 654 :2018ربمسید 31 ( يدوعس
 طاسقأ ىلع ضورقلا دادس متیو ةحبارملا ةیقافتا ساسا ىلع ضورقلا موسر دیدحت متی .كونبلا حلاصل رمأل تادنس لالخ نم ةیكنبلا
 .م2024 ربمسید 31 يف يھتنت ةیواستم ریغ ةیونس فصن

  يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص ضرق 21-2
 تاودألاو نیلسروبلاو كیماریسلا طالب عناصمل اھتاعسوت لیومتل يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص نم ضورق ىلع ةعومجملا تلصح
 ةیرتفدلا ةمیقلا غلبت .قودنصلل عناصملاو لوصألا عیمج نھر مت ثیح ،رمحألا بوطلا عنصمو ةیئابرھكلا هایملا تاناخس عنصمو ةیحصلا
 ةیمنتلا قودنص عم ةیقافتإلا نمضتت امك .)يدوعس لایر نویلم1,374 :م2018ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 1,324 لوصألا هذھل
 . ةیلاملا بسنلاب ةقلعتم طورش ىلع يدوعسلا ةیعانصلا
 لاوش 15 يف يھتنتو ،م2012 سرام 8 قفاوملا ،ـھ1433 يناثلا عیبر 15 يف أدبت ةیونس فصن تاعفد ىلع ضورقلا تاعفد قحتست

 .م2024 لیربا 24 قفاوملا ،ـھ1445
 31( يدوعس لایر نویلم 9.1 م2019 ربمسید 31 يف امك يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص ةیقافتإل ةمدختسملا ریغ تالیھستلا تغلب
  .)يدوعس لایر نویلم 30 :م2018 ربمسید
 

 لجالا ةریصق ضورق 21-3
 ةنس لالخ قحتست يتلاو ةیلحملا ةیراجتلا كونبلا لبق نم ةعومجملل ةحونمم قروتو ةیمالسا تاحبارم يف لجألا ةریصق ضورقلا لثمتت
 ضورقلا هذھ ربتعت .قوسلا راعسأ ساسأ ىلع ضورقلا هذھ موسر دیدحت متیو اھتعیبطب ةددجتم ضورقلا هذھ ربتعتو .لقأ وأ ةدحاو
  .كونبلا حلاصل رمأل تادنس بجومب ةنومضم
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

40 
 

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم مازتلا -22

  .نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكمب صاخلا يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظن عابتاب ةعومجملا موقت 22-1
 لك نع دحاو رھش بتارو ىلوألا سمخلا تاونسلا نم ةنس لك نع رھش فصن بتار ةأفاكم ةمدخلا ةدم ءاھتنا دنع فظوملل ماظنلا حنمی

 .فظوملا ھیلع لصح بتار رخآ ساسأ ىلع ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم باستحا متی .ةیلاتلا تاونسلا نم ةنس

   ةمدخلا ةیاھن تآفاكم صصخم ىلع ةكرحلا 22-2
 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 69,385  71,352 ریانی 1 يف دیصرلا
     ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةجردملا
 9,918  9,525 ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 2,472  2,972  ةدئافلا ةفلكت
 12,497  12,390 
    ةدحوملا رخالا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةجردملا
 )1,307(  2,544 ةیراوتكإ رئاسخ /)حابرا(
    ىرخأ
 1,242  - ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا رثأ ةفاضا
 )10,358(  (7,664) ةعوفدملا عفانملا
 71,352  78,729  ربمسید 31 يف دیصرلا
 

    ةیراوتكالا تاضارتفالا 22-3
 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 4,4%  %2.25 مصخلا لدعم
 3%  %2.25 بتاورلا يف ةیلبقتسملا ةدایزلا لدعم
 15,5%  %15.5 نیفظوملا نارود لدعم
 

 ةیساسحلا لیلحت 22-4
 ةتباث تاضارتفا لمحت يتلاو ،ةلصلا تاذ ةیراوتكإلا تاضارتفالا نم ةدحاو ىلإ ریرقتلا خیرات يف ةلوقعملا ةلمتحملا تارییغتلا رثؤت دق
 :هاندأ نیبملا غلبملاب نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم تامازتلا ىلع ىرخأ

 ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 
 71,352  78,729 مازتلالا ساسأ
 

 1% صقن  1% ةدایز  1% صقن  1% ةدایز
 73,601  66,772  81,347  73,277 مصخلا لدعم
 66,384  73,963  72,882  81,700 بتاورلا يف ةیلبقتسملا ةدایزلا لدعم
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

41 
 

 )ةمتت( نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم مازتلا  -22
 جوضنلا لیلحت 22-5

 :نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم مازتلال ةیلبقتسملا تاعفدلل جوضنلا لیلحت يلاتلا لودجلا لثمی
 ربمسید 31 
 م2018  م2019 جوضنلا لیلحت

  13,045   13,432 ةنس
  9,922   10,130 نیتنس
  8,717   9,446 تاونس ةثالث
  8,253   8,094 تاونس ةعبرأ

  6,860   7,176 تاونس ةسمخ
  26,673   22,269 تاونس ةرشع ىلإ ةتس نم
  15,730   16,829 ىلعأو ةنس رشع ىدحإ نم
  89,200    87,376  مصخلا لبق تامازتلإلا يلامجإ
 (17,848)   (8,647)  لیومتلا فیلاكت :مصخی

  78,729    71,352  
 

  ىرخأو نویراجت نونئاد -23
  ربمسید 31 يف امك 
 م2018  م2019 

 190,195  144,967 نویراجت نونئاد
 59,723  51,916 ةقحتسم فیراصم
 21,305  53,096  هدرتسم تامازتلا
 11,353  12,710 ءالمع نم ةمدقم تاعفد
 7,002  14,610 ةقالع تاذ فارطأ ىلإ قحتسم
 5,874  9,046 ىرخأ
 286,345  295,452 

 
    .)3-26( مقر حاضیإ يف ةلویسلاو ةلمعلا رطاخمل ةعومجملا ضرعت لوح تامولعملا نع حاصفالا مت

 ةلمتحم تابولطمو ةیلامسأر تابولطم -24
 غلبمب م2019 ربمسید 31 يف امك ةیلحم كونب لبق نم ةیدنتسم تادامتعإو نامض تاباطخ لكش يف ةیكنب تالیھست ةعومجملا ىدل

 دوقع نع ةیلامسأر تاطابترإ صخت تادامتعا اھنم )يدوعس لایر نویلم 154 غلبم :م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 91.3
 .)يدوعس لایر نویلم 12.7 غلبم :م2018ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 13,4 غلبمب عناصملا ةعسوت عیراشم تادعمو تالآ دیروت
 

 لداعی امم )ةعبات ةكرش( بیبانألل فزخلا ةكرش ىلإ حونمملا يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص ضرق نم ءزج ةعومجملا نمضت
 نویلم 43.6 غلبم :م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 39.6 غلبمب م2019 ربمسید 31 يف امك ةكرشلا لام سأر يف ةصحلا

 غلبمب )ةعبات ةكرش( بیبانألل فزخلا ةكرش ىلإ حونمملا رامثتسإلل يدوعسلا كنبلا ضرق نم ءزج ةعومجملا نمضت امك .)يدوعس لایر
 .)يدوعس لایر نویلم 31.6 غلبم :م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 27.1

  ةقالعلا تاذ فارطأ عم تالماعتلا -25

   ةعباتلا تاكرشلاو ةلیمزلا تاكرشلا 25-1

   .يلاوتلا ىلع )14( مقر حاضیإلاو )1( مقر حاضیإلا يف ةلیمزلا تاكرشلاو ةعباتلا تاكرشلا يف رامثتسالا ىلإ ةراشإلا مت
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

42 
 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ فارطأ عم تالماعتلا   -25
   ةیسیئرلا ةرادإلا يفظوم عم تاضیوعتلا وأ تالماعملا 25-2
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىقلتی .ةماعلا ةیعمجلا ةقفاومب الإ ةعومجملا ةرادإ يف مھرود لباقم تآفاكم يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىقلتی ال
 رابك مظعم ىقلتی .ةرشابملا مھتایلوؤسمو مھتابجاول ةجیتن ةتباث ةأفاكم نویذیفنتلا نوریدملا ىقلتی .ةرادإلا سلجم تاءاقل روضح لدب
 لیصافت يلاتلا لودجلا حضوی .مھعم ةعقوملا لمعلا دوقعل ًاقفو تآفاكم يسیئرلا يلاملا ریدملاو يذیفنتلا سیئرلا مھیف نمب نییذیفنتلا
  :نییسیئرلا نییرادإلا نیفظوملاو ةرادإلا ءاضعأل ةعوفدملا تاضیوعتلاو تآفاكملا

 
 م2018 ربمسید 31  م2019 ربمسید 31 
 ءاضعأ 

 سلجملا
 ریغ

  نییذیفنتلا

 يفظوم
 ةرادإلا

  يلامجإ  نییسیئرلا

 ءاضعأ
 سلجملا

 ریغ
  نییذیفنتلا

 يفظوم
 ةرادإلا
 يلامجإ  نییسیئرلا

 4,094  4,094  -  4,246  4,246  - ایازمو بتاور
 1,319  1,319  -  838  838  - تالدب
 1,320  -  1,320  1,124  -  1,124 ةیرودلاو ةیونسلا تأفاكملا

 61  61  -  -  -  -  زفاوح ططخ
 1,769  1,769  -  211  211  - ىرخأ ایازم
 1,124  5,295  6,419  1,320  7,243  8,563 

 
    ةقالعلا تاذ فارطأ عم ىرخالا تالماعتلا 25-3
 يف ةیھتنملا ةنسلل تالماعتلا ةمیق 

 ربمسید 31 يف امك دیصرلا   ربمسید 31
 م2018  م2019  م2018  م2019 
         ةلیمزلا تاكرشلا
 3,097  3,587  35,507  40,499  تامدخو عئاضب تایرتشم
 -  -  397  596  ةملتسملا حابرألا تاعیزوت
        ىرخأ
 -  -  8,861  - يفاص ،فیراصم تاعوفدم
 3,905  11,023  -  7,118 ةقالع وذ فارطأ نم ضرق
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019التقريــر الســنوي

89

زخلا ةكرش
 ةیدوعسلا ف

 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاض
9 ربمسید 31

20
1

 م
الآب غلابملا( 

الایرلا ف
الخ ركذی مل ام ةیدوعسلا ت

 )كلذ ف

43 
  رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا -26 

تلا 26-1
ینص

    ةلداعلا ةمیقلاو يبساحملا ف
وی

ألل ةلداعلا میقلاو ةیرتفدلا میقلا يلاتلا لودجلا حض
امازتلالاو لوص

ألل ةبسنلاب .ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا يف اھتایوتسم كلذ يف امب ،ةعومجملل ةیلاملا ت
امازتلالاو لوص

 ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ریغ ةیلاملا ت
ق قاقحتسا اھل يتلاو

رتفی ، لجألا ریص
راقت اھل ةیرتفدلا ةمیقلا نأ ض

ورقلاو ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلاو ھمكح يف امو دقنلا كلذ لمشیو  ،ةلداعلا اھتمیق ب
ق ض

 نییراجتلا نینئادلاو لجألا ةریص
 .نیرخآلا نینئادلاو
 

 ةیرتفدلا ةمیقلا
 

 ةلداعلا ةمیقلا

 

- ةلداعلا ةمیقلا
 طوحتلا تاودأ

 قوقح تاودأ
 ةمیقلاب  ةیكلملا
 لالخ نم ةلداعلا

 لماشلا لخدلا
 رخآلا

 ةافطملا ةفلكتلا
 يلامجإ

 
 1  ىوتسملا

 2 ىوتسملا
 3 ىوتسملا

 يلامجإ

 ربمسید 31
20

19
 م

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ا
  ةیلام لوص

 
 

 
 

 
 

 
 

 
اودأ

 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح ت
یإ( رخآلا لماشلا

 حاض
16( 

- 
6,

95
2

 
- 

6,
95

2
 

 
- 

- 
6,

95
2

 
6,

95
2

 

یإ( ىرخأو نویراجت نونیدم
 حاض

18( 
- 

- 
35

1,
16

0
 

35
1,

16
0

 
 

- 
- 

- 
- 

یإ( ھمكح يف امو دقنلا
 حاض

19( 
- 

- 
10

0,
23

1
 

10
0,

23
1

 
 

- 
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- 
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95

2
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34
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  ةیلام  تامازتلا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ورقلا
ق ض

یإ( لجالا ةریص
 حاض
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ورقلا
یإ( لجالا ةلیوط ض

 حاض
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ملا ریغ نم ىرخأو نویراجت نونئاد

یراص
 ف

یإ( ةقحتسملا
 حاض
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زخلا ةكرش
 ةیدوعسلا ف

 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاض
9 ربمسید 31

20
1

 م
الآب غلابملا( 

الایرلا ف
الخ ركذی مل ام ةیدوعسلا ت

 )كلذ ف

44 
 

  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا   -26
تلا 26-1

ینص
)ةمتت( ةلداعلا ةمیقلاو يبساحملا ف

 
 ةیرتفدلا ةمیقلا

 
 ةلداعلا ةمیقلا

 
- ةلداعلا ةمیقلا
 طوحتلا تاودأ

 قوقح تاودأ
 ةمیقلاب ةیكلم

 لالخ نم ةلداعلا
 لماشلا لخدلا

 رخآلا

 ةافطملا ةفلكتلا
 عومجملا

 
 1  ىوتسملا

 2 ىوتسملا
 3 ىوتسملا

 عومجملا

 ربمسید 31
20

18
 م 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ا
  ةیلام لوص

 
 

 
 

 
 

 
 

 
اودأ

 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلم قوقح ت
یإ( رخآلا لماشلا
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  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا-26
   ةلداعلا ةمیقلا سایق 26-2

 ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تاودألل  )3( ىوتسملاو )2( ىوتسملل ةلداعلا ةمیقلا سایق يف ةمدختسملا مییقتلا بیلاسأ يلاتلا لودجلا نیبی
 .اھتظحالم نكمی ال يتلا ةماھلا تالخدملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف
  ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تاودألا

  مییقتلا بولسا  عونلا

 ال يتلا ةماھلا تالخدملا
 اھتظحالم وأ اھدصر نكمی
  قوسلا يف

 ةماھلا تالخدملا نیب ةقالعلا
 اھتظحالم نكمی ال يتلا
 ةلداعلا ةمیقلا سایقو

 مادختـساب ةلداعلا ةمیقلا باـستحا متی  ةیلام قاروأ

 ةـلدـعملا لوــــصألا يفاــــص ةـقیرط

 ةلداعلا ةمیقلا طابنتسا نمـضتت يتلاو

 مـھــــسألـل ةــیـكـلـمـلا قوـقـح تاودأل

 ةمیقلا ىلإ عوجرلاب اھیف رمثتــــسملا

 تاــمازتلالاو  لوــــصألل ةــلداــعلا

 .)اھب فرتعملا ریغو اھب فرتعملا(

 حبرلل يخیراتلا شماھلا غلب - 
 تاراــمثتــــسا تاــعیبم نم
 تاكرــــشلا لبق نم ةیراقع
 31( ،اــھـیـف رـمـثـتـــــسمـلا
 ،5% :م2019 رـــــبمـسید

 )5% :م2018 ربمسید 31
 يخیراــــتلا شماــــھلا غــــلب -

 تاـــــعیبم نـــــم حبرـــــلل
 ةـــــیراقعلا تارامثتـــــسالا
 لــــبق نــــم ءاــــشنالا دــــیق
 اــھیف رمثتــسملا تاكرــشلا
 م2019 ربمــــــــــسید 31(

 ربمـــــــــــسید 31، %7.5
 .)7.5% : م2018

 ةردـقملا ةـلداـعلا ةـمیقلا دـیزتــــس 
 :اذإ )ضفخنت(
 يـف ةــعـقوـتـمـلا ةــمـیـقـلا رـیـغـت -

 ةیراقعلا تارامثتـسالا ةدایز
 .)ضافخنإ(

 يف ةـمیقلا يف عقوتملا ریغتلا -
 دـیق ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا
 .)ضافخنإ( ءاشنإلا

 ریغ سایقلا تالخدم دنتست
 ىلإ قوسلا يف دصرلل ةلباقلا
 تالماعملا ىلع شماھلا لدعم
 تارامثتسالا يف ةیخیراتلا
 تارامثتسالاو ةیراقعلا
 لبق نم ءاشنالا دیق ةیراقعلا
 متی .اھیف رمثتسملا ةعومجملا
 ةیساسحلا لیلحت نع حاصفإلا
 ةبسنب ةیراقعلا تارامثتسالل
 )1% :م2018( 1% فارحنا
 دیق ةیراقعلا تارامثتسالاو
 1% فارحنا ةبسنب ءاشنإلا
)2018: %1(. 
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 )ةمتت( ةلداعلا ةمیقلا سایق 26-2
  ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا تایوتسم نیب تالیوحتلا 26-2-1

 ربمـــسید 31 و  م2019 ربمـــسید 31 يف ةیھتنملا ةنـــسلا لالخ ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لـــسلـــستلا تایوتـــسم نیب تالیوحت كانھ نكت مل
 .م2018

  ةلداعلا ةمیقلل ثلاثلا ىوتسملا 26-2-2
 ةلداعلا ةمیقلل ثلاثلا ىوتسملا ةیوست

 .ةرركتملا ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةلداعلا میقلل )3( ىوتسملل ةیماتخلا ةدصرألا ىلإ ةیحاتتفالا ةدصرألا نم ةیوستلا يلاتلا لودجلا حضوی

 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام قاروأ

 م2018  م2019    
 6,600  6,992   ریانی 1 يف دیصرلا
 25  -   بیبانألل فزخلا ةكرش ىلع ذاوحتسإلا رثأ فاضی
       رخالا لماشلا لخدلا نمض بساكم

 367  (40)   .)ةققحملا ریغ( ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا يفاص
 6,992  6,952   ربمسید 31 يف دیصرلا

 ةیساسحلا لیلحت
 يأل ریرقتلا خیرات يف ةلوقعملا ةنكمملا تاریغتلا نإف ،رخألا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا لوصألل ةلداعلا ةمیقلل ةبسنلاب
 :ةیلاتلا تاریثأتلا اھل نوكیس ،ةتباثلا ىرخألا سایقلا تالخدمب ظافتحإلا عم اھتظحالم نكمی ال يتلا ةماھلا سایقلا تالخدم نم

 ةاكزلا لبق رخالا لماشلا لخدلا 
 صقنلا  ةدایزلا 
    م2019 ربمسید 31 يف
 )30(  30 )1% ± ةبسنب ةكرح( ةیراقعلا تارامثتسالل ةعقوتملا ةمیقلا يف ریغتلا
 )20(  20 )1% ± ةبسنب ةكرح( ءاشنالا تحت ةیراقعلا تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا تاعقوت يف ریغتلا
    م2018 ربمسید 31 يف
 )20(  30 )1% ± ةبسنب ةكرح( ةیراقعلا تارامثتسالل ةعقوتملا ةمیقلا يف ریغتلا
 )20(  20 )1% ± ةبسنب ةكرح( ءاشنالا تحت ةیراقعلا تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا تاعقوت يف ریغتلا

 
  ةیلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ 26-3

  :ةیلاملا تاودألا نع ةجتانلا ةیلاتلا رطاخملل ةعومجملا ضرعتت

 )2-3-26 حاضیإ( نامتئالا رطاخم -

 )3ــ3ــ26 حاضیإ( ةلویسلا رطاخم -

  )4ــ3ــ26 حاضیإ( قوسلا رطاخم -
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  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا-26

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ 26-3

  رطاخملا ةرادإل ماعلا راطإلا 26-3-1

 سیسأتب ةرادإلا سلجم ماق .ةعومجملل رطاخملا ةرادإ موھفم ىلع فارشإلاو ءاشنإ نع ةلماكلا ةیلوؤسملا ةعومجملا ةرادإ سلجم لمحتی
 نع ةرادإلا سلجم ىلإ ةمظتنم ریراقت ةنجللا مدقتو .ةعومجملل رطاخملا ةرادإ تاسایس ةبقارمو ریوطت نع ةلوؤسملا ةیذیفنتلا ةنجللا
 .اھتطشنأ
 
 ةبسانم رطاخم طباوضو دودح عضوو ةعومجملا ھجاوت يتلا رطاخملا لیلحتو دیدحتل ةعومجملل رطاخملا ةرادإ تاسایس عضو متی
 ةطشنأو قوسلا فورظ يف تاریغتلا سكعتل ماظتناب رطاخملا ةرادإ مظنو تاسایس ةعجارم متت .دودحلاب مازتلالاو رطاخملا ةبقارمو
 عیمج اھیف مھفی ةءانبو ةطبضنم ةیباقر ةئیب ىلع ظافحلا ىلإ ةرادإلاو بیردتلا تاءارجإو رییاعم لالخ نم ةعومجملا فدھت .ةعومجملا
  .مھتامازتلاو مھراودأ نیفظوملا
 
 ةعجارمو  ،ةعومجملاب رطاخملا ةرادإ تاءارجإو تاسایسل لاثتمالا ةبقارمب ةرادإلا مایق ةیفیك ىلع ةعومجملا يف ةعجارملا ةنجل فرشت
 يباقرلا اھرود يف ةعومجملل ةعجارملا ةنجل ةدعاسم متی  .ةعومجملا اھھجاوت يتلا رطاخملاب قلعتی امیف رطاخملا ةرادإ راطإ ةیافك ىدم
 متیو ،رطاخملا ةرادإ تاءارجإو طباوضل ةصصخمو ةیرود تاعجارم ءارجإب ةیلخادلا ةعجارملا دھعتت  .ةیلخادلا ةعجارملا قیرط نع
  .ةعجارملا ةنجل ىلإ اھجئاتن غالبإ
 

  نامتئالا رطاخم 26-3-2
 لكشب أشنیو  ،ةیدقاعتلا ھتامازتلاب ءافولا يف ةیلام ةادأل فرط وأ لیمع قفخأ اذإ ةعومجملل ةیلاملا ةراسخلا رطاخم يھ نامتئالا رطاخم
 .كنبلا يف دقنلاو ءالمعلا نم ةعومجملا تاقحتسم نم يساسأ
 
  .نامتئالا رطاخمل ىصقألا دحلا ةیلاملا لوصألل ةیرتفدلا میقلا لثمت 

  ةیراجت ةنیدم ممذ

 رثؤت دق يتلا لماوعلا ةرادإلا يعارت ،كلذ عمو  .لیمع لكل ةیدرفلا صئاصخلاب يسیئر لكشب نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعت رثأتی
 لیصافت درتو .ءالمعلا اھیف لمعی يتلا ةلودلاو ةعانصلاب ةطبترملا ةیضارتفالا رطاخملا كلذ يف امب ،اھئالمع ةدعاقل نامتئالا رطاخم ىلع
  .)6( مقر حاضیإلا يف تاداریإلا زیكرت
 
 میدقت لبق ةینامتئالا ةرادجلا ىلع لوصحلل يدرف لكشب دیدج لیمع لك لیلحت اھبجومب متی نامتئا ةسایس رطاخملا ةرادإ ةنجل تعضو
 ،ةیلام تانایبو ،ةرفوتم تناك اذإ ةیجراخ تامییقت ةعومجملا ةعجارم نمضتت  .ةعومجملاب ةصاخلا ةیسایقلا میلستلاو عفدلا طورش
 ھتعجارمو لیمع لكل عیبلا دودح دیدحت متی  .ةیفرصم عجارم ،تالاحلا ضعب يفو ،ةعانصلا نع تامولعمو ،نامتئالا ةلاكو تامولعمو
  .رطاخملا ةرادإ ةنجل نم ةقفاوم بلطتت نامتئالا دودح زواجتت تاعیبم يأو .يونس عبر لكشب
 
 وأ ةیكنب نامض تاباطخ ىلع لوصحلا قیرط نع ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم نامتئالا رطاخمل  اھضرعت نم دحلاب ةعومجملا موقت
 يف ةیدنتسم تادامتعا وأ نامض تاباطخ لباقم ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا تغلب .لیمعلل ينامتئالا لجسلا ىلع دامتعالاب ةیدنتسم تادامتعا

  .)يدوعس لایر نویلم 91 :م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 110 غلبم م2019 ربمسید 31
 
  :ةیفارغجلا ةقطنملا بسح "تاموصخلا لبق"  ربمسید 31 يف امك نویراجتلا نونیدملل نامتئالا رطاخم يلاتلا لودجلا لثمی

 م2018  م2019 

 205,945  264,187  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 25,220  29,693 ىرخألا يجیلخلا نواعتلا سلجم لود
 12,072  8,855 ىرخألا لودلا
 302,735  243,237 

 
  .)٪38:م2018 ربمسید 31( م2019 ربمسید 31 يف ةمئاقلا ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا يلامجإ نم ٪43 يلاوح ءالمع ةسمخ ربكأ لثمی
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  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا-26

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ 26-3

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم 26-3-2
 )ةمتت( ةیراجت ةنیدم ممذ
 حمسی يذلاو )9( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا يف ةددحملا ةلمتحملا نامتئالا رئاسخ مییقتل ھطسبملا ةقیرطلا ةعومجملا قبطت
 وحنلا ىلع ةلمتحملا رئاسخلا صصخم دیدحت متی .ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا عیمج رمع ىدم ىلع ةلمتحملا رئاسخلا صصخم مادختساب
 :ةیلبقتسملا تامولعملاً اضیا هاندأ ةلمتحملا نامتئالا رئاسخ نمضتت ؛يلاتلا

  م2019 ربمسید 31
 ةراسخلا لدعم

   غلبملا يلامجإ  عقوتملا
 صصخم
 ةراسخلا

 257  186,971  ٪0.14  ةیلاحلا
 494  26,591  ٪1.86 موی 30 لالخ قحتسم
 223  13,751  ٪1.62 موی60-31 لالخ قحتسم
 411  14,473  ٪2.84 موی90-61 لالخ قحتسم
 749  8,135  ٪9.21 موی120-91 لالخ قحتسم
 1,840  9,258  ٪19.87 موی 270 – 121 لالخ قحتسم
 19,394  43,556  ٪44.53 موی270 نم رثكأ

   302,735  23,368 

 

  م2018 ربمسید 31
 ةراسخلا لدعم

   غلبملا يلامجإ  عقوتملا
 صصخم
 ةراسخلا

 129  163,473  ٪0.08  ةیلاحلا
 193  20,509  ٪0.94 موی 30 لالخ قحتسم
 175  6,539  ٪2.68 موی60-31 لالخ قحتسم
 117  8,721  ٪1.34 موی90-61 لالخ قحتسم
 158  4,868  ٪3.25 موی120-91 لالخ قحتسم
 304  3,127  ٪9.72 موی 270 – 121 لالخ قحتسم
 21,625  36,000  ٪60.07 موی270 نم رثكأ

   243,237  22,701 

 اھبطش مت يتلا ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم ةیلبقتسم ةیدقن تاقفدت يقلت عقوتت الو ،ةیراجت ةنیدم ممذ بطشب ةعومجملا مقت مل ةنسلا لالخ
 .قباسلا يف
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  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا-26

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ 26-3

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم 26-3-2
 )ةمتت( ةیراجت ةنیدم ممذ
  نییراجتلا نینیدملاب قلعتی امیف ةمیقلا ضافخنا صصخم ىلع ةكرحلا

  : ةنسلا لالخ نییراجتلا نینیدملاب قلعتی امیف ةمیقلا ضافخنا صصخم ىلع ةكرحلا يلاتلا لودجلا لثمی
 م2018  م2019 

 4,101  22,701  ریانی 1 يف دیصرلا
 3,586  - بیبانألل فزخلا ةكرش ىلع ذاوحتسإلا رثأ فاضت
 15,420  667 رئاسخلا وا حابرالا يف ةتبثملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم
 )406(  - ةیراجتلا  ةنیدملا ممذلا بطش

 22,701  23,368 ربمسید 31 يف دیصرلا

 ھمكح يف امو دقنلا

 :م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 100.2 م2019 ربمسید 31 يف امك ةعومجملا ھب ظفتحت يذلا ھمكح يف امو دقنلا ةدصرأ تغلب
 ربتعت ةعومجملا نإف يلاتلابو ،يلاعلا ينامتئالا فینصتلا تاذ كونبلا ىدل ھمكح يف امو دقنلاب  ظافتحالا متی . )يدوعس لایر نویلم 48

  .ةلباقملا فارطألل يجراخلا ينامتئالا فینصتلا ساسأ ىلع ةضفخنم ةینامتئا رطاخم ھل ھمكح يف امو دقنلا نأ

   ةلویسلا رطاخم 26-3-3

  .ةیلاملا تاودألاب ةطبترملا تامازتلالاب ءافولل لاومألا عمج يف تابوعص ةھجاوم يف ةعومجملا لباقت يتلا رطاخملا يھ ةلویسلا رطاخم
 ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا نایب يلی امیف .ةلداعلا ھتمیق نم برتقی غلبمب ةعرسب يلام لصأ عیب ىلع ةردقلا مدع نم ةلویسلا رطاخم جتنت دق
 .ةردقملا ةدئافلا تاعوفدم لمشتو غلابملا يلامجإ ضرع مت .ةیلاملا تامازتلالل ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف

 ةمیقلا  م2019 ربمسید 31
 ةیرتفدلا

 بلطلا تحت 
 نم لقأ وأ
 ةدحاو ةنس

 ةنس 1 نم 
 5 ىلإ
 تاونس

 5 نم رثكأ 
 تاونس

        ةیلاملا تامازتلالا
 -  588,499  513,702  1,102,201 ةیكنب تالیھستو ضورق
 -  -  234,429  234,429 ىرخالاو ةنئادلا ةیراجتلا ممذلا
 1,336,630  748,131  588,499  - 

 

 ةمیقلا  م2018 ربمسید 31
 ةیرتفدلا

 بلطلا تحت 
 نم لقأ وأ
 ةدحاو ةنس

 ةنس 1 نم 
 5 ىلإ
 تاونس

 نم رثكا 
 تاونس 5

        ةیلاملا تامازتلالا
 -  420,033  612,483  1,032,516 ةیكنب تالیھستو ضورق
 -  -  235,730  235,730 ىرخالاو ةنئادلا ةیراجتلا ممذلا
 1,268,246  848,213  420,033  - 

 تابولطملاو ةنئادلا ممذلاو لجألا ةلیوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلاو لجألا ةریصق ضورقلا نم ةعومجملا ىدل ةلویسلا رطاخم أشنت
  .ىرخألا

 
\ 
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

50 
 

  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا-26

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ 26-3

 )ةمتت( ةلویسلا رطاخم 26-3-3

 تابلطتملا ةیبلتل ةیفاك ةیدقن تایطایتحا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ام دیدحتل مظتنم ساسأ ىلع ةیدقنلا تاقفدتلا تاؤبنت ةعجارمب ةرادإلا موقت
 تالیھست ىلع لوصحلا لالخ نم ةلویسلا رطاخم نم دحلاب ةعومجملا موقت .لامعالا صرف نم ةدافتسالاو لماعلا لاملا سأرل ةیلبقتسملا
   .ةددحملا اھدیعاوم يف ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ نم لیصحتلا ةعباتم كلذكو تالومع راعسأو دادس طورش لضفأب ةیكنب

   قوسلا رطاخم 26-3-4

 مھسألا راعسأو ةدئافلا راعسأو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ لثم - قوسلا راعسأ يف تاریغتلا ریثأت رطاخم يف قوسلا رطاخم لثمتت
 رطاخمل ضرعتلا ةبقارمو ةرادإ وھ قوسلا رطاخم ةرادإ نم فدھلا .ةیلاملا تاودألا نم اھتادوجوم ةمیق وأ ةعومجملا لخد ىلع -
  .دئاعلا نیسحت عم ةلوبقم دودح نمض قوسلا

  ةلمعلا رطاخم

 ةعومجملل يلاملا زكرملا ىلع قوسلاب ةدئاسلا تالومعلا راعسأ يف تابلقتلا راثآب ةقلعتملا رطاخملا تالومعلا راعسأ رطاخم لثمتت
 ةریغتم ةلومع تالدعم اھل يتلاو ةیكنبلا تالیھستلاو ضورقلا ىلع تالومعلا راعسأ تابلقت رطاخمل ةعومجملا عضخت .ةیدقنلا اھتاقفدتو
 لمعت  .)يدوعس لایر نویلم 654 : م2018 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 591 غلبم م2019 ربمسید 31 يف امك اھدیصر غلابلاو
 .تالومعلا راعسأ يف ةعقوتملا تابلقتلا ةبقارم لالخ نم تالومعلا راعسأ ىلع رطاخملا لیلقت ىلع ةعومجملا

 ةیساسحلا لیلحت

 دجوی ال .ةتباث ىرخألا تاریغتملا عیمج ءاقب عم  ةلومعلا راعسأ يف ةلوقعملا ةلمتحملا تاریغتلل لخدلا ةیساسح يلاتلا لودجلا حضوی
 .ةعومجملل ةیكلملا قوقح ىلع رشابم ریثأت

 يف صقنلا / ةدایزلا 
 ةیساسألا طاقنلا
  ةدئافلا تالدعمل

 لخد يف ریثأتلا
 ةنسلا

  م2019  ربمسید 31
+100  (5,910) 
-100  5,910 

 م2018 ربمسید 31
100+  )6,540( 
100-  6,540 

  ةلمعلا رطاخم
 رطاخم أشنت .ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألا ةمیق بلقت  نع ةمجانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمتت
 رصتقی .يدوعسلا لایرلا ریغ ىرخأ ةلمعب  ةتبثملا تامازتلالاو لوصألاو ةیلبقتسملا ةیراجتلا تالماعملا نوكت امدنع ةیبنجألا تالمعلا
 مھردلاو يكیرمألا رالودلاو ينیلرتسالا ھینجلاو ورویلا يف تالماعملا ىلع لوألا ماقملا يف ةیبنجألا تالمعلا رطاخمل ةعومجملا ضرعت
 رالودلاب ناطبترم يتارامإلا مھردلاو يدوعسلا لایرلا نأ ثیح دودحم تالمعلا رطاخمل اھضرعت نأ ةعومجملا ةرادإ دقتعت . يتارامإلا
  .رمتسم ساسأ ىلع ينیلرتسالا ھینجلاو ورویلا لباقم فرصلا راعسأ يف تابلقتلا ةبقارم متت  .يكیرمألا

 .فرصلا رعس تاریغتل ریبك لكشب ةضرعم تسیل ةعومجملا نأ دقتعتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تابلقتلا ةرادإلا بقارت
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

51 
 

  )ةمتت( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا ةمیقلا – ةیلاملا تاودألا-26

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ 26-3

 )ةمتت( قوسلا رطاخم 26-3-4

 )ةمتت( ةلمعلا رطاخم
  :يكیرمألا رالودلاب ةطبترملا ریغ تالمعلا نع ةئشانلا تالمعلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتب ةقلعتملا ةیمكلا تانایبلا يلی امیف

 ھینجلا  ورویلا   م2019  ربمسید 31
 ينیلرتسالا

 1,375  2,387  كونبلا ىدل دقنلا
 25  1,170  ةیراجت ةنیدم ممذ
 (1,391)  (13,225)  يفاصلاب ،ةیراجت ةنئاد ممذ

 9  (9,668) يلاملا زكرملا ةمئاق ىلع رطاخملا يفاص
 

 ھینجلا  ورویلا   م2018 ربمسید 31
 ينیلرتسالا

 -  3,728  كونبلا ىدل دقنلا
 -  1,141  ةیراجت ةنیدم ممذ
 )500(  )20,608(  يفاصلاب ،ةیراجت ةنئاد ممذ

 )500(  )15,739( يلاملا زكرملا ةمئاقل رطاخملا يفاص
 
 ةیساسحلا لیلحت

 ةجردملا ةیلاملا تاودألا سایق ىلع رثؤی فوس يدوعسلا لایرلا لباقم %10 ةبسنب ينیلرتسالا ةینجلاو ورویلا ضافخنا /عافترإ نا
 :هاندا ةرھاظلا غلابملاب ةیكلملا قوقح )صقنت( دیزت امك ةیبنجألا تالمعلاب

 ضافخنإ  عافترإ   م2019  ربمسید 31
 967  (967) ) 10٪ ریغتلا( وروی

 (1)  1 ) 10٪ ریغتلا( ينیلرتسا ھینج
 (966)  966 

 
 ضافخنإ  عافترإ   م2018 ربمسید 31

 1,574  )1,574( ) 10٪ ریغتلا( وروی
 50  )50( ) 10٪ ریغتلا( ينیلرتسا ھینج
 )1,624(  1,624 
 

   لاملا سأر ةرادإ 26-4

 روطتلا معدو قوـــسلاو نینئادلاو نیرمثتـــسملا ةقث ىلع ظافحلل ةلاعف ةیلامـــسأر ةدعاق ىلع ظافحلا يف ةرادإلا سلجم ةـــسایـــس لثمتت
 .نییداعلا نیمھاسملل مھسألا حابرأ ىوتسمو مدختسملا لاملا سأر دئاع ةرادإلا سلجم بقاریو .ھلامعأل يلبقتسملا

  :يھ لاملا سأر ةرادإ دنع ةعومجملا فادھأ

 باحصأل عفانملاو مھسألا ةلمحل دئاوع میدقت يف رارمتسالا اھنكمی ثیحب ،ةلماع ةأشنمك رارمتسالا ىلع نایكلا ةردق ةیامح )أ
 .نیرخآلا ةحلصملا

  .نیمھاسملل بسانم دئاع ریفوت )ب
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 ةیدوعسلا فزخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 م9201 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 )كلذ فالخ ركذی مل ام ةیدوعسلا تالایرلا فالآب غلابملا( 

52 
 

 ةیبساحملا تاریدقتلا يف ریغتلا -27
 نوــكیل يجاــتنإلا رــمعلا ةكرــشلا میــقت ،كــلذ ىــلع ًءاــنب .تادــعملاو تالآلــل يجاــتنإلا رــمعلا ةكرــشلا تــعجار 2019 ةنــس لالــخ

 اــمك "تاــعیبملا ةــفلكت" يــف جردــملا عــقوتملاو يــلعفلا كالھتــسالا فورــصم ىــلع تارــییغتلا هذــھل يفاــصلا ریثأــتلا ناــك ،ةنــس 20
 :يلی

 

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 م2019

 ةیاھن ىلإ ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 رمعلا

 يضارتفإلا
 يف ریغتلا رثأ
 2023 2022 2021 2020 ریدقتلا

 /ضاــــــــــــفخنالا
 يــــــف )ةداــــــیزلا(
 فورـــــــــــــــصم
 كالھتسإلا

80,033  71,831  58,318  56,101  29,647   (295,930) 

   ةقحاللا ثادحألا -28

 هذھ يف حضوم وھ امك ةعومجملل يلاملا زكرملا ىلع يرھوج ریثأت اھل نوكی دق ةرـتفلا ةیاھن ذنم ةماھ ةقحال ثادحأ كانھ دجوی ال
 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دامتعا -29
 ریاربف ٢٤ قفاوملا( ـھ١٤٤١ ةرخألا ىدامج ٣٠ خیراتب م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ تدمتعا

 .ةرادإلا سلجم نم ضیوفت بجومب ةیذیفنتلا ةنجللا لبق نم )م٢٠٢٠
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