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 طقف ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ماعلا باتتكالل ةرح ةقطنم ةكرش مھسأ حرط

 
 يف مھسألل ماعلا حرطلل باتتكالا ةرشن

 
 يس لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب ةكرش

 
 )يملاعلا يبظوبأ قوسل ةرحلا ةقطنملا يف تسسأت مھسألاب ةدودحم ةماع ةكرش(

 )"ةكرشلا"(
 
 

 
 
 

 2023 سرام 8 خیراتب
 

 رالود 0.027 اھردق ةیمسا ةمیقب اًمھس 1,359,680,000 ددعل ةكرشلا حرطو رادصإب )"باتتكالا ةرشن"( هذھ باتتكالا ةرشن قلعتت
 باتتكا يف جاردإلا خیرات يف امك ةكرشلا يف ةردصملا مھسألا يلامجإ نم %24.24 لثمت مھس لكل )يتارامإ مھرد 0.1 لداعی امب( يكیرمأ

 ةیاھن لبق تقو يأ يف حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .طقف )"تارامإلا ةلود"( ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ماع
 قاروألا ةئیھ"( ةیتارامإلا علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھرو اھب لومعملا نیناوقلا ةاعارم عم ،صاخلا اھریدقتل ًاقفو باتتكالا ةرتف
 حرطلا مھسأل ةیلامجإلا ةمیقلا غلبتسو )"حرطلا رعس"( يتارامإ مھرد 1.34 مھسلل حرطلا رعس نوكیس .)"ةئیھلا" وأ "علسلاو ةیلاملا

 )"جاردإلا"( حرطلا مھسأ جاردإ خیرات يف امك حیحص لكشبو لوصألا بسح حرطلا مھسأ رادصإ متیسو .يتارامإ مھرد 1,821,971,200
 .)"ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس"( ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف

 
 ةزایح وأ هذھ باتتكالا ةرشنل ًاقفو حرطلا مھسأ يف ماعلا باتتكالاب حمست ةلود يأ يف ءارجإ يأ ذاختا متی نلو مل ،طقف تارامإلا ةلود ءانثتساب
 زوجی الو ،رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ،اھعیب وأ حرطلا مھسأ حرط زوجی ال ،كلذ ىلع ًءانبو .اھعیزوت وأ اھلوادت وأ هذھ باتتكالا ةرشن
 يأ نم وأ يف ،حرطلا مھسأب قلعتت ىرخأ تامولعم وأ ةقیثو يأ وأ ىرخأ حرط تانالعإ وأ داوم يأ وأ هذھ باتتكالا ةرشن رشن وأ عیزوت
 .ةلود يأ يف اھب لومعم حئاولو دعاوق يأل لاثتمالا ءانثتساب ةلود

 
 ةیلوؤسملا علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ لمحتت الو .ةیراجتلا تاكرشلا نأشب 2021 ةنسل 32 مقر يداحتا نوناقب موسرملل ةكرشلا عضخت ال
 يملاعلا يبظوبأ قوس نع رداصلا تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل ةكرشلا عضختو .اھیف ةدراولا تامولعملا وأ هذھ باتتكالا ةرشن ىوتحم نع

 لمحتتو .يملاعلا يبظوبأ قوس يف اھب لومعملا ةقبطنملا ىرخألا ةمظنألاو نیناوقلاو )"تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا"( )ةلدعملا ھتغیصب( 2020
 امب ،اھمیظنتو يملاعلا يبظوبأ قوس يف تسسأت يتلا ةماعلا تاكرشلا عیمج ىلع فارشإلا ةیلوؤسم يملاعلا يبظوبأ قوس يف لیجستلا ةئیھ
 .تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل لاثتمالاب قلعتی امیف ،ةكرشلا كلذ يف

 
 مسقو "رامثتسالا رطاخم" مسق ةءارق نیلمتحملا نیبتتكملا ىلع بجیو .رطاخملا نم ةیلاع ةجرد ىلع حرطلا مھسأ يف رامثتسالا يوطنی
 .حرطلا مھسأ يف رامثتسالا لبق اھتاعارم بجی يتلا لماوعلا ةفرعمل ةیانعب هذھ باتتكالا ةرشن نم "ماھ راعشإ"
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 حرطلا ةرتف
 

  .2023 سرام 17 يف يھتنتو 2023 سرام 13 يف حرطلا ةرتف أدبت
 

 ةیداعلا مھسألا يلامجإ نم %24.24 لثمتس حرطلا مھسأ نإف ،اھددع ةدایز مدعو اھصیصختو حرطلا مھسأ عیمج يف باتتكالا ةلاح يف
 ةیاھن لبق تقو يأ يف حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت .جاردإلا خیرات يف امك )"مھسألا"( ةكرشلا لام سأر يف ةردصملا
 متی مل ،حرطلا اذھ لبقو .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھرو اھب لومعملا نیناوقلا ةاعارم عمو ،صاخلا اھریدقتل ًاقفو باتتكالا ةرتف
 بلطب ةكرشلا مدقتتس ،مھسألا يف باتتكالا لوبقو حرطلا ةرتف قالغإ دعبو .مھسألل ةماع قوس كانھ نكت ملو ةیلام قوس يأ يف مھسألا جاردإ

 .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف اھمھسأ جاردإل
 

 .2023 سرام 3 :هذھ باتتكالا ةرشن رشن ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاوم خیرات
 

 ةلود يف علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ نع ةرداصلا حاصفإلاو رادصإلا دعاوقل ًاقفو اھمیدقت مت يتلا تانایبلا ىلع هذھ باتتكالا ةرشن يوتحت
 ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاوم لكشت ال ،كلذ عمو .ةلثاملا باتتكالا ةرشن ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ تقفاو دقو ،تارامإلا
 ىندألا دحلا ىلع يوتحت هذھ باتتكالا ةرشن نأ طقف ينعت امنإو ؛حرطلا مھسأ يف باتتكالاب ةیصوت الو رامثتسالا ىودجل ًادییأت باتتكالا ةرشن
 قاروألا ةئیھ دعت الو .باتتكالا ةرشنب قلعتی امیف علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ نع ةرداصلا اھب لومعملا دعاوقلل ًاقفو ةبولطملا تامولعملا نم
 رئاسخ وأ رارضأ يأ نع ةیلوؤسملا لمحتت الو هذھ باتتكالا ةرشن يف ةدراولا تامولعملا ةیافك وأ لامتكا وأ ةقد نع ةلوؤسم علسلاو ةیلاملا
 ،نماضتلاو لفاكتلاب ،ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ لمحتیو .اھنم ٍءزج يأ وأ هذھ باتتكالا ةرشن ىلع دامتعالا ةجیتن صخش يأ اھدبكتی دق
 تاءارجإب ًانھرو ،مھداقتعاو مھتفرعم ردقب ،نودكؤیو ،هذھ باتتكالا ةرشن يف ةدراولا تانایبلاو تامولعملا ةحصب قلعتی امیف ةلماكلا ةیلوؤسملا
 ،هذھ باتتكالا ةرشن يف اھنیمضت متی مل ،ةیرھوج تامولعم وأ ىرخأ قئاقح يأ دجوت ال ھنأ ،ةنكمملا تاساردلا ءارجإ دعبو ةبجاولا ةیانعلا
 .رامثتسالاب مھرارق ىلع رثؤی وأ نیبتتكمللً اللضم اھیف دراو نایب يأ لعجت نأ اھنأش نم

 
 

 :ماع باتتكا يف حرطلا مھسأ عیب ةقیرط
 

 ةكرشلا اھحرطتس يتلاو ،مھس )فلأ نونامثو ةئامتسو نویلم نوسمخو ةعستو ةئامثالثو رایلم( 1,359,680,000 حرطلا مھسأ ددع غلبی
 ًاقفو باتتكالا ةرتف ةیاھن لبق تقو يأ يف حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .لاملا سأر ةدایز قیرط نع ماع حرط يف
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھرو اھب لومعملا نیناوقلا ةاعارم عم صاخلا اھریدقتل

 
 متی يتلاو( غلابملا هذھ ىلع ةقحتسم حابرأ يأو حرطلل نیبتتكملا نم ةملتسملا ةدئازلا باتتكالا غلابمّ درب يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب مزتلی

 لمع مایأ ةسمخ نوضغ يف اّھدر متی نأ ةطیرش ،)نیبتتكملا ىلإ اھدر لبق دحاو موی ىتحو قالغإلا خیرات نم موی دعب أدبت يتلا ةرتفلل اھباسح
 .نیلوبقملا نیبتتكملل حرطلا مھسأ تاصیصخت عیمج دیدحت خیرات نم

 
 .ةعباتلا مھتاكرش لالخ نم وأ رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ًءاوس ،حرطلا مھسأ نمٍ يأ يف باتتكالا ةكرشلا يسسؤمل زوجی ال

 
 جاردإلا راشتسم

 
 يف حضوم وھ امك رودلا اذھ تابلطتمل ًاقفو( ةكرشلل جاردإلا راشتسم نوكتل خ.م.ش ةیلاملا تامدخلل لاتیباك مإ شتإ يب ةكرش نییعت مت
 .جاردإلا خیرات نم أدبت اًرھش )12( رشع ينثا ةدمل )حرطلا ماظن نم 14 ةرقف 2 دنبلا 33 ةداملا

 
 .هذھ باتتكالا ةرشن نم "تاراصتخالاو تافیرعتلا" مسق يف ةیفاضإلا تاراصتخالاو تافیرعتلاب ةمئاق درت
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 حرطلا
 

 )يداعلا رمثتسملا( ىلوألا ةحیرشلا يف نوبتتكملا .أ
 

 )ةئامعستو فلأ نوسمخو دحاو ةئام نویلم نوعستو ةینامث(   98,151,900 ةكرشلا تصصخ .ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ
 .)يلی امك( ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل حرطلا مھسأ نم %7.219 لثمی امب ،مھس

 
 اذھ يف اھب لومعملا نیناوقلاو ةیسیئرلا باتتكالا يقلت كونب اھقبطت يتلا تاءارجإلل ًاقفو حرطلا مھسأ يف باتتكإلل تابلط میدقتب رَُّصقلل حمُسی
   .ددصلا

 
 .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف ينطو رمثتسم مقر ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملا عیمج كلتمی نأ بجی

 
 ریغ ىلوألا ةحیرشلل ةصصخملا حرطلا مھسأ ةحاتإ متیسف ،ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ عیمج يف لماكلاب باتتكالا متی مل اذإ
 دودح يف حرطلا لوبق ةكرشلل زوجی )علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ عم رواشتلاب( كلذ نمً الدب وأ ،ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل اھیف بتتكُملا
 .ةملتسملا تابلطلا

 
 مھرد 1,000 اھردق تادایزب ةیفاضإ تابلط يأ عم يتارامإ مھرد 5,000 ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل بلطلا مجحل ىندألا دحلا غلبی
 .يتارامإ

 
 .ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل تابلطلا مجحل ىصقأ دح دجوی الو

 
 

 )نوفرتحملا( ةیناثلا ةحیرشلا يف نوبتتكملا .ب
 

 دحاو نیتئامو رایلم(  1,261,528,100 ددع ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةكرشلا تصصخ :ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ
 يف نیبتتكملا عیمج كلتمی نأ بجی .حرطلا مھسأ نم %92.781 لثمی امب ،مھس )ةئامو فلأ نورشعو ةینامثو ةئامسمخو نویلم نوتسو
 .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف ينطو رمثتسم مقر ةیناثلا ةحیرشلا

 
 .حرطلا بحس متیسف ،لماكلاب ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ عیمج يف باتتكالا متی مل اذإ

 
 .يتارامإ مھرد 1,000,000 ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملا نم باتتكالا تابلط مجحل ىندألا دحلا غلبی

 
 .ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل تابلطلا مجحل ىصقأ دح دجوی الو

 
 لوصحلا بلط میدقتلً الھؤم نوكی ىتح يفرصم باسح مقرو ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف ينطو رمثتسم مقرب بتتكم لك ظفتحی نأ بجی

  .حرطلا مھسأ ىلع
 
 

 
 

 www.presight.ai/ar/ipo  :ىلع ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةحاتم ةرشنلا هذھ
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 حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألاب ةصاخلا لاصتالا تانایبو مسا
 

 يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب
 ع.م.ش لوألا يبظوبأ كنب

  لوألا يبظوبأ كنب ىنبم
 مرقلا يح ،لامعألل ةفیلخ عمجم

 6316 دیرب قودنص

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 .ةرشنلا هذھ نم 3 قحلملا يف يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب عورفب ةمئاق درت

 
 

 باتتكالا ریدم
 ع.م.ش يمالسإلا يبد كنب

 يمالسإلا يبد كنبل يسیئرلا رقملا ىنبم

 موتكم لآ عراش
 ةرید

 1080 دیرب قودنص
 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبد

 

 
 يسیئرلا حرطلا لیكو

 م.م.ذ ةیلاملا قاروألل ةیلودلا
 13 قباطلا ،C2 ،نیطبلا جاربأ

 107077 دیرب قودنص

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ
 
 

 ماعلا باتتكالل ينوناقلا راشتسملا
 م.م.ذ هؤاكرشو فداھ

 ،ةفیلخ عراش ،قرزألا جربلا ،12 قباطلا

  ،3727 .ب.ص

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 
 

 جاردإلا راشتسم
 خ.م.ش ةیلاملا تامدخلل لاتیباك مإ شتإ يب

 يراجتلا جیلخلا ،نجیف جرب ،49 قباطلا
 26730 دیرب قودنص

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبد
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 ریراقتلا وققدم
  ةدوحم ةیلوؤسم تاذ ةكارش )طسوألا قرشلا( شوت دنآ تیولید

 علسلا جرب ،11 قباطلا

 ،990 .ب.ص

 ةیراملا ةریزج ،يملاعلا يبظوبأ قوس ةحاس
 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 

  باتتكالا ریدمل ينوناقلا راشتسملا
 هوكراشمو يمیمتلا

 ةیراملا ةریزج ،يملاعلا يبظوبأ قوس ةحاس ،26 قباطلا ،علسلا جرب

  ،44046 .ب.ص

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 
 

 ماعلا حرطلا تاباتتكإ وققدم
 )يبظوبأ عرف( طسوألا قرشلا غنویو تسنرإ

 ،شینروكلا ،2 ةمألا جرب ،26 قباطلا

 136 .ب.ص

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 
 

 نیرمثتسملا تاقالع لوؤسم
 ویل نودروج  /دیسلا

 1339 491 2 971+ : فتاھ

 investors@presight.ai :ينورتكلإلا دیربلا

 www.presight.ai :ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا

 
 
 
 

 .2023 سرام 8 خیراتب ةرشنلا هذھ تغیص
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 ماھ راعشإ
 

 )ةیانعب راعشإلا اذھ ةءارق باتتكإلا يبغار عیمج ىلع نیعتی(
 

 .حرطلا مھسأ يف باتتكالا ةیلمع نأشب رارقلا ذاختا يف ةدعاسملا اھنأش نم تامولعمب باتتكإلا يبغار دیوزت ىلإ ةرشنلا هذھ فدھت •
 اھتساردو اھصحفو اھیف ةدراولا تامولعملاو تانایبلا عیمج ةعجارمو ،لماكلاب ةقیثولا هذھ ةءارق باتتكإلا يبغار ىلع بجیو
 )"ةیلاملا تاحاصفإلا"( – ثلاثلا مسقلاو ،))"رامثتسالا رطاخم"( يناثلا مسقلا نم 9 يعرفلا دنبلا ،صوصخلا ھجو ىلعو( ةیانعب
 .ھمدع نم باتتكالا يف ةكراشملا رارق ذاختا لبقو ةكرشلا يف رامثتسالا يف ریكفتلا دنع ،)ةكرشلل يساسألا ماظنلا كلذكو

 
 نعو اھنع هراسفتساو ةكرشلل صاخلا ھلیلحتو ھتسارد ىلع دامتعالا باتتكإلا يف بغار لك ىلع بجی ،رامثتسالا رارق ذاختا دنع •

 نم ةیرورض ةروشم يأ ىلع لوصحلا كلذك ھیلع بجیو ،ةنمضتملا رطاخملاو ةیعوضوملا سسألا كلذ يف امب ،حرطلا طورش
 مدقتی الأ بجی كلذل ،ةریبك رطاخم ىلع حرطلا مھسأ يف رامثتسالا يوطنی .رامثتسالاب قلعتی امیف نییلاملاو نیینوناقلا ھیراشتسم
 .ًایلك وأ ًایئزج مھرامثتسا ةراسخ لمحت ىلع نیرداق اونوكی مل ام حرطلا مھسأ ىلع لوصحلل ٍتابلطب باتتكإلا وبغار

 
 

 وأ ًایلك ،اھعیزوت وأ اھخسن مھل زوجی الو ،طقف حرطلا مھسأ يف باتتكالا ةسارد ضرغل اھمادختساب ةرشنلا هذھ يملتسمل حمُسی •
 مھسأ يف باتتكالا نأشب رارقلا ذاختا فدھب اھتسارد فالخب ضرغ يأل اھیف ةدراو تامولعم يأ مادختسا مھل زوجی ال امك ،ًایئزج
 .ةرشنلا مالتسا مھلوبق درجمب ةقباسلا طورشلا ىلع ةرشنلا هذھ وملتسم قفاویو .ھمدع نم حرطلا

 
 

 .ةیبیرض وأ ةیلام وأ ةینوناق ةروشم لّكشت اھنأ ىلع ةرشنلا هذھ تایوتحم رّسُفت الأ يغبنی •
 

 
 ةعجارملا هذھب روھمجلا غالبإو ةئیھلا ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ةفاضإلا وأ ةعجارملل ةرشنلا هذھ يف ةدراولا تامولعملا عضخت نل •

 ءاغلإ يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .ةئیھلا نع ةرداصلا دعاوقلل ًاقفو ًایموی ناردصت نیتفیحص يف رشنلا قیرط نع ةفاضإلا وأ
 نم ةقبسم ةیباتك ةقفاوم ىلعو ةینعملا ةیلخادلا ةزھجالا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب صاخلا اھریدقتل ًاقفو تقو يأ يف حرطلا
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ

 
 

 ربتُعت وأ ةرشنلا هذھ لكشت الو .طقف تارامإلا ةلود يف باتتكالا ضرغب ةمدقم ةرشنلا هذھ بجومب عیبلل ةضورعملا حرطلا مھسأ •
 حرطلا مھسأ فالخب ةیلام قاروأ يأ يف باتتكالا وأ ءارشلل ضرع يأ ىلع ثح وأ رادصإ وأ عیبل ةوعد وأ ضرع يأ نم اًءزج
 يأ يف صخش يأ بناج نم حرطلا مھسأ يف باتتكالا وأ ءارشلل ضرع يأ ىلع ثح وأ رادصإ وأ عیبل ةوعد وأ ضرع يأ وأ
 .)يملاعلا يلاملا يبد زكرمو يملاعلا يبظوبأ قوس كلذ يف امب( تارامإلا ةلود فالخب ةلود

 
 

 قوس كلذ يف امب( تارامإلا ةلود فالخب ةلود يأ ىلإ وأ يف ،اھلقن وأ اھلاسرإ مدع بجیو ،اھعیزوت وأ باتتكإلا ةرشن رشن متی ال •
 ةلود فالخب ةلود يأ يف ةیمیظنت ةطلس يأ ىدل حرطلا مھسأ لیجست متی ملو .)يملاعلا يلاملا يبد زكرمو يملاعلا يبظوبأ
 .تارامإلا

 
 

 اھب لومعملا دعاوقلاو نیناوقلا عم ةقفاوتم ةقیرطب حرطلا مھسأ حرطب ةكرشلا مزتلت ،ىرخأ ةلود يف حرطلا مھسأ حرط ةلاح يف •
 .ةلصلا تاذ ةلودلا يف ةینعملا تاطلسلا ىدل ةلوبقملاو

 
 

 ًاقفو ىرخألا ةیلاملا قاروألا وأ مھسألل میلست وأ عیب وأ ضرع وأ يلام جیورت ةباثمب نوكت نأ ةرشنلا هذھ نم دوصقملا سیل •
 يبد زكرم نع رداصلا قاوسألا نوناق وأ يملاعلا يبظوبأ قوس يف ةیلاملا تامدخلا میظنت ةطلس نع ةرداصلا قاوسألا دعاوقل
 .يملاعلا يلاملا يبد زكرم نع ةرداصلا قاوسألا دعاوق بجومب وأ يملاعلا يلاملا

 
 

 حرطلا لكشی الو ،ةیلاملا تامدخلل يبد ةطلس وأ ةیلاملا تامدخلا میظنت ةطلس بناج نم ھصیخرت وأ حرطلا ىلع ةقفاوملا متت مل •
 يبد زكرم يف وأ ةیلاملا تامدخلا میظنت ةطلس نع ةرداصلا قاوسألا دعاوقل ًاقفو يملاعلا يبظوبأ قوس يف ةیلاملا قاروألل اًضرع
 .يملاعلا يلاملا يبد زكرم نع ةرداصلا قاوسألا دعاوق وأ قاوسألا نوناقل ًاقفو يملاعلا يلاملا

 
 

 ةرشنلا هذھ رشن ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاوم ربتعت الو .ةرشنلا هذھ رشن ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ تقفاو •
 تابلطتملا نم ىندألا دحلا ءافیتسا مت دق ھنأ طقف ينعت اھنكلو ،رامثتسالاب ةیصوت الو باتتكالا ىودج ىلع ةقفاوم وأ رارقإ ةباثمب
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ نع رداصلاو باتتكالا ةرشن ىلع قبطملا وحنلا ىلع تامولعملا نع حاصفإلاو رادصإلا دعاوقل ًاقفو
 يف ةدراولا تامولعملا ةیافك وأ لامتكا وأ ةقد نع ةیلوؤسملا ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسو علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ لمحتت ال
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 ءزج يأ وأ ةرشنلا هذھ ىلع دامتعالا ببسب صخش يأ اھدبكتی ةراسخ وأ ررض يأ نع ةیلوؤسملا نالمحتت ال امك ،ةرشنلا هذھ
 .اھنم

 
 ةلودب ماع باتتكا يف حرطلا مھسأ عیبل باتتكالا ةرشن نع نالعإلا ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاوم ىلع لوصحلا مت •

 ىدل مھسألا لیجست متی مل ،يملاعلا يبظوبأ قوس فالخبو .)يملاعلا يلاملا يبد زكرمو يملاعلا يبظوبأ قوس جراخ( تارامإلا
 .ىرخأ ةلود يأ وأ ةلودلا يف ىرخأ ةیمیظنت ةطلس يأ

 
 

 2023 سرام 3 يف ةرشنلا هذھ رشن ىلع علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ تقفاو
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 ىرخألا تامولعملاو ةیلاملا تانایبلا ضرع
 

 ةیخیراتلا ةیلاملا تامولعملا
 

 ةیلاملا تانایبلا"( 2021 ربمسید 31و 2022 ربمسید 31 يف نیتیھتنملا نیتنسللو يف امك ةكرشلل ةدحوملا ةققدملا ةیلاملا تانایبلا نیمضت مت
 دادعإل ةیلودلا رییاعملا"( ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاعملا تابلطتمل اًقفو ةققدملا ةیلاملا تانایبلا دادعإ مت دقو .باتتكالا ةرشن يف )"ةققدملا
  .تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا نم اھب لومعملا ماكحألاو ةیلودلا ةیبساحملا رییاعملا سلجم نع رداصلا وحنلا ىلع )"ةیلاملا ریراقتلا

 
 

 ةلمعلا ضرع
 

 :ىلإ ةقیثولا هذھ يف ةدراولا تاراشإلا عیمج نإف ،كلذ فالخ ىلع صُنی مل ام
 

 و ؛تارامإلا ةلودل ةیمسرلا ةلمعلا ىلإ ةراشإ يھ "مھردلا" وأ "يتارامإلا مھردلا" •
 

 .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولل ةیمسرلا ةلمعلا ىلإ ةراشإ يھ "رالودلا" وأ "يكیرمألا رالودلا" •
 

 
 عیمج باستحا مت دقو .1997 ماع ذنم يكیرمأ رالود لكل يتارامإ مھرد 3.6725 رعسب يكیرمألا رالودلاب يتارامإلا مھردلا ةمیق طبر مت
  .رعسلا اذھب ةرشنلا هذھ يف يكیرمألا رالودلا/يتارامإلا مھردلاب تالیوحتلا

 
 

 بیرقتلا
 

 تانایبلا عومجم نإف ،بیرقتلل ةجیتنو .ةیلیغشتلاو ةیئاصحإلاو ةیلاملا تامولعملا كلذ يف امب ،ةقیثولا هذھ يف ةدراولا تانایبلا ضعب بیرقت مت
 لصت ال دق يلاتلابو لوادجلا يف ةیوئملا بسنلا بیرقت مت دقو .تانایبلا هذھل يلعفلا باسحلا عومجم نعً الیلق فلتخی دق ةقیثولا هذھ يف ةدراولا
 .%100 ىلإ اھعومجم يف
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  ةیعلطتلا ةرظنلا تاذ تانایبلا
 

 ةیؤرلا ضارعتسا ىلإ ةرشنلا هذھ يف ةدراولا ةیعلطتلا ةرظنلا تاذ تانایبلا فدھتو .ةیعلطت ةرظن لمحت تانایب ىلع ةرشنلا هذھ يوتحت
 دیدعلا عقیو ،ةفورعم ریغو ةفورعم كوكشو رطاخم ىلع تانایبلا كلت يوطنتو .ةرشنلا هذھ خیرات يف ةروصتم يھ امك ةعقوتملا ةیلبقتسملا
 نایحألا ضعب يف تانایبلا كلت فرُعتو .ةیلبقتسملا ثادحألا نأشب ةیلاحلا تاعقوتلاو تادقتعملا ىلإ اھعیمج دنتستو ةكرشلا ةرطیس جراخ اھنم
 "ةرطاخم لكُشی" وأ "بجی" وأ "يغبنی" وأ "نكمی" وأ "فوس" وأ "زوجی" وأ "عقوتی" وأ "دقتعی" لثم ةیعلطتلا ةرظنلا تاحلطصم مادختساب
 هذھ نم يفنلا ةغیص وأ "نھكتی" وأ "ىلع ةردقلا ھیدل" وأ "ضرتفی" وأ "رمتسی" وأ "أبنتی" وأ "ططخی" وأ "فدھی" وأ "ّرِدُقی" وأ "يونی" وأ
 يف رھظت اھنأ امك .ةیخیرات قئاقح لثمت ال يتلا لئاسملا عیمج تانایبلا هذھ لمشتو .ةلثامم تاحلطصم وأ اھل تاقتشم يأ وأ تاحلطصملا

 رومأ نیب نم ،قلعتی امیف ةیلاحلا اھتاعقوت وأ اھتادقتعم وأ ةكرشلا ایاونب قلعتت تانایب نمضتتو هذھ باتتكالا ةرشن يف ةدراولا تارقفلا نم ددع
 .اھیف لمعت يتلا تاعاطقلاو حابرألا تاعیزوت ةسایسو تایجیتارتسالاو ومنلاو تاعقوتلاو يلاملا زكرملاو تایلمعلا جئاتنب ،ىرخأ

 
 خیرات يف امك ةیخیرات قئاقح ربتعت ال يتلا لئاسملا نأشب ةرشنلا هذھ يف ةدراولا ىرخألا تانایبلاو ةیعلطت ةرظن لمحت يتلا تانایبلا هذھ نإ
 .اھقیقحت متیس ةیلبقتسملا جئاتنلا هذھ نأب نامض يأ میدقت نكمی الو .ققحتت ال وأ ققحتت دق يتلا تاؤبنتلا نم ةعومجم ىلع لمتشت ةرشنلا هذھ
 يف رییغت يأ وأ اھتاعقوت يف رییغت يأ سكعتل ةقیثولا هذھ يف ةدراولا ةیعلطتلا ةرظنلا تاذ تانایبلا هذھ ثیدحتب دھعت وأ مازتلا يأ دجوی الو
 هذھ يف ةیرھوج ةطقنب قلعتی امیف مھم رییغتل ةجیتن )1( :ًابولطم كلذ نكی مل ام تانایبلا هذھ اھیلإ دنتست يتلا تالاحلا وأ فورظلا وأ ثادحألا
  .تارامإلا ةلود يف اھب لومعملا نیناوقلا بجومب )2( وأ ؛ةرشنلا

 
 كوكشلاو رطاخملا هذھ ببستت نأ نكمیو .ةكرشلا ھجاوت يتلا كوكشلاو رطاخملا ببسب ًایرھوج ًافالتخا ةیلعفلا جئاتنلا وأ ثادحألا فلتخت دق
 ةروكذملا وأ اھنع ربعملا وأ ةیعلطتلا ةرظنلا تاذ تانایبلا هذھ يف اھیلإ راشملا ةیلبقتسملا جئاتنلا نع ًایرھوج ًافالتخا ةیلعفلا جئاتنلا فالتخا يف

 .تامولعملا نم ٍدیزمل )"رامثتسالا رطاخم"(  دنب ىلإ عوجرلا ىجُری .اھیف ًاینمض
 
 ةرشنلا هذھ يف ةدراولا ةیعلطتلا تانایبلا ثیدحتب مایقلا ةیلوؤسم نیرخآلا نیراشتسملا وأ باتتكالا ریدم وأ ةكرشلا نم يأ قتاع ىلع عقی ال
 هذھ ثیدحت ناك ىتم ّالإ تانایبلا هذھ اھیلإ تدنتسا يتلا طورشلا وأ فورظلا وأ تاعقوتلا يف ءىراط لیدعت يأ عم تانایبلا هذھ بسانتتل
 .نوناقلا ىضتقمبً ابجاو تانایبلا
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 ةماھ تامولعم
 

 قاروأ يأ يف باتتكالا وأ ءارشلل ضرع يأ ىلع ثح وأ رادصإ وأ عیبل ةوعد وأ ضرع يأ نم اًءزج ربتُعت وأ ةرشنلا هذھ لكشت ال .قاطنلا
 هذھ يف باتتكالا وأ ءارشلل ضرع يأ ىلع ثح وأ رادصإ وأ عیبل ةوعد وأ ضرع يأ وأ اھب طبترت يتلا ةیلاملا قاروألا فالخب ةیلام
 .ينوناق ریغ ثحلا وأ حرطلا اذھ ھیف نوكی فورظ يأ يف صخش يأ بناج نم ةیلاملا قاروألا

 
 دنب صوصخلا ھجو ىلعو( لماكلاب ةرشنلا هذھ ةءارق نیلمتحملا نیبتتكملا ىلع بجی ،حرطلا مھسأ يف رامثتسالا نأشب رارق يأ ذاختا لبق
 صاخلا ھلیلحتو ھتسارد ىلع دامتعالا بتتكم لك ىلع بجی ،رامثتسالاب رارق ذاختا دنعو .ةكرشلل يساسألا ماظنلا كلذكو )"رامثتسالا رطاخم"
 .ةنمضتملا رطاخملاو ةیعوضوملا سسألا كلذ يف امب ،حرطلا طورشو اھنع هراسفتساو ةكرشلل

 
 حرطلا مھسأ وأ حرطلاب قلعتی امیف نامض وأ رارقإ وأ تامولعم يأ میدقتب صخش يأل حمُسی ال .باتتكالا ةرشن ىلع يرصحلا دامتعالا
 تارارقإلا وأ تامولعملا هذھ ىلع دامتعالا مدع بجی ،نامضلا وأ رارقإلا وأ تامولعملا كلت میدقت ةلاح يفو ،ةرشنلا هذھ يف درو ام فالخب

 مھسأ يف باتتكالا لالخ نمو .حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا ىرخألا فارطألا وأ باتتكالا ریدم وأ ةكرشلا بناج نم اھب حرصم اھنأ ىلع
 بناج نم ىرخأ تامولعم يأب حیرصتلا متی مل )2(و ةرشنلا هذھ يف ةدراولا تامولعملا ىلع الإ دمتعی مل )1( ھنأب بتتكملا رقی ،حرطلا
 .)"نوراشتسملا"( ةكرشلا يراشتسم نم يأ وأ باتتكالا ریدم وأ حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نم يأ وأ ةكرشلا

 
 ،باتتكالا ةرشن يف ھیلإ راشم رخآ ينورتكلإ عقوم يأ وأ ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم لكشی ال .ةینورتكلإلا عقاوملا ىلع دامتعالا مدع
 نم اًءزج ،ةینورتكلإلا عقاوملا هذھ نم يأ ىلع ةدوجوملا ةیبعشتلا تاطابترالا لالخ نم ھیلإ لوصولا نكمی ينورتكلإ عقوم يأ ىوتحم الو
 نع ةیلوؤسم يأ نوراشتسملا وأ حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نم يأ وأ ةكرشلا لبقت وأ لمحتت الو ،اھیف ًانّمضم دُعی وأ ةرشنلا هذھ
 .ةینورتكلإلا عقاوملا هذھ تایوتحم

 
 يأ لّمحت نیراشتسملا وأ باتتكالا ریدم وأ حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا وأ ةكرشلا لبقت ال .ةیمالعإلا ریراقتلا نع ةیلوؤسملا مدع
 وأ تاعقوت يأ ةمءالم وأ ةلادع نع الو ،ىرخألا مالعإلا لئاسو وأ ةفاحصلا نع ةرداص تامولعم يأ لامتكا وأ ةقد نع ةینوناق ةیلوؤسم
 وأ ةكرشلا نم يأ مدقت الو .حرطلا مھسأ وأ حرطلا وأ ةكرشلاب قلعتی امیف ىرخألا مالعإلا لئاسو وأ ةفاحصلا اھنع ربُعت ءارآ وأ ىؤر
 وأ تاروشنملا وأ تامولعملا هذھ نم يأ ةمءالم ىدم نأشب رارقإ يأ نیراشتسملا وأ باتتكالا ریدم وأ حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا
 .اھتیقوثوم وأ اھلامتكا وأ اھتقد

 
 ءادألا نیراشتسملا وأ باتتكالا ریدم وأ حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نم يأ وأ ةكرشلا نمضت وأ دھعتت ال .دئاوعلا نامض مدع
 .ةرشنلا هذھ بجومب هؤارجإ متی رامثتسا يأ ىلع دئاع يأ قیقحت وأ ةكرشلل يلبقتسملا

 
 رشن ریسفت مدع بجیو اھب قلعتی امیف قباس تقو دیدحت متی مل ام اھرادصإ خیرات يف امك ةرشنلا هذھ يف ةدراولا تانایبلا مَّدُقت .طورشلا رییغت
 اھعئاقو وأ ةكرشلا ةلاح يف رییغت يأ دوجو مدع ىلع ةینمض ةلالد يأ ىلع يوطنی ھنأ ىلع )اھبجومب هذاختا متی ءارجإ يأ وأ( ةرشنلا هذھ
 رادصإ خیرات ذنم ریغتت مل ةكرشلا عاضوأ نأ ىلع ةنیرق اھبجومب باتتكالا الو ةرشنلا هذھ رادصإ لكشی ال .خیراتلا كلذ ذنم اھنوؤش وأ
 .اھرادصإل قحال خیرات يأ يف ةحیحص ةرشنلا يف ةدراولا تامولعملا نأ ىلع وأ ةرشنلا

 
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ نم ةقبسم ةیطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا متی مل ام ةعجارملل ةرشنلا هذھ عضخت نل .ءاغلإلاو بحسلاو ةعجارملا
 بحس يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .تارامإلا ةلود يف ًایموی ناردصت نیتفیحص يف اھنع نالعإلا دعب الإ ةرشنلا ىلع تالیدعت يأ يرست نلو
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب قلطملا اھریدقت قفوو تقو يأ يف حرطلا ةیلمع ءاغلإو باتتكالا ةرشن

 
  .ةقحتسم حابرأ يأ ىلإ ةفاضإلاب ،نیبتتكملا ىلإ لماكلاب باتتكالا غلابم در متیس ،حرطلا ةیلمع بحس ةلاح يف .لاومألا دادرتسا

 
 .)"جاردإلا راشتسم"( جاردإلل اًراشتسم خ.م.ش ةیلاملا تامدخلل لاتیباك مإ شتإ يب ةكرش نییعت مت .جاردإلا راشتسم

 
 جیورتلاو اھقیوستو حرطلا مھسأ رادصإ ةرادإ ىلوتیسو )"باتتكالا ریدم"( باتتكالل اًریدم ع.م.ش يمالسإلا يبد كنب نییعت مت .باتتكالا ریدم
 حرطب قلعتی امیف حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا ىرخألا فارطألاو علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھو ةكرشلا عم قیسنتلاو تارامإلا ةلود يف اھل
  .تارامإلا ةلود يف مھسألا

 
 هذھبو ،)"يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب"( يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب هرابتعاب ع.م.ش لوألا يبظوبأ كنب نییعت مت .يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب
 دعاوقلل ًاقفو ىلوألا ةحیرشلاب نیبتتكملا نم هذھ باتتكالا ةرشن يف اھیلع صوصنملا باتتكالا غلابم مالتسا نع ةیلوؤسملا كنبلا لمحتی ،ةفصلا
  .تارامإلا ةلود يف اھب لومعملا نیناوقلاو

 
 نم تاباتتكالا يقلتل )"يسیئرلا حرطلا لیكو"( يسیئرلا حرطللً الیكو م.م.ذ ةیلاملا قاروألل ةیلودلا ةكرش نییعت مت .يسیئرلا حرطلا لیكو
 .ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملا نیفرتحملا نیرمثتسملا

 
 حرطلا ةیلمع يف ھتكراشم نع ةیلوؤسملا حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نم فرط لك لمحتی .حرطلا يف ةكراشملا فارطألا ةیلوؤسم
 دقو .حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نم فرط لك ةربخو لمع قاطن دودح يف ةرشنلا هذھ يف ةدراولا تامولعملا ةحصب قلعتی امیف
 اھل تمدقو ةكرشلا عم تالماعم يف )مھل ةعباتلا تاكرشلا لالخ نم وأ رشابم لكشب( تكراش دق حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نوكت

 فارطألا نیب ةقباس تالماعم يأ لكشت الو .اھنأشب ةیداع موسر ىلع تلصح ىرخأ تامدخو ةیلام تاراشتساو ةیرامثتسا ةیفرصم تامدخ
 .حلاصملا يف براضت يأ ةكرشلاو حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا
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 يأ ربتعَی نلو حرطلاب قلعتی امیف رخآ صخش يأ حلاصل سیلو ةكرشلا حلاصل ًایرصح باتتكالا ریدم فرصتی .باتتكالا ریدم ةیلوؤسم
 .حرطلاب قلعتی امیف حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا نم يألً الیمع )ال مأ هذھ باتتكالا ةرشنل اًملتسم ناك ًءاوس( رخآ صخش

 
 قلعتی امیف ةینماضت تایلوؤسم ةرشنلا هذھ يف مھؤامسأ ةدراولا ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ لمحتی .ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ةیلوؤسم
 ةدراولا تامولعملا نأو ةبسانملا بجاولا يّصقتلا تاقیقحت اورجأ دق مھنأب نوّرقیو .اھنم ققحتلاو اھتقدو هذھ باتتكالا ةرشن تایوتحم لامتكاب
 يأ لعجت نأ اھنأش نم تامولعم يأل لافغإ دجوی ال ھنأو ةرشنلا هذھ خیرات يف ةیعقاولا ةیحانلا نم ةحیحصو ةلماكو ةقیقد ةرشنلا هذھ يف
 .يرھوج لكشبً اللضُم ةرشنلا هذھ يف نایب

 
 ةیلاملا قاروألا ةئیھ نع ةرداصلا حاصفإلاو رادصإلا دعاوقل ًاقفو ةمدقم تانایب ىلع ةرشنلا هذھ يوتحت .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ دعاوق
 .علسلاو

 
 يأ وأ ةرشنلا هذھ عیزوت وأ لوادت وأ كلمت وأ حرطلا مھسأ عیب وأ ماعلا باتتكالا زیجی لمع يأب مایقلا ىلع مادقالا متی نلو مل .ةیبنجألا لودلا
 ال .ّمدقت ام زاجنإل ّنیعم لمعب مایقلا ضرفت ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ریغ ةلود يأ يف حرطلا مھسأب وأ ةكرشلاب ةّقلعتم ةمولعم وا دنتسم
 نم يأ وأ هذھ باتتكالا ةرشن عیزوت وأ رشن زوجی ال ھنأ امك ،ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةروصب ءاوس ،اھعیب وأ حرطلا مھسأ ضرع زوجی
 .ةلودلا هذھ يف ءارجإلا ةیعرملا ةمظنألاو دعاوقلا ةاعارم متی مل ام ةلود يأ يف حرطلا ةیلمعب ةّقلعتملا تامولعملا وأ تادنتسملا وأ تانالعإلا
 يف ةكراشملا فارطألا نم يأ وأ ةكرشلا لبقت الو .اھب ّدیقتی نأو تاروظحملا هذھ ىلعً اعلطُم نوكی نأ ةرشنلا هذھ زوحی نم ىلع بجوتی

 عیبلل ضرعلا وأ عیبلا ىلع ةضورفملا دویقلا هذھ نم يأل كاھتنا يأ نع ةیلوؤسم يأ لّمحت نیراشتسملا وأ باتتكالا ریدم وأ حرطلا ةیلمع
 يف امب( تارامإلا ةلود فالخب ةلود يأ يف حرطلا مھسألً المتحم ًایرتشم ناك ًءاوس ،صخش يأ بناج نم حرطلا مھسأ ءارش ىلع ثحلا وأ
 كلذ يف امب ،ًایباتك وأ ًایھفش مت دق ءارشلا ىلع ثحلا وأ ضرعلا اذھ ناك ًءاوسو ،ال مأ )يملاعلا يلاملا يبد زكرمو يملاعلا يبظوبأ قوس كلذ
 مھیلثمم وأ( نیراشتسملا الو حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا ىرخألا فارطألاو باتتكالا ریدمو ةكرشلا نم يأ مدقی الو .ينورتكلإلا دیربلا
 ةیراسلا نیناوقلا بجومب لمتحملا بتتكملا اذھ بناج نم حرطلا مھسأ يف باتتكالا ةینوناقب قلعتی امیف لمتحم بتتكم يأل رارقإ يأ )نیینعملا

 .ھیلع
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 تاراصتخالاو تافیرعتلا
 

 ربمسید 31و 2021 ربمسید 31 يف نیتیھتنملا نیتنسلل ةكرشلل ةققدملا ةیلاملا تانایبلا ةیلاملا تانایبلا
  .1 قحلملا يف ةجردملاو 2022

 ةیلاملا قاروألل يبظوبا قوس قوسلا

 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودل ةیمسرلا ةلمعلا مھرد

AI يعانطصالا ءاكذلا. 

 .ةكرشلل يساسألا ماظنلا يساسألا ماظنلا

 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودب علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ وأ ةئیھلا

 .ةكرشلا ةرادإ سلجم ةرادإلا سلجم وأ سلجملا

 2023 سرام 17 باتتكالا باب قلغ خیرات

 ھتغیصب( 2020 يملاعلا يبظوبأ قوس نع رداصلا تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا
 )ةلدعملا

 تسسأت مھسألاب ةدودحم ةماع ةكرش يھو ،يس لإ يب غنیدلوھ يأ ھیا تیاسیرب ةكرش ةكرشلا
 لیجستلا مقرب تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل ًاقفو يملاعلا يبظوبأ قوس يف

000008980. 

 .ھنم تاروحتم وأ تاروطت يأو 19-دیفوك وأ انوروك سوریف 19-دیفوك

DFSA ةیلاملا تامدخلل يبد ةطلس. 

DIFC يملاعلا يلاملا يبد زكرم. 

 .ةكرشلل نییذیفنتلا ریغو نویذیفنتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 ربع ةیفرصملا تامدخلا تاقیبطت ربع ًاینورتكلإ نوبتتكملا اھمدقی يتلا تابلطلا ينورتكلإلا باتتكالا تابلط
 ةزھجأو لاومألا لیوحت ماظن وأ لاوجلا فتاھلا/ةیفتاھلا ةیفرصملا تامدخلا /تنرتنإلا
  .يلآلا فارصلا

 .نویذیفنتلا ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نویذیفنتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 .ماع لك نم ربمسید 31 يف يھتنتو ریانی 1 يف أدبت يتلا ةكرشلل ةیلاملا ةنسلا ةیلاملا ةنسلا

 .يملاعلا يبظوبأ قوسل قاوسألاو ةیلاملا تامدخلا دعاوقو حئاول قاوسألاو ةیلاملا تامدخلا حئاول  

 .يملاعلا يبظوبأ قوس يف ةیلاملا تامدخلا میظنت ةطلس ةیلاملا تامدخلا میظنت ةطلس

 .يزكرملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا فرصم ىدل ةیلاملا تالیوحتلا ماظن )FTS( ةیلاملا تالیوحتلا ماظن

 قوس يف تسسأت مھسألاب ةدودحم ةصاخ ةكرش يھو ،دتمیل جندلوھ 42 بورج 42 بورج
 .000001430 لیجست مقرب يملاعلا يبظوبأ

 ةیبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا مضت يتلا يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يجیلخلا نواعتلا سلجم
 .نیرحبلا ةكلممو تیوكلا ةلودو رطق ةلودو نامع ةنطلسو ةیدوعسلا

 .ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلا نحن وأ ةعومجملا
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 .ع.م.ش يمالسإلا يبد كنب باتتكالا ریدم

 .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف لوادتلل مھسألا لوبق جاردإلا

 خ.م.ش ةیلاملا تامدخلل لاتیباك مإ شتإ يب جاردإلا راشتسم

 نم تاباتتكالا يقلتب اھل صخرم ةكرش يھو ،م.م.ذ ةیلاملا قاروألل ةیلودلا ةكرش يسیئرلا حرطلا لیكو
 .ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملا نیفرتحملا نیرمثتسملا

 .ع.م.ش لوألا يبظوبأ كنب يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب

 ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف لمعیو صخرم كنب ىلع بوحسم دمتعُم يفرصم كیش ریدملا كیش
 .ةدحتملا

 .باتتكالا ةیلمع يف ةكراشملا لجأ نم ھب حومسملا رامثتسالا غلبمل ىصقألا دحلا بلطلا مجحل ىصقألا دحلا

 .باتتكالا ةیلمع يف ةكراشملا لجأ نم بولطملا رامثتسالا غلبمل ىندألا دحلا بلطلا مجحل ىندألا دحلا
 

 قاروألل يبظوبأ قوس نم ھیلع لوصحلا بتتكملا ىلع بجی دحوم ينطو رمثتسم مقر ينطولا رمثتسملا مقر
 .باتتكالا ضارغأل ةیلاملا

 .ةیذیفنت بصانم ىلع نیزئاحلا ریغ ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نییذیفنتلا ریغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ

  .ةرشنلا هذھ لھتسم يف 5 و 4 تاحفصلا يف هامسملا فارطألا حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا

 اھلالخ متی يتلاو ،قالغإلا خیرات يف يھتنتو باتتكالا ءدب خیرات نم أدبت يتلا ةرتفلا حرطلا ةرتف
 .ماع باتتكا يف حرطلا مھسأ حرط

  .)طقف اًسلف نوثالثو ةعبراو يتارامإ مھرد( يتارامإ مھرد 1.34 ينعی  حرطلا رعس

 ةكرشلا ظفتحتو .ماع باتتكا يف ةكرشلا نم ردصُم دیدج مھس1,359,680,000 حرطلا مھسأ
 اھریدقتل اًقفو حرطلا ةرتف ةیاھن لبق تقو يأ يف حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب اًنھرو اھب لومعملا نیناوقلا ةاعارم عم ،صاخلا

 ددع لیدعت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .روھمجلل ةكرشلا لبق نم اھعیبو مھسألا حرط  حرطلا
 ةاعارم عم ،صاخلا اھریدقتل ًاقفو باتتكالا ةرتف ةیاھن لبق تقو يأ يف حرطلا مھسأ
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھرو اھب لومعملا نیناوقلا

 نأشب 2016 ةنسل )م.ر/11( مقر علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةرادإ سلجم سیئر رارق حرطلا ماظن
 .)ةلدعملا ھتغیصب( ةماعلا ةمھاسملا تاكرش مھسأ حرطو رادصإب صاخلا ماظنلا

 2023 سرام 13 باتتكالا ءدب خیرات

 مقر علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةرادإ سلجم سیئر رارق يف دراولا فیرعتلا قبطنی فرتحملا رمثتسملا
 نیرمثتسملا دیدحتلا ھجو ىلع كلذ لمشیو .)ةلدعملا ھتغیصب( 2021 ماعل م.ر/13

 :يلاتلا وحنلا ىلع مھفینصت نكمی نیذلا
 

 لمشیو :ھتعیبطب فرتحم رمثتسم ً:الوأ
 اًكونب وأً الود اھؤاضعأ نوكی نمم ةیلودلا تامظنملاو تائیھلا )أ(
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 .ةینطو ةیدقن تاطلس وأ ةیزكرم
 اھب ةصاخلا تائیھلاو تاسسؤملاو تاھجلاو تاموكحلا )ب(
 .اھنم يأل لماكلاب ةكولمملا تاكرشلا وأ ةیرامثتسالا ریغو ةیرامثتسالا
 وأ ةیالو يأ وأ دلب يأ يف ىرخأ ةینطو ةیدقن ةطلس وأ يزكرم كنب )ج(
 .ةینوناق ةطلس
 ةطلس نم وأ ةئیھلا نم نیصخرملا لاملا سأر قوس تاسسؤم )د(
 .ةئیھلل ةلیثم ةیباقر
 .ةیلاملا تآشنملا )ه(
 ةكرش وأ يبنجأ وأ يلحم رامثتسا قودنص وأ ةمظنم ةیلام ةسسؤم )و(
 .مظنم دعاقت قودنص وأ مظنم دعاقت قودنص ةرادإ
 وأ ةیلاملا تاودألا يف رامثتسالا يسیئرلا اھطاشن لثمی ةھج يأ)ز(
 .ةیلاملا تالماعملا وأ لوصألا قیروت
 ةلودل قوس يأ يف اھلوادت لوبق وأ اھمھسأ جاردإ متی ةكرش يأ )ح(
 .IOSCO ةمظنم يف وضع
 رشع ينثالا لالخ ھیدل نمم )Trustee of a trust( ةدھع نیمأ )ط(
 .مھرد نویلم 35 نع لقت الً الوصأ ةیضاملا اًرھش
 قلعتی امیف )ةدحاولا ةرسألا بتكم( ةمظنأ بجومب ةصخر كلام )ي(
ً الوصأ ھیدلو )ةدحاو ةرسأ بتكمك( ھتابجاو ءادأل ھتطشنأ ةلوازمب طقف

 .مھرد نویلم 15 نع لقت ال
 اھیدل ناك وأ اھیدل نوكی يتلا ةیلھألا ةأشنملا وأ ةصاحملا تاكرش)ك(
 25 نع لقت ال ةمیقب لوصأ يفاص نییضاملا نیماعلا لالخ تقو يأ يف
 ضورقلا مصخ نود ةصاحملا ةكرش ةلاح يف بسحتو مھرد نییالم
 .ءاكرشلا نم يأل ةقحتسملا
 ىفوتسا اذإ Large undertaking ةریبك لامعأب دھعتملا صخشلا )ل(
 :ةیتآلا تابلطتملا نم لقألا ىلع نینثال ھل ةیلام تانایب رخآ خیراتب
 مصخ لبق يتارامإ مھرد نویلم )75( نع لقت ال ھلوصأ يلامجإ )1(
 .لجألا ةلیوطو ةریصق تامازتلالا
 .يتارامإ مھرد نویلم )150( نع لقی ال ةیونس تاداریإ يفاص )2(
 عومجم وأ يلاملا زكرملا ةمئاق يف تارامثتسالاو دقنلا عومجم )3(
 )7( نع لقی ال عوفدملا ھلام سأر ھنم اًموصخم ھب حرصملا ھلام سأر
 .يتارامإ مھرد نویلم

 
 :)ةمدخلا ىلع ءانب( فرتحم رمثتسم :ًایناث
 ةیراجت ضارغأل ةینامتئا تالیھست میدقت ىلع يوضنی طاشن سرامی -1
 :يتآلا نم يأل
 .دھعتم صخشل -أ

 .دھعتملا صخشلا ىلع رطیسملا -ب
 .دھعتملا صخشلا اھل يمتنی يتلا ةعومجملا يف وضع يأ -ج
 .دھعتملا صخشلا يف كراشی كرتشم يرامثتسا عورشم يأ -د
 تاقفصلاو ةینامتئالا تالیھستلا بیترت ةمدخ سرامی يذلا صخشلا -2
 .)10(تاكرشلاو لیومتو ةلكیھب ةطبترملا ةیرامثتسالا

 
 لمشیو:)میقم( فرتحم رمثتسم :ًاثلاث
 ھنكسم ةمیق ءانثتساب -لوصأ يفاص كلمی يذلا يعیبطلا صخشلا)أ(
 .يتارامإ مھرد نویلم )4( نع لقت ال -يسیئرلا
 :نوكی يذلا  يعیبطلا صخشلا)ب(
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  وأ اھل ةلیثم ةیباقر ةطلس نم وأ ةئیھلا نم دمتعم )1(

 نم وأ ةمظنم ةیلام ةسسؤم وأ ةصخرملا ةھجلا ىدل فظوم )2(
 وأ نییضاملا نیماعلا لالخ امھنم يأ ىدل ًافظوم ناك

 ھیلع مدقملا رامثتسالا لاجم يف نیتیفاكلا ةربخلاو ةفرعملا ھیدل )3(
 لبق نم ةصخرم ةھج ھلثمت وأ ،ةمءالملا رییاعمل ًاقفو هرطاخمو
 .ةئیھلا

 
 لثمی يعیبط صخش عم كرتشم باسح ھیدل يذلا يعیبطلا صخشلا -3
 ىلع )يسیئرلا باسحلا بحاص( )1( دنبلل ًاقفو میقم فرتحم رمثتسم
 :ةیتآلا طورشلا ىفوتست نأ

 بحاص( ةلئاع دارفأ دحأ )باسحلا يف كرتشملا( نوكی نأ )1(
 .ةیناثلا ةجردلا ىتح )يسیئرلا باسحلا
 باسحلا بحاص تارامثتسا ةرادإل باسحلا مادختسا متی نأ )2(
 .ھعم نیكرتشملاو يسیئرلا
 تارارق نأ باسحلا يف كرتشملا صخشلا نم يباتك دیكأت )3(
 لبق نم ھنع ةباین اھذاختا متی كرتشملا باسحلاب ةقلعتملا رامثتسالا

 .يسیئرلا باسحلا بحاص

 
 ةدھعلاك صاخ ينوناق لكش وأ صاخ ضرغ تاذ ةأشنم يأ -4
)Trust( ةیرامثتسا ةظفحم ةرادإ لیھستل طقف نیئشنملا ةسسؤملاو 
 . میقم فرتحم رمثتسم لثمی يعیبط صخشل

 
  :ةیتآلا طورشلل يفوتسملا Undertakings دھعتملا صخشلا -5

 وأ يلاملا زكرملا ةمئاق يف تارامثتساو دقن نم ھیدل ام عومجم )1(
 عوفدملا لاملا سأر ھنم اًموصخم ھب حرصملا ھلام سأر عومجم
 .يتارامإ مھرد نویلم )4( نع لقی ال
 ةیلاملا تاجتنملاو قاوسألل نییفاكلا مھفلاو ةربخلا ھیدل )2(
 رییاعمل ًاقفو اھب ةطبترملا رطاخملاو ةلصلا تاذ ةیلاملا تالماعملاو
 .ةمءالملا

 
 
 ةكرش يف صصحلا ةیبلاغ كلتمی ھیلع رطیسم يعیبط صخش )3(
 ھیدل وأ اھیف تیوصتلا قوقح ةیبلغأ ىلع ةرطیسلا ىلع رداق وأ ام
 .اھترادإ سلجم ءاضعأ ةیبلغأ لزع وأ نییعت ىلع ةردقلا
 .ةعبات وأ ةضباق ةكرش )4(
 )a joint venture partner( كرتشم يرامثتسا عورشم )5(
 رمثسم  وا ھتعیبطب فرتحم رمثتسم فیرعت ھیلع قبطنی يذلاو
 .میقم فرتحم
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 .ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملا ىلع اھحرط متیس يذلا حرطلا مھسأ  ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ

 .ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخملا حرطلا مھسأ يف نوبتتكی نیذلا نوفرتحملا نورمثتسملا )نوفرتحملا( ةیناثلا ةحیرشلا يف نوبتتكملا

 .ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملا ىلع اھحرط متیس يتلا حرطلا مھسأ ىلوألا ةحیرشلل صصخُملا حرطلا مھسأ

  ))میقم( فرتحم رمثتسم دعملا يعیبطلا صخشلا نولمشیو( نویعیبطلا صاخشألا )يداعلا رمثتسملا( ىلوألا ةحیرشلا يف نوبتتكملا
 ىدل ينطو رمثتسم مقر لمحتو حرطلا مھسأ يف بتتكت يتلا تاسسؤملاو تاكرشلاو
 نیرمثتسملا نم نوكت نأل ةلھؤم تسیل يتلاو ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس
 ةدحتملا تایالولا يف میقم صخش يأ ءانثتساب( يفرصم باسح مھیدلو نیفرتحملا
 ھتغیصب ،1933 ماعل يكیرمألا ةیلاملا قاروألا نوناق يف دوصقملا ىنعملاب
 .)ةلدعملا

 .ةكرشلا لام سأر يف مھسأ كلام مھاسملا

 لداعی ام( مھس لكل يكیرمأ رالود 0.027 غلبت ةیمسا ةمیقب ةكرشلل ةیداعلا مھسألا مھسألا
 .)مھس لكل يتارامإ مھرد 0.10

SMS ةریصقلا لئاسرلا ةمدخ. 

 .حرطلا مھسأ يف باتتكالل بلطب مدقتی يرابتعا وأ يعیبط صخش بتتكملا

 :رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةكرشلا اھكلمت يتلا ةیلاتلا تاھجلا اھب دصُقی  ةعباتلا تاكرشلا
 دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش §
 يب لإ يآ ھیأ سكیتیلانأ ةكرش §
 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت سكیتیلانأ 42 يج ةكرش §
 دتمیل دتكرتسیر ستكیجورب يجولونكیت 14 ياكس 42 يج ةكرش §
 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش §
 دتمیل دتكرتسیر غنیدلوھ يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش §
 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش §
 دتمیل دتكرتسیر يف يب سا سا ھیا 42 يج ةكرش §
 دتمیل دتكرتسیر يف يب سا يا ھیا يتیس ترامس 42 يج ةكرش §
 دتمیل يف يب سا غنیدلوھ وا يت ھیج ةكرش §
 م.م.ذ ةیجولونكتلا عیراشملل نیاربیلیتنا ةكرش §
 دتمیل كیت كیتیسأ ةكرش §

TAQ يعانطصالا ءاكذلا ةصنمو ،ةكرشلا تانایب تالیلحت ،تالیلحتلل ریغتملا لدعملا 

 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود تارامإلا ةلود

 .يزكرملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا فرصم تارامإلا ةلودل يزكرملا فرصملا

 تایالولا نم ةیالو يأو ،اھل ةعباتلا تاعطاقملاو يضارألاو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا اكیرمأ وأ ةدحتملا تایالولا
 .ایبمولوك ةعطاقمو ،ةیكیرمألا ةدحتملا

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف ةلوادتملا ةلمعلا  رالودلا

 
 باتتكالا ماكحأو طورش :لوألا مسقلا
 
  حرطلا مھسأل ةیسیئرلا لیصافتلا

 
 يس لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب :ةكرشلا مسا •

 
 لداعی امب( يكیرمأ رالود 115,697,753.57 غلبمب ةرشنلا هذھ خیرات يف امك ةكرشلا لام سأر دیدحت مت :لاملا سأر •

 يأ( يكیرمأ رالود 0.027 ةیمسا ةمیقب ،لماكلاب عوفدم مھس 4,249,000,000 ىلع عزوم )يتارامإ مھرد 424,900,000
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 ٍدیزم ىلع لوصحلل ةرشنلا هذھ يف "لاملا سأر رّوطت نایب" دنب ىلإ عوجرلا ىجُری .مھس لكل )يتارامإ مھرد 0.10 لداعی ام
 .لیصافتلا نم

 
 

 قوقح لمحتو ةئفلا سفن نم مھسألا عیمجو ،ةیداع ٌمھسأ اھعیمج ،مھس 1,359,680,000 :اھعونو اھددعو حرطلا مھسأ ةبسن •
 لبق يلاحلا ةكرشلا لام سأر نم %32 لكشتو ىرخألا تامازتلالاو قوقحلا عیمج يف يواستلاب ّفنصتو ةیواستم تیوصت
 .جاردإلا خیرات يف امك لاملا سأر يف مھسألا ددع عومجملً اقبط ردصملا ةكرشلا لام سأر نم %24.24 لكشتو حرطلا

 
 

 يتارامإ مھرد 1.34 :حرطلا رعس •
 

 
  :حرطلا رعس باسح ةقیرط •

 
 يف صخرم لقتسم ریبخ میقم لبق نم ددحم مییقت قاطن لاثملا لیبس ىلع لمشت لماوع ةدع ىلإ دانتسالاب حرطلا رعس دیدحت مت
 .قوسلا جھنو لخدلا جھن مادختساب رعسلا دیدحت مت دقو ،ةئیھلا لبق نم ھب فرتعمو ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

 
 :حرطلا مھسأ ىلع ذاوحتسالل نیبتتكملا نم ةلھؤملا تائفلا ةیلھأ •

 
 وھ امك نییداعلا نیرمثتسملا نم نیبتتكملل حرطلا مھسأ نم ددع حرط متیس :ىلوألا ةحیرشلل ةصصخملا حرطلا مھسأ -

 عیمج كلتمی نأ بجیو .ةرشنلا هذھ نم "تاراصتخالاو تافیرعتلا" مسقو ةرشنلا هذھ نم فالغلا ةحفص يف حضوم
 متی .يفرصم باسح مقرو ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىدل ينطو رمثتسم مقر ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملا
 ةكرشلا ظفتحتو .ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل مھس  98,151,900 لثمی امب ،حرطلا مھسأ نم %7.219 صیصخت
 اھریدقتل ًاقفو باتتكالا ةرتف ةیاھن لبق تقو يأ يف ىلوألا ةحیرشلل ةصصخملا حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب
 ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ ددع يف ةدایز يأ يدؤتسو .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھر ،صاخلا
 نیبتتكملل باتتكالا ةبسن لقت الأ ةطیرش ،ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ ددع يف لثامم ضافخنا ىلإ ىلوألا
 نم %40 ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل باتتكالا ةبسن زواجتت الأو حرطلا مھسأ نم %60 نع ةیناثلا ةحیرشلا يف
 .حرطلا مھسأ

 
 نیفرتحملا نیبتتكملل ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ حرط متیس :ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ -

 ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملا عیمج كلتمی نأ بجیو .ةرشنلا هذھ نم "تاراصتخالاو تافیرعتلا" مسق يف حضوم وھ امك
 لثمی امب ،حرطلا مھسأ نم %92.781 صیصخت متی .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىدل ينطو رمثتسم مقر

 .ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ،مھس  1,261,528,100
 

 نیناوق بجومب ًادیقم هرامثتسا نوكی بتتكم يأل ماعلا باتتكالا رظُحی :يلاتلا وحنلا ىلع حرطلا مھسأ يف ماعلا باتتكالا رظُحی •
 رامثتسالاو باتتكالا ناك اذإ ام دیدحت ةیلوؤسم بتتكملا لمحتیو .اھیلإ يمتنی يتلا ةلودلا نیناوق بجومب وأ اھیف میقی يتلا ةلودلا
 .ةلصلا تاذ )لودلا( ةلودلا نیناوق عم قفاوتی حرطلا مھسأ يف

 
 ،يتارامإ مھرد 5,000 غلبمب ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف باتتكالل ىندألا دحلا دیدحت مت :رامثتسالل ىندألا دحلا •

 ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف باتتكالل ىندألا دحلا دیدحت متو .يتارامإ مھرد 1,000 اھردق تادایزب يفاضإ رامثتسا يأ ءارجإ عم
 .يتارامإ مھرد 1,000,000 غلبمب ةیناثلا ةحیرشلل

 
 .بلطلا مجحل ىصقأ دح دجوی ال :بلطلا مجحل ىصقألا دحلا •

 
 

 حرطلا تادئاع مادختساو حرطلا بابسأ
 

 ًایملاع ةدئار ةكرشك ةكرشلا ةناكم زیزعتو لجألا ةلیوطو ةریصق ومنلا ةیجیتارتسال حجانلا ذیفنتلا نیكمتل لاملا سأر ةدایز ىلإ ةكرشلا ىعست
 سأر فیظوتل ةكرشلا ططختو .ةیباحسلا ةینقتلا ىلع ةمئاقلاو )"AI"( يعانطصالا ءاكذلاب ةموعدملا ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لاجم يف
 :ةیلاتلا ةیسیئرلا تالاجملا يف مدقتلا فدھب ةمكحب لاملا

 
 ریوطتلاو ثحبلا
 .ةدیدج تاجتنم ءاشنإو راكتبالاب ةوقب ةكرشلا نمؤت ،ةمخضلا تانایبلا تالیلحتو يعانطصالا ءاكذلا لاجم يف ةدئار ةكرش اھنوك قلطنم نم
 ةدیدج تاینقت ریوطت ةلصاوم كلذكوً ایلود كلذكو تارامإلا ةلودو يبظوبأ ةرامإ جراخ ةیلاحلا ریوطتلا ةطشنأ عیسوتل ةكرشلا ططختو
 ثحبلا لاجم يف اھدوھج زكرت نأ ةكرشلا عقوتت  .ةفلتخم عقاوم يف تالیلحتلا ةصنمل ةرمتسملا رشنلا تایلمع لالخ نم ةیركف تایكلمو
 نم ،كلذ يف امب ،ةینادیملا ةیلاملا تامدخلا يف يعانطصالا ءاكذلا جذامنو يعانطصالا ءاكذلل ةمخضلا تانایبلا تاقیبطت ءاشنإ ىلع ریوطتلاو
 ةیضایرلا تالیلحتلا ىرخألا ةیسیئرلا زیكرتلا تالاجم لمشتو .يلاملا قیقحتلا تاودأو لاومألا لسغ ةحفاكمو قیقدتلا ةصنم ،ىرخأ رومأ نیب
 ةحوتفملا يعانطصالا ءاكذلا تالاجم نإف ،يعانطصالا ءاكذلا تاقیبطت نع رظنلا فرصبو .باعلألا تاكرحم ایجولونكتو میلعتلاو خانملاو



 

 18/66  
 

 .رارمتساب ةدیازتملا اھتاقیبطتل اًرظن ةیثحبلا ةطشنألا زیكرت طحم نوكتس "DeepFake" قیمعلا فییزتلا فشكو Chat GPT لثم ةئشانلا
  

 يوضعلا ریغ ومنلا
 زیزعت فدھب ةمخضلا تانایبلا تالیلحتو يعانطصالا ءاكذلا يف لثمتملا يساسألا اھزیكرت لاجم يف ةریبك تارامثتسا ءارجإ ةكرشلا عقوتت
 تاراكتبا وأ/و ةكرشلا تاجتنم ةظفحم لِمُكت ةخسار تاینقت يف رامثتسالا فادھأ لثمتت نأ عقوتملا نمو .ةیجولونكتلا اھتاردقو اھتاجتنم ةظفحم
 اھرظن ةھجو نم يتلاو ةیساسألا زیكرتلا تالاجمب ةلصلا ةبیرق تالاجملا يف رامثتسالا صرف مییقت ةكرشلا لصاوتس امك .ةتبثم ةعزعزم
  .لیوطلا ىدملا ىلع ةیسیئر تاینقتك رھظت نأ نكمی

 
 ةیلودلا عسوتلا ططخ
 ًادعاصف 2026 ماع نم اھتاداریإ فصن نم رثكأ نوكی نأ عقوتملا نمو ،ةیلودلا اھتایلمع نم اھیلع لصحتملا تاداریإلا ةدایز ةكرشلا عقوتت
 ةلّاعف تاونق ءاشنإ لالخ نم ،تاراق 4 ربع ةفدھتسملا انقاوسأ يف اندجاوت عیسوتل تارامثتسا ذیفنت ةكرشلا عقوتتو .ةیلودلا دوقعلا نم ًادمتسم
 ربع لاملا سأر فیظوت يف اًمیكح اًجھن ةكرشلا عبتتسو .ةیتحتلا ةینبلاو يلحملا روضحلا زیزعتو ،ةیقیوست جماربو ،"قوسلا لوخد" دصقب
 .تارامثتسالا ىلع دئاوعلا ةدایز فدھب ةیلودلا عسوتلا ةطشنأ

 
 ةیراجتلاو ةیلیغشتلا تابلطتملل ًاقفو هالعأ ةروكذملا تالاجملا ربع يلوألا ماعلا حرطلا تادئاع صیصخت ةیرح ةرادإلا سلجمل نوكیس
 .ةكرشلل
 
 حرطلا فیراصم / باتتكالا ةفلك
 
 .ةفاك حرطلا فیراصم اھدحو ةكرشلا لمحتتس

 
 

 ىلوألا ةحیرشلل ةصصخملا حرطلا مھسأ لوح ةیفاضإ تامولعم
 

 باتتكالا تابلط .1
 

 يصخشلا ھمساب بلطلا نوكی نأ بجی ،يعیبط صخش بناج نم باتتكالا بلط میدقت ةلاح يفو طقف دحاو باتتكا بلط میدقت بتتكم لكل زوجی
 بناج نم باتتكا بلط میدقت ةلاح يف  وأ )بتتكملا اذھ مساب باتتكالا بلط ّمدُقی ةلاحلا هذھ يفف ،رخآ بتتكمل لثممك فرصتی نكی مل ام(
 باتتكالا يقلت كنب ظفتحی ،يسسؤملا ھمساب وأ يصخشلا ھمساب بلط نم رثكأل بتتكملا میدقت ةلاح يفو .يسسؤملا ھمساب ،يسسؤم نایك
 .بتتكملا اذھل حرط مھسأ يأ صیصخت مدعو بتتكملا اذھ نم ةمدقملا باتتكالا تابلط ضعب وأ عیمج داعبتسا يف قحلاب يسیئرلا

 
 لوقحلا عیمج لامكإ نیبتتكملا ىلع بجی امك ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىدل لجسم ينطو رمثتسم مقر ىلع لصحی نأ بتتكملا ىلع بجی
 ةرتف لالخ باتتكالا غلبم عم يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ىلإ اھمیدقتو ةبولطملا قئاثولا عیمج ىلإ ةفاضإلاب باتتكالا بلط يف ةلصلا تاذ
 .حرطلا

 
 بلط لوبق يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ضفری ،كلذك رمألا نكی مل اذإو .لماكلاب اًءورقمو اًحضاو لمتكملا باتتكالا بلط نوكی نأ بجی
 .باتتكالا باب قالغإ لبق ةبولطملا قئاثولا وأ تامولعملا عیمج ریخألا يفوتسی ىتح بتتكملا نم باتتكالا

 
  ةیمومعلا ةیعمجلا نع ةرداصلا تارارقلا عیمجل لثتماو ةكرشلل يساسألا ماظنلا ىلع قفاو دق بتتكملا ربتُعی ،حرطلا مھسأ يف باتتكالاب
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 ةئبعت يغبنی الو .باتتكالا بلط نم ةروصم خسن يأ لوبق زوجی الو .ةلطابو ةیغال باتتكالا بلط ىلإ ةفاضُم طورش يأ ربتعتو .ةكرشلل
 كنب عورف نم يأ ىلإ باتتكالا بلط میدقت بجی ،كلذ دعب .ةكرشلل يساسألا ماظنلاو باتتكالا ةرشن ةعجارم دعب الإ لماكلاب باتتكالا بلط
 .")ينورتكلإلا باتتكالا" عجار( ةینورتكلإلا تاونقلا لالخ نم وأ ةقیثولا هذھ يف ةروكذملا يسیئرلا باتتكالا يقلت

 
 عیقوت متیو .باتتكالا ءارجإ ھیف مت يذلا كنبلا لثمم دوجو يف بلطلا يف ةدراولا تامولعملا ةقد ىلع دیكأتلا مھیلثمم وأ نیبتتكملا ىلع بجی
 .ھلثمم وأ بتتكملا بناج نم حوضوب هدامتعا وأ باتتكا بلط لك

 
 :ةیلاتلا بابسألا نم يأل بتتكم يأ نم ةمدقملا باتتكالا تابلط ضفر يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل زوجی

 
 نم يأ لمحتی الو( ةمدقملا قئاثولا وأ عوفدملا غلبملاب قلعتی امیف حیحص ریغ وأ لمتكم ریغ باتتكالا بلط جذومن ناك اذإ •

 لكشب بتتكملا ناونع لامكتسا متی مل اذإ حرطلا مھسأ صیصخت مالتسا مدع نع ةیلوؤسملا حرطلا ةیلمع يف ةكراشملا فارطألا
 ؛)حیحص

 
 ؛اھب حومسم ریغ عفد ةقیرط مادختساب باتتكالا بلط يف دراولا غلبملا عفد مت اذإ •

 
 

 
 ةصصخملا حرطلا مھسأل ةددحملا تادایزلا وأ بولطملا رامثتسالل ىندألا دحلا عم قفاوتی ال باتتكالا بلط يف دراولا غلبملا ناك اذإ •

 ؛ىلوألا ةحیرشلل
 

 
 ؛لماكلاب ءورقم ریغو حضاو ریغ لمتكملا باتتكالا بلط جذومن ناك اذإ •

 
 

 ؛بابسألا نم ببس يأل ریدملا كیش ةداعإ تمت اذإ •
 

 
 وأ باتتكالا بلط جذومن يف روكذملا غلبملا عفدل ٍفاك ریغ باتتكالا بلط جذومن يف روكذملا يفرصملا باسحلا دیصر ناك اذإ •

 بابسأ يأل وأ عیقوتلا قباطت مدع ببسب ًءاوس بلطلا غلبم عفدل دیصرلا مادختسا ىلع رداق ریغ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ناك
 ؛ىرخأ

 
 

 ؛حیحص ریغ ينطولا رمثتسملا مقر ناك اذإ وأ ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ينطولا رمثتسملا مقر ةحاتإ متت مل اذإ •
 

 
 ؛)اھدحو ةكرشلا ریدقتل رركملا بلطلا اذھل لوبق يأ عضخی( رركُم باتتكالا بلط نأ تبث اذإ •

 
 

 ؛حرطلا طورش عم قفاوتی ال باتتكالا بلط نأ كلذ فالخب نیبت اذإ •
 

 
 لثممك فرصتی نكی مل ام( يصخشلا ھمسا فالخب رخآ ٍمساب باتتكالا بلط مدق دق ھنأ نیبتو ًایعیبط اًصخش بتتكملا ناك اذإ •

 ؛)رخآ بتتكمل
 

 
 ؛ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ وأ ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ ىلع ةقبطملا دعاوقلاب بتتكملا مزتلی مل اذإ •

 
 

 وأ يساسألا ماظنلا وأ تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا ماكحأل لاثتمالا نامضل باتتكالا بلط ضفر كلذ فالخب يرورضلا نم ناك اذإ •
 وأ ؛ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس وأ علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ تابلطتم وأ ةرشنلا هذھ

 
 

 فارصلا زاھج/لاوجلا فتاھلا/تنرتنإلا/تفیوسلا ماظن/لاومألا لیوحت ماظن تاونق ربع لیوحتلا بابسألا نم ببس يأل لشف اذإ •
  .باتتكالا بلط ةجلاعمل ةیفاك ریغ ةصاخلا لوقحلا يف ةبولطملا تامولعملا تناك وأ يلآلا
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 نوكی الو ،حرطلا مھسأ صیصخت ىتح تقو يأ يف هالعأ ةروكذملا بابسألا نم يأل باتتكالا بلط ضفر يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل زوجی
 .نیضوفرملا نیبتتكملا ءالؤھل مھسألا صیصختب راطخإلا لبق نیبتتكملا غالبإب مازتلا يأل ًاعضاخ

 
 

 باتتكالا تابلطب ةقفرملا قئاثولا .2
 

 :مھب ةصاخلا باتتكالا بلط جذامن عم ةیلاتلا قئاثولا نوبتتكملا مدقی
 

 :ىرخأ ةلود يأ ينطاوم وأ يجیلخلا نواعتلا سلجم لود وأ تارامإلا ةلود ينطاوم نم دارفألل ةبسنلاب
 
 .ينطولا رمثتسملا مقر نایب •

 
 و ؛ةیراس ةیتارامإ ةیوھ ةقاطب وأ رفس زاوج ةروصو لصأ •

 
ّقوُملا فالتخا ةلاح يف •  :بتتكملا نع عِ

 
 

 ،تارامإلا ةلود يف میظنتلل ةعضاخلا تاھجلا/صاخشألا نم ةدمتعم ةروص وأ ّعقوُملا اذھل لوصألا بسح ّقثوملا لیكوتلا •
 ؛ةلودلا يف لوصألا بسح میظنتلل ةعضاخ ىرخأ ةھج يأ وأ ،لدعلا بتاكلا لثم

 
 

 رفسلا زاوج نم ةروصو عیقوتلا ةحص نم ققحتلا لجأ نم ّعقوُملل ةیلصألا ةیتارامإلا ةیوھلا ةقاطب/يلصألا رفسلا زاوج •
 و ؛ةیتارامإلا ةیوھلا ةقاطب/يلصألا

 
 

 وأ ؛عیقوتلا ةحص نم ققحتلا لجأ نم بتتكملل ةیتارامإلا ةیوھلا ةقاطب/رفسلا زاوج نم ةروص •
 

 
ّقوُملا ناك اذإ •  :يلی ام میدقت متیسف ،ٍرصاق ىلع ًایصو عِ

 
 

 ؛عیقوتلا ةحص نم ققحتلا لجأ نم يصولل ةیتارامإلا ةیوھلا ةقاطب/رفسلا زاوج ةروصو لصأ •
 

 
 و ؛رصاقلا رفس زاوج ةروصو لصأ •

 
 

 تاطلسلاو ةمكحملا بناج نم ھیلع قدصملا ةیاصولا دنس ةروصو لصأ ،ةمكحملا بناج نم ًاّنیعم يصولا ناك اذإ •
 .)لدعلا بتاكلا لثم( ىرخألا ةصتخملا

 
 

 :ىرخألا تآشنملاو تاكرشلاو رامثتسالا قیدانصو ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا كلذ يف امب ةیرابتعالا تائیھلل ةبسنلاب
 

 :تارامإلا ةلود يف ةلجسملا ةیرابتعالا تائیھلا •
 

 ةیلاتلا تائیھلا/صاخشألا دحأ نم ةدمتعم ةروص وأ ھنم ققحتلل يراجتلا لجسلا وأ يراجتلا صیخرتلا ةروصو لصأ •
 ؛ةلودلا يف لوصألا بسح میظنتلل ةعضاخ ىرخأ ةھج يأ وأ لدعلا بتاكلا ؛تارامإلا ةلود يف میظنتلل ةعضاخلا

 
 

 ماكحألاو طورشلا لوبقو بلطلا میدقتو ھلیثمت كلذكو بتتكملا نع ةباین عیقوتلاب ّعقوُملا ضّوفت يتلا ةقیثولا ةروصو لصأ •
 ؛باتتكالا جذومن يفو باتتكالا ةرشن يف اھیلع صوصنملا

 
 

 و ؛ّعقوُملاب ةصاخلا ةیتارامإلا ةیوھلا ةقاطب/رفسلا زاوج ةروصو لصأ •
 

 .ينطولا رمثتسملا مقر نایب •
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 يقلت كنب ىلإ عوجرلا ىجُری ،كلذ ىلع ًءانبو .اھرقمو ةیرابتعالا ةئیھلا ةعیبطل ًاعبت قئاثولا فلتختس :ةیبنجألا ةیرابتعالا تائیھلا •
 .ةبولطملا قئاثولاب ةمئاق ىلع لوصحلل يسیئرلا باتتكالا

 
 

 ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأل عفدلاو باتتكالا ةقیرط .3
 

 رمثتسملا مقرب ًابوحصم ةرشنلا هذھ يف جردملا يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل ةكراشملا عورفلا ىلإ بتتكملا بناج نم باتتكالا بلط میدقت بجی
 باتتكالل ھمادختسا يف بغری يذلا غلبملا لماك عفد ىلإ ةفاضإلاب ،بتتكملل يفرصملا باسحلا مقرو ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىدل ينطولا
 :ةیلاتلا قرطلا ىدحإب ھعفد متی نأ ىلع ،حرطلا مھسأ يف

 
 يس لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب ةكرش" حلاصل ، تارامإلا ةلود يف لمعیو صخرم كنب ىلع بوحسم دمتعم يفرصم كیش •

 ؛"يلوألا ماعلا حرطلا –
 

 وأ ؛يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ىدل بتتكملا باسح نم مصخلا •
 

 
 .)هاندأ ينورتكلإلا باتتكالا مسق ىلإ عوجرلا ىجُری( ينورتكلإلا باتتكالا تایلمع •

 
 

 .ریدملا كیش قیرط نع ھعفد متیس بلطلا غلبم ناك اذإ ىتح باتتكالا بلط جذومن يف بتتكملل يفرصملا باسحلا لیصافت لامكتسا بجی
 

 :ةیلاتلا قرطلا نم يأ مادختساب ھلوبق وأ باتتكالا غلبم عفد يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل زوجی ال
 

 ؛ًادقن •
 

 وأ ؛)ةدمتعم ریغ( تاكیشب •
 

 
 .هالعأ ةدراولا قرطلا ریغ ىرخأ عفد ةقیرط يأب •

 
 

  .يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل ةكراشملا عورفلا ىلع عالطالل 3 قحلملا ىلإ عوجرلا ىجُری
 
 

 ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ةینورتكلالا ةصنملا قیرط نع باتتكالاو ينورتكلإلا باتتكالا
 

 ،تنرتنإلا ربع ةیفرصملا تامدخلا تاقیبطت ،يلآلا فارصلا ةزھجأ( ھب ةصاخ ةینورتكلإ تاونق اًضیأ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ىدل نوكی دق
 میدقتبو .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىدل "باتتكا" ماعلا باتتكالا ماظنب ةلصتم )كلذ ىلإ امو ،فتاھلا ربع ةیفرصملا تامدخلا تاقیبطت

 يف يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ضوفیو بتتكملا نع ةباین حرطلا ماكحأو طورش بلطلا مدقی يذلا لیمعلا لبقی ،ينورتكلإلا باتتكالا بلط
 تیاسیرب ةكرش" حلاصل حرطلا باسح ىلإ ھلیوحتو لیمعلاب صاخلا يفرصملا باسحلا نم غلبملا مصخ قیرط نع باتتكالا غلبم يلامجإ عفد
 ربتعی .باتتكالا بلط يف لصفملا وحنلا ىلع ،يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ىدل حوتفملا "يلوألا ماعلا حرطلا - يس لا يب غنیدلوھ يا ھیا
 تابلطلاب قلعتی امیف ةمعادلا قئاثولا قبطنت نل ،كلذ ىلع ًءانبو .ةیوھلا دیدحت تابلطتم ءافیتسا ضارغأل ًایفاك ينورتكلإلا بلطلا میدقت
 يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب موقیو .مسقلا اذھ بجومب ةینورتكلإلا تابلطلا ىلع هذھ باتتكالا ةرشن يف رخآ ناكم يأ يف اھیلع صوصنملا
 مھسأب ةصاخلا تادئاعلا دادرتساو حرطلا مھسأل يئاھنلا صیصختلاب راطخإلا ةجلاعمو ذیفنتب ھیف ينورتكلإلا باتتكالا بلط میدقت مت يذلا
 .مھسألا جاردإ لبقو حرطلا ةرتف قالغإ دعب اھیلع حبر يأو )تدجُو نإ( ةصصخملا ریغ حرطلا

 
 تالیوحتلا ماظن"( يزكرملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا فرصم ىدل ةیلاملا تالیوحتلا ماظن لالخ نم باتتكالا تابلط مالتسا اًضیأ نكمی
 يبظوبأ قوس ىدل ھب صاخ حلاص ينطو رمثتسم مقر میدقت ةیلاملا تالیوحتلا ماظن ةقیرط راتخی يذلا رمثتسملا نم بلُطیسو .)"ةیلاملا
 .ةصاخلا تامیلعتلا لقح يف اھیف بتتكُملا حرطلا مھسأ ةمیق ىلإ ةفاضإلاب ةیلاملا قاروألل

 
 ينورتكلإلا باتتكالا – ع.م.ش لوألا يبظوبأ كنب

 
 

 لوألا يبظوبأ كنب ىدل ينورتكلإلا يلوألا ماعلا حرطلا يف باتتكالا
 

 .ae/cib/iposubscription-https://www.bankfab.com/en ةرایزب لّضفت .1
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 ةلود يف ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف تاباتتكالا لسرأو تامیلعتلا عبتاو "باتتكالا ةیفیك ةحفص" عجار
 .تارامإلا

 
 )لوألا يبظوبأ كنب ءالمعل( لوألا يبظوبأ كنب نم ةلاوجلا فتاوھلل ةیفرصملا ةمدخلا قیبطت .2

 
-261-971 + مقرلا ىلع لوألا يبظوبأ كنبل عباتلا لاصتالا زكرمب لاصتالا ىجُری ،معدلا ىلإ ةجاحلا وأ تالكشم يأ دوجو ةلاح يف

18006.  
 
 

  :ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ةینورتكلإلا ةباوبلا ربع باتتكالا
 

 :ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ةینورتكلإلا ةباوبلا ربع باتتكالا لالخ نم تابلطلاب مدقتلل
 

  – ىلإ لوخدلا ىجُری
 

 https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx – ةیبرعلا ةغلل
 

 https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx – ةیزیلجنإلا ةغلل
 
 ماعلا حرطلا جمانرب يف كارتشالل ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ةینورتكلإلا نیرمثتسملا ةباوب ةحفص يف ةدراولا تامیلعتلاب دیقتلا ءاجرلا
 .باتتكالل

 .)يداعلا رمثتسملا ( ىلوألا ةحیرشلا مھساب باتتكالل ماعلا حرطلا يف باتتكالا طبار ىلع طغضا

 ةطساوب وا  ADX (239)-800 مقر ىلع ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسب لاصتالا ىجری ،هالعأ اھیلإ راشملا تامولعملا نع ةلئسأ مكیدل ناك اذإ
 .INFO@ADX.AE  ىلع ينورتكلالا دیربلا

 
 باتتكالا غلابم عفد قرطب ةلصلا تاذ ةمھملا خیراوتلا

 
 .2023 سرام 15 يف )مویلا فصتنم( اًرھظ 12 ةعاسلا لولحب تاكیشلا قیرط نع ةعوفدملا باتتكالا غلابم لاسرإ بجی •

 
 يف ينورتكلإلا عفدلا ةباوب/ينورتكلإلا عقوملاو تنرتنإلا ربع ةیفرصملا تامدخلا لالخ نم ةملتسملا باتتكالا تابلط میدقت بجی •

 .2023 سرام 16 يف )مویلا فصتنم( اًرھظ 12 ةعاسلا لبق ةیلاملا تالیوحتلا ماظن/)UAEPGS( تارامإلا ةلود
 

 
 باتتكالا غلابم

 
 باتتكا يأ ءارجإ عم ،يتارامإ مھرد 5,000 نع لقی ال غلبمب حرطلا مھسأ ءارشل تابلطلا میدقت ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملا ىلع بجی
 .يتارامإ مھرد 1,000 اھردق تادایزب يتارامإ مھرد 5,000 نع دیزی

 
 

 باتتكالا ةیلمع
 

 ينطولا رمثتسملا مقر نومدقی ال نیذلا نوبتتكملا نوكی نلو .ةبولطملا لیصافتلا عیمج میدقت عم ،بلطلا جذومن لامكإ نیبتتكملا ىلع بجی
 .مھل حرط مھسأ يأ صیصخت متی نلو باتتكالل نیلھؤم يفرصملا باسحلاو ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىدل مھب صاخلا

 
 اذإو .ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ وأ ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ ىلع لوصحلل الإ ٍبلطب مدقتلا نیبتتكملل زوجی ال
 بسح( يسیئرلا حرطلا لیكو وأ باتتكالا ریدم وأ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل زوجی ،حرطلا مھسأ نم عون نم رثكأ يف ًابلط ام صخش ّمدق
 .امھیلك وأ نیبلطلا نیذھ دحأ لھاجت )ءاضتقالا

 
 راطخإ ىقلتی ىتح ھب ظافتحالا بتتكملا ىلع بجی مالتسالاب اًرارقإ بتتكملل ھلالخ نم باتتكالا متی يذلا يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ردُصی
 مالتساب اًرارقإ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب بناج نم ھمتخو ھعیقوتو ھمیدقت دعب يسیئرلا باتتكالا بلط نم ةدحاولا ةخسنلا ربتعتو .صیصختلا

 ةلاح يف رارقإلا مدقیو .رامثتسالا خیراتو عفدلا ةقیرط لیصافتو عوفدملا غلبملاو ناونعلاو بتتكملا تانایب مالتسالا نمضتیو .باتتكالا بلط
 رمثتسملا مقر لثم بلطلا نع ةیساسأ ٍتامولعم يلآلا فارصلا ةزھجأو تنرتنإلا ربع ةیفرصملا تامدخلا لالخ نم ةینورتكلإلا تابلطلا
 .لیمعلل يفرصملا باسحلا لیصافتو خیراتلاو غلبملاو ينطولا

 
 صیصختلا راطخإ يقلت مدع نع ةیلوؤسم يأ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبو ةكرشلا لمحتت نلف ،حیحص لكشب بتتكملا ناونع ةئبعت متت مل اذإو
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 .اذھ
 

 ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةصصخُملا حرطلا مھسأ لوح ةیفاضإ تامولعم .4
 

 ةلصلا يذ مسقلا ىلإ عوجرلا ىجُری ،بلطلا غلبمل ىندألا دحلاو ةیلھألا رییاعم
 
 

 عفدلاو باتتكالا تابلط میدقت ةقیرط
 

 :لاومألا عفدو يسیئرلا حرطلا لیكو لالخ نم تابلطلا میدقت
 

 لیكو نم لسرملا طبارلا وأ باتتكالا جذومن مادختساب يسیئرلا حرطلا لیكو ىلإ ءارشلا تابلط میدقت نیفرتحملا نیبتتكملل نكمی •
 .يسیئرلا حرطلا

 
 ةكراشمو نیفرتحملا نیبتتكملا نم رمثتسملل ينطولا مقرلاو ةقفرملا قئاثولاو تابلطلا جذامن عیمجتب يسیئرلا حرطلا لیكو موقیو •

 .حرطلا ةرتف لالخ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب عم تابلطلا لیصافت
 

 
 .اھب يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب غالبإو ةرشنلا هذھ يف ةدراولا صیصختلا ةسایسل ًاقفو ةكرشلا بناج نم صیصختلا دیدحت متیسو •

 
 

  .حرطلا ةرتف لالخ ًابلط مدق فرتحم بتتكم لك نم ،ءاضتقالا بسح ،لاومألا لیصحتب يسیئرلا حرطلا لیكو موقیسو •
 
 

 يقلت كنب ىلإ ةصصخُملا لاملا سأر لاومأ لیوحتب يسیئرلا حرطلا لیكو موقیس ،حرطلا مھسأ صیصخت نم ءاھتنالا درجمبو •
 .ةدحاو ةعفد يف يسیئرلا باتتكالا

 
 

 .نیفرتحملا نیبتتكملا ىلإ اھرادصإو ةلصلا تاذ حرطلا مھسا رادصإو صیصختو تادئاعلا مالتسا دیكأتب يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب موقی
 .لاحلا ىضتقم يسح

 
 

 ةعونتم لئاسم لوح ةیفاضإ تامولعم .5
 

 حرطلا ةرتف
 . 2023سرام 17 يف يھتنتو 2023 سرام 13 يف أدبت

 
 يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب

 
  ع.م.ش لوألا يبظوبأ كنب

 
  .ةرشنلا هذھ نم 3 قحلملا يف يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب عورفب ةمئاق درت

 
 رادصإلا فیلاكتو حرطلا تادئاع

 
 ىلإ اھلیوحت متیسو ،يكیرما رالود )496,111,967.32( لداعی ام ،يتارامإ مھرد 1,821,971,200 ىلإ حرطلا تادئاع غلبم لصیس
  .حرطلا مھسأ رادصإب ةقلعتملا تاقفنلاو فیلاكتلا عیمج ةكرشلا لمحتتو .ةكرشلل يطایتحالا باسحلا

 
 )حرطلا ماظن بجومب( نیبتتكملا نم ةفلتخملا تائفلل حرطلا مھسأ صیصخت ةقیرط

 
 ةددحملا صیصختلا ةسایسل ًاقفو حرطلا مھسأ صیصختب ةكرشلا موقت ،حرطلا مھسأ ددع ةملتسملا باتتكالا تابلطل يلامجإلا مجحلا زواجت اذإ
 .نیبتتكملا ىلإ اھیلع ةقحتسم حابرأ يأو ةدئازلا باتتكالا غلابم درب موقتو هاندأ

 
 صیصختلا راطخإ

 
 ددعو باتتكالا لوبق ىلع ًایئدبم دیكأتلل ةریصقلا لئاسرلا ةمدخ قیرط نع نیلوبقملا ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملا ىلإ راطخإ لاسرإ متیس
 .بتتكم لك ىلإ لجسملا دیربلاب ھلاسرإ متی نأ ىلع ،بتتكم لكل مھسألا صیصخت حضوی ٌراطخإ كلذ يلیو .مھل ةصصخُملا ةحورطملا مھسألا

 
 نیبتتكملا ىلإ ةدئازلا غلابملا در ةقیرط
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 مھسأ صیصخت متی ،)باتتكالا باب قلغ  خیرات نم لمع مایأ )5( ةسمخ نوضغ يف كلذ نوكی ثیحب( 2023 سرام 25 هاصقأ دعوم يف
 نیبتتكملا ىلإ ،اھنع جتان حبر يأو ،ةدئازلا باتتكالا غلابمّ در متی ،صیصختلا اذھ نم لمع مایأ )5( ةسمخ نوضغ يفو ،نیبتتكملل حرطلا
 نم يأل مھتابلط ضفر مت نیذلا نیبتتكملا ىلإ اھنع ةجتان ةقحتسم حابرأ يأو باتتكالا غلابم در متیو ،حرطلا مھسأ ىلع اولصحی مل نیذلا
 بلطلا غلبم عفد ھلالخ نم مت يذلا ھسفن بتتكملا باسح ىلإ ھیلع ةقحتسم حابرأ يأو دئازلا غلبملا ةداعإ متتو .هالعأ ةروكذملا بابسألا
 ىلع بتتكملا ىلإ غلابملا هذھ ةمیقب كیش لاسرإ قیرط نع غلابملا هذھ ةداعإ متت ،ریدم كیش قیرط نع باتتكالا غلبم عفد ةلاح يفو .يلصألا
 .باتتكالا بلط يف روكذملا ناونعلا

 
 يف ةدراولا طورشلل ًاقفو بتتكملا ىلإ بتتكملا ھعفد يذلا بلطلا غلبمو ،دجُو نإ ،ةكرشلا بناج نم لوبقملا باتتكالا غلبم نیب قرفلا در متی
 .ةرشنلا هذھ

 
 ىواكشلاو تاراسفتسالا

 
 لاصتالا ةدئازلا لاومألا دادرتسا وأ ةضوفرم تابلط وأ صیصخت يأب قلعتی امیف ىوكش وأ راسفتسا میدقت يف نیبغارلا نیبتتكملا ىلع بجی
 ىلإ رمألا ةلاحإ يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب ىلع بجی ،لح ىلإ لصوتلا رذعت اذإو ،ھلالخ نم باتتكالا مت يذلا يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبب
 بلط ىقلتی يذلا فرطلا عم طقف ةمئاق بتتكملا ةقالع لظتو .ةلاحلاب مئاد عالطا ىلع بتتكملا لظی نأ ىلع ،نیرمثتسملا تاقالع ریدم
 .باتتكالا

 
 اھلوادتو مھسألا جاردإ

 
 اھب لومعملا لوادتلاو جاردإلا دعاوقل ًاقفو ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف اھمھسأ عیمج جاردإب ةكرشلا موقتس ،حرطلا مھسأ صیصخت دعب
 يبظوبأ قوس ىدل مھسألا لجس لالخ نم ،ينورتكلإ ساسأ ىلع مھسألا يف لوادتلا متیو .2023 سرام 27 – جاردإلا خیرات يف امك
 .لیجستلا نم ءاھتنالا دعب لوادتلا اذھ أدبی نأ عقوتملا نمو ،ةیلاملا قاروألل

 
 تیوصتلا قوقح

 
 مھس لك حنمیو .ىرخألا تامازتلالاو قوقحلا عیمج يف يواستلاب فنصتو ةیواستم تیوصت قوقح لمحتو ةئفلا سفنل مھسألا عیمج يمتنت
 .نیمھاسملا تارارق عیمج ىلع دحاو توصب ءالدإلا يف قحلا ھكلام

 
 رطاخملا

 
 بجیو ةرشنلا هذھ نم "رامثتسالا رطاخم" مسق يف رطاخملا هذھ ةشقانم تمت دقو .حرطلا اذھ يف رامثتسالاب ةصاخلا رطاخملا ضعب كانھ
 .حرطلا مھسأ يف باتتكالا رارق ذاختا لبق رابتعالا يف اھذخأ

 
 

 جاردإلاو باتتكالل ينمزلا لودجلا .6
 

 وأ تاقوألا/خیراوتلا هذھ نم يأ رییغت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،كلذ عمو .حرطلل عقوتملا ينمزلا لودجلا هاندأ ةدراولا خیراوتلا حضوت
 يف حرطلا ةرتف لالخ رییغتلا اذھ رشنو علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاوم ىلع لوصحلا ىدل ةددحملا ةینمزلا تارتفلا دیدمت وأ ریصقت
 .ةیمویلا فحصلا

 
 خیراتلا ثدحلا

 باتتكالا ةیلمع ءدب

 

 2023 سرام 13

  باتتكالا نم ءاھتنالا

 

 2023 سرام 17

  مھسألا صیصخت ةیلمع

 

 2023 سرام 24 – 18

 2023 سرام 24 صیصختلا راطخإ

 2023 سرام 25 باتتكالا ضئاف در
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 2023 سرام 27  ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف عقوتملا جاردالا خیرات

 
 
 
 

 ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةصصخُملا حرطلا مھسأو ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةصصخُملا حرطلا مھسأ
 

 :يلاتلا وحنلا ىلع مھسألا حرط ةیلمع میسقت متی
 
 

 :ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةصصخُملا حرطلا مھسأ
 

 .حرطلا مھسأ نم %7.219 لثمت مھس  98,151,900
 

 اھریدقتل ًاقفو باتتكالا ةرتف ةیاھن لبق تقو يأ يف ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةصصخُملا حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت
 نع ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف نیبتتكملل باتتكالا ةبسن لقت الأ ةطیرش ،علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھرو ،قلطملا

 ً.الامجإ حرطلا مھسأ نم %40 ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف نیبتتكملل باتتكالا ةبسن زواجتت الأو حرطلا مھسأ نم 60%
 

 .ةرشنلا هذھ نم "تاراصتخالاو تافیرعتلا" مسق يف حضوم وھ امك ،ىلوألا ةحیرشلا يف نوبتتكملا
 

 مھرد 1,000 اھردق تادایزب يفاضإ بلط يأ ءارجإ عم ،يتارامإ مھرد 5,000 :بلطلا مجحل ىندألا دحلا
 .يتارامإ

 
 .بلطلا مجحل ىصقأ دح دجوی ال :بلطلا مجحل ىصقألا دحلا

 
 باتتكالا بلط عم بسانتلاب ىلوألا ةحیرشلا يف نیبتتكملل حرطلا مھسأ صیصخت متیس :صیصختلا ةسایس

 لكشب باتتكالا مت اذإ ساسألا سفن ىلع تابلطلا مجح صیلقت متیسو .بتتكم لكب صاخلا
 ةیرسك تاقاقحتسا يأ بیرقت متیسو .ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف دئاز
 نأ نكمملا نم ،كلذلو .حیحص ددع برقأ ىلإ حرطلا مھسأل يبسانتلا عیزوتلا نع ةجتان
 ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف باتتكا تابلط اومدق نیذلا نیبتتكملل صصُخی
 .مھب ةصاخلا باتتكالا تابلط يف روكذم وھ امم لقأ مھسألا ددع ىلوألا

 
 نوكتسف ،ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ عیمج يف لماكلاب باتتكالا متی مل اذإ  :اھیف بتتكُملا ریغ حرطلا مھسأ

 ةحیرشلا يف نیبتتكملل ةحاتم اھیف بتتكُملا ریغ ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ
 دیدمت )علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ عم رواشتلاب( ةكرشلل زوجی كلذ نمً الدب وأ ،ةیناثلا
 .ةملتسُملا تابلطلا ىوتسم ىلع حرطلا قالغإ وأ/و قالغإلا خیرات

 
 

 :ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ
 

 .حرطلا مھسأ نم %92.781 لثمت مھس 1,261,528,100
 
 .ةرشنلا هذھ نم "تاراصتخالاو تافیرعتلا" مسق يف حضوم وھ امك ،ةیناثلا ةحیرشلا يف نوبتتكملا

 
  .يتارامإ مھرد 1,000,000 وھ بلطلا مجحل ىندألا دحلا :بلطلا مجحل ىندألا دحلا

 
 .بلطلا مجحل ىصقأ دح دجوی ال :بلطلا مجحل ىصقألا دحلا

 
ً اقبط ةكرشلا بناج نم ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ صیصخت يف ّتبلا متیس :صیصختلا ةسایس

 صیصخت متی الأ نكمملا نم ،كلذلو .طورش ةیأب دیقتلا نود ةقلطملا ةیریدقتلا اھتطلسل
 ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ يف باتتكا تابلط اومدق نیذلا نیبتتكملل مھسأ يأ
 يف ةروكذملا مھسألا ددع نم لقأ مھسأ ددع مھل صَّصُخی نأ وأ )مھتابلط مجح ناك امھم(
 .مھب ةصاخلا باتتكالا تابلط

 
 ةقیرط يأب ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ صیصخت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت :يریدقتلا صیصختلا

 .ةیرورض اھارت
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 متیسف ،لماكلاب ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ عیمج يف باتتكالا متی مل اذإ :اھیف بتتكُملا ریغ حرطلا مھسأ
 ىلإ لماكلاب باتتكالا غلابم در متیس ،حرطلا ةیلمع بحس ةلاح يفو .حرطلا ةیلمع بحس
 .نیبتتكملا

 
 ةددعتملا تابلطلا

 
 اذإو .ةیناثلا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ وأ ىلوألا ةحیرشلل ةصصخُملا حرطلا مھسأ ىلع لوصحلل الإ ٍبلطب مدقتلا بتتكملل زوجی ال
 امھیلك وأ نیبلطلا دحأ رابتعا باتتكالا ریدمو يسیئرلا باتتكالا يقلت كنبل زوجی ،حرطلا مھسأ نم عون نم رثكأ يف باتتكالل بتتكملا ّمدقت
 .لطاب

 
 

 ةماھ تاظحالم
 

 ةیصنلا لئاسرلا ةمدخ لالخ نم اھلوبق مت دق حرطلا مھسأ يف مھباتتكا تابلط تناك اذإ امب ىلوألا ةحیرشلا مھسأ يف نیبتتكملا راطخإ متیس
 .ةریصقلا

 
 يبظوبأ قوس ىدل ھب لومعملا وحنلا ىلع ينورتكلإ ماظن ىلع مھسألا لیجست متیس ،ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف مھسألا جاردإ دنع
 دعاوقلا يف كلذ فالخ ىلع صُنی مل ام ،ءاغلإلل ةلباق ریغو ةمِزلُم ينورتكلإلا ماظنلا اذھ يف ةدراولا تامولعملا نوكتسو .ةیلاملا قاروألل
 .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ةمكاحلا اھب لومعملا تاءارجإلاو

 
 يف نیبتتكملل امإ اھریفوت متیس يتلاو حرطلا مھسأل ةیوئملا ةبسنلا رییغت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاوم ًانھر
 .ةیناثلا ةحیرشلا يف نیبتتكملل وأ ىلوألا ةحیرشلا
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 ةكرشلل ةیسیئرلا لیصافتلا :يناثلا مسقلا
 

 ةكرشلا ىلع ةماع ةرظن .1
 

 يس لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب :ةكرشلا مسا
 

 قوس يف تسسأت مھسألاب ةدودحمو ةرح ةقطنم يف ةأشنُم ةماع ةكرش
 .تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل ًاقفو يملاعلا يبظوبأ

 
 تاكرشلل ةضباق ةكرشك لمعلا يف ةكرشلل يسیئرلا فدھلا لثمتی :ةكرشلل ةیسیئرلا فادھألا

  .اھل ةعباتلا ةلماعلا
 

 ،ةیراملا ةریزج ،يملاعلا يبظوبأ قوس ،متخلا جرب ،33 قباطلا :يسیئرلا رقملا
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 
 دجوی ال :عورفلا

 ریغ وأ رشابم لكشب اھل ةكولمملا ةكرشلل ةعباتلا تاكرشلا يلی امیف  :ةعباتلا تاكرشلا
 ةعمتجم اھیلإ راُشیو "ةعباتلا ةكرشلا" مساب اھنم لك ىلإ راُشی( رشابم
 :)"ةعباتلا تاكرشلا" مساب

 دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش .1
 ستكیجورب يجولونكیت 14 ياكس 42 يج ةكرش .2

 دتمیل دتكرتسیر
 دتكرتسیر غنیدلوھ يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش .3

 دتمیل
 يب لإ لإ يآ ھیأ سكیتیلانأ ةكرش .4
 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت سكیتیلانأ 42 يج ةكرش .5
 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش .6
 ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش .7

 م.م.ذ
 دتمیل دتكرتسیر يف يب سا سا ھیا 42 يج ةكرش .8
 يف يب سا يا ھیا يتیس ترامس 42 يج ةكرش .9

 دتمیل دتكرتسیر
 دتمیل يف يب سا غنیدلوھ وا يت ھیج ةكرش .10
 م.م.ذ ةیجولونكتلا عیراشملل نیاربیلیتنإ ةكرش .11
 دتمیل كیت كیتیسأ ةكرش .12

 
 :طاشنلا يف ةكراشملا خیراتو يراجتلا لجسلا لیصافت

 
 ربمسید 12 :صیخرتلا رادصإ خیرات ؛000008980 لیجستلا مقر

2022 
 

 .ةددحم ریغ :ةكرشلا ةدم

 .ربمسید 31 ىلإ ریانی 1 :ةیلاملا ةنسلا

 ع.م.ش لوألا يبظوبأ كنب • :ةكرشلا عم لماعتت يتلا ةیسیئرلا كونبلا

 
 :نییلاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ لیصافت 

 
 ةفصلا ةیسنجلا مسالا

ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا  يروصنملا میھاربإ روصنم /يلاعم ةرادإلا سلجم سیئر   
 

 ةدحتملا تایالولا جنز كیریا ./روسیفورب
ةیكیرمالا  

سیئرلا بئان  
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 ةدحتملا تایالولا فومتیفیا لیریك/دیسلا
ةیكیرمالا   

ةرادإ سلجم وضع  
 

ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا يدشارلا دشار هللادبع /دیسلا ةرادإ سلجم وضع   
 

ةدحتملاةیبرعلا تارامإلا  يریھملا سیمخ دیع هدمح /ةدیسلا ةرادإ سلجم وضع   
 

 
 

 
 .ةكرشلل ایلعلا ةرادإلا ءاضعأ وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع يأ دض سالفإ تاءارجإ يأ وأ سالفإ مكح ردصی مل 

 
 

 ایلعلا ةرادإلا قیرفو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم صخلم 
 

 ًاقفو ،ةقحال ةلحرم يف ةكرشلل ایلعلا ةرادإلا قیرفو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم دیدحت متیس ،اًرخؤم ةكرشلا سیسأتل اًرظن  
 .ةكرشلل ةیلخادلا تاءارجإلاو تاسایسلاو ةمكوحلا دعاوقل

 
 

 ةكرشلل ةعباتلا تاكرشلا لیصافت  
 

 ریغ وأ رشابم لكشب ةكرشلا اھكلتمت يتلاو ،ةعبات ةكرش )12( ةرشع اتنثا ةكرشلا كلتمت ،هذھ باتتكالا ةرشن خیرات نم اًرابتعا 
  :يلاتلا وحنلا ىلع رشابم

 
 لاملا سأر نومھاسملا ةعباتلا ةكرشلا

 رالود( مھاسملا
 )يكیرمأ

 ةیكلملا

 دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش
 

 لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب ةكرش
 يس
 

1,000 100% 

 يجولونكیت 14 ياكس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر ستكیجورب

 لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب ةكرش
 يس
 

1,000 100% 

 يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر غنیدلوھ

 لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب ةكرش
 يس
 

1,000 
 

100% 

 دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش يب لإ لإ يآ ھیأ سكتیلانأ ةكرش
 

657 100% 

 يجولونكیت سكیتیلانأ 42 يج  ةكرش
 م.م.ذ ستكجورب

 دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش
 

27,226 99.99% 

 يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش
 م.م.ذ ستكیجورب

 

 14 ياكس 42 يج ةكرش
 دتكرتسیر ستكیجورب يجولونكیت
 دتمیل

 

27,226 99.99% 

 يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 م.م.ذ ستكجورب
  

 يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر غنیدلوھ
 

27,226 99.99% 

 يف يب سا سا ھیا 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر
 

 يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر غنیدلوھ
 

1,000 100% 

 سا يا ھیا يتیس ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر يف يب

 

 يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر غنیدلوھ
 

1,000 100% 

 يف يب سا غنیدلوھ وا يت ھیج ةكرش
 دتمیل

 

 ھیا يتیس ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل دتكرتسیر يف يب سا يا

1,000 60% 

 %99 27,226 يب سا غنیدلوھ وا يت ھیج ةكرش ةیجولونكتلا عیراشملل نیاربیلیتنإ ةكرش
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 دتمیل يف م.م.ذ
 

 لا يب غنیدلوھ يا ھیا تیاسیرب ةكرش دتمیل كیت كیتیسأ ةكرش
 يس

100 100% 

 
 

 :لامعألا فصو .2
 

 
 يف امب باتتكالا ةرشن نم ىرخآ عضاوم يف ةدراولا ًالیصفت رثكألا تامولعملا بناج ىلإ مسقلا اذھ ةءارق نیرمثتسملا ىلع بجی
 تانایبلا نم مسقلا اذھ يف ةدراولا ةیلاملا تامولعملا جارختسا مت ،ھیلع صوصنم وھ امثیحو .اھریغو ةیلاملا تامولعملا كلذ
 .ةیلاملا

 
 
 ةماع ةرظن
 
 ریغ ةدارإو ،نیعدبم دارفأو ،ةئیرج ةیؤر :ةئـشانلا تاكرـشلا حاجن لماوع نم ةثالث ىلع ةدمتعم 2020 ماعلا يف ةعومجملا تـسـسأت
 ءاكذلاب ةلعفملا ةمخــضلا تانایبلا تالیلحت لالخ نم ةقطنملل يمقرلا لوحتلا ىلع زیكرتلا لالخ نم رثأ تاذ رییغت ثادحإب ةقوبــسم
  .يعانطصالا

 
 ةرادإ يف ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ةموكح معدل اھلولح ةعومجملا تمدختـــسا ،ةیملاع ةمزأ19 -دیفوك سوریف حبـــصأ امدنع
 ضرعم ةفاـــضتـــسا يف ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود تمعد امك .ةحوتفم اھدودح ءاقبإل تالیلحتلا ایجولونكت مادختـــساب ةحئاجلا
 يكذ يجولونكت ماظن ریفوتل يعانطـصالا ءاكذلاب ةنّكمملا ةـصنملاو ةعومجملل ةیملاعلا ویدیفلا تالیلحت مدختـسا يذلا ،2020 وبـسكا
 .ةــــــسالــــــسب تاـــیـــلـــمـــعـــلا اـــھـــیـــف يرـــجـــت ةـــنـــمآ ةـــئـــیـــب يـــف رـــئاز نوـــیـــلـــم 23 لاـــبـــقـــتــــــسال مادـــتــــــسمو
 
 لوحتلا جمانرب عم ةیلود مھافت ةركذم لوأ تعقو ثیح ،نیحلا كلذ ذنم يلودلا دیعــــصلا ىلع اھتایلمع يف ةعومجملا تعــــسوت دقو
 يف ةمخــــضلا تانایبلا لیلحت لاجم يف ةدئارلا تاكرــــشلا نم ةدحاو نآلا ةعومجملا دُعتو ،)Digital Angola 2024( ينطولا
 . تاراق 3 يف ءالمعو ،يعانطصا ءاكذ جذومن 100 نم رثكأو ،ةدئار ایجولونكت تاجتنم 10 نم رثكأ كلتمت ثیح ،ةقطنملا

 
 ةدعاو راكتبا قاوـــسأل لمتحم رثأ تاذ ةیـــساـــسأ زئاكر ةثالث ىلع زیكرتلا عم ،ةفلتخم تالاجم نم ءالمعل تامدخلا ةعومجملا ّمدقت

 :يعانطصالا ءاكذلاب ةّلعفُملا ةمخضلا تانایبلا تالیلحت مادختساب يمقرلا لّوحتلا ربع
 
 .نینطاوملل ةمدقملا تامدخلا ىلع يعانطصالا ءاكذلاو ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لاخدإ :ةماعلا تامدخلا -1
 .رارقلا ذاختاو ةجمدم ةماع تاسایس عضول ةماعلا تامدخلا تاسسؤم ربع تانایبلا عیمجتب ةعومجملا موقت
 
 .يعانطصالا ءاكذلاب ةلعفملا ةمخضلا تانایبلا تالیلحت مادختساب عرسأ ةیلاملا تامدخلا میدقت لعج :ةیلاملا تامدخلا -2
 عـضو يف مھاـست يتلا طامنألا دیدحتل ةـصاخلا تاـسـسؤملاو ةموكحلاو ةیلاملا تاـسـسؤملا تانایب جمدو دیحوت ىلع ةعومجملا لمعت

 .ةیلاملا مئارجلا نم ةیاقولاو رطاخملا ةرادإ تاسایس
 
 .ةیضایرلا ةبرجتلاو يضایرلا ءادألا نیسحتل يعانطصالا ءاكذلا مادختسا :ةضایرلا -3
 نیـسحتو ءادألا نیـسحتل اھلامعتـسا نكمی يتلا ةمخـضلا تانایبلا تالیلحت لالخ نم ةـضایرلا لاجم يف لیدبت ثادحإب ةعومجملا موقت
 .نیعجشملا ةبرجت
 
 يف تاـسـسؤملا ةدعاـسمل ةروطتملا تانایبلا تالیلحت مدختـست يھو ،ىرخأ تالاجمل عـستت لازت ال ةعومجملا اھمدقت يتلا لولحلا نإ
 نیسحت يف ةمھاسملا ىلإ ةفاضإلاب ،ندملا دراوملو ةماعلا تآشنملل لـضفألا لامعتـسالا نیمأتو ةئیبلاو يخانملا ریغتلا رطاخم ةھجاوم
 .میلعتلاو ةیوبرتلا جماربلا

 
 ةدـع نم ةدراولا تاـناـیبلا لـیلحتو عیمجتب موقت يھف .ةـعومجملا اـھمدـقت يتلا لولحلا ةزیكر TAQ ةـعومجملا تالیلحتلا ةــــصنم ربتعت
 عــساو قاطن ىلعو ةدع تالاجم يف ةرفاوتملا تامولعملا ىلع ءانب تارارقلا ذاختاب حمــسیف ،ةلمتحملا جئاتنلا عقوتل ةعرــسب رداــصم
 .ةسوملم ةیعامتجاو ةیقوس ةمیق ھیطعیو
 
 تالاجم يف يمقرلا لوحتلاو ةمخضلا تانایبلا تالیلحت ىلع بلطلا ةدایز ىلع ءانبلا نم اھنّكمت ةّدیج ةروصب ةعومجملا زكرمتت

 ً.ایملاع عسوتلا نم اھنّكمت ةبلص ةزیكر اھزیمتو ةعومجملا تاحاجن لكشت دقو ،ةدع
 

 
 ةصخرملا ةطشنألا

 
 ةضباقلا تاكرشلا ةطشنأب مایقلل يملاعلا يبظوبأ قوس لبق نم ةصخرم ةكرشلا .ةعباتلا اھتاكرشل ةضباق ةكرشك ةكرشلا لمعت
  .ةیسیئرلا بتاكملا ةطشنأو
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  :ةعباتلا تاكرشلل ةصخرملا ةطشنألا يلی امیف

 
 ةصخرملا ةطشنألا ةعباتلا ةكرشلا

 دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش
 

 تامولعملا ایجولونكت ةطشنأ ؛لامعألا ةنضاح
 ةینھملا ةطشنألا ؛ىرخألا رتویبمكلا تامدخو
 يف ةفنصملا ریغ ،ىرخألا ةینفلاو ةیملعلاو
 رتویبمكلا تاراشتسا ةطشنأ ؛رخآ عضوم
 ةجمرب ةطشنأ ؛رتویبمكلا قفارم ةرادإو
 ةطشنأ ؛ةضباقلا تاكرشلا ةطشنأ ؛رتویبمكلا

 يف ةفنصملا ریغ ،ىرخألا تامولعملا تامدخ
 تانایبلا ةجلاعم ةطشنأ ؛رخآ عضوم
 ةطشنأ ؛ةلصلا تاذ ةطشنألاو اھتفاضتساو
 ةیسیئرلا بتاكملا

   

 ءاكذلاو تالیلحتلا تایجمرب ةمظنأ ثدحأ ذیفنت يب لإ لإ يآ ھیأ سكتیلانأ ةكرش
 ؛ةماعلا ةرادإلا ؛بیكرتلا لامعأ ؛يعانطصالا
 ؛ةكارشلا تاكبش عیسوت ؛ءالمعلا معد ریفوت
 ةیجراخلا ةراجتلا ةطشنأ ؛يراجتلا طاشنلا
 ریدصتلا تایلمع كلذ يف امب ةیداصتقالاو
 دق يتلا ىرخألا ةطشنألا عیمجب مایقلا ؛داریتسالاو
 ةطشنألل ةیتاوم وأ ةیضرع ةكارشلل ودبت
 طاشن يأ يف ةكراشملا كلذكو ،هالعأ ةحضوملا
 .نوناقلا هرظحی ال رخآ

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت سكیتیلانأ 42 يج ةكرش
 

 ةرادإو ،تامولعملا ایجولونكت ةكبش تامدخ
 تاراشتسالاو ثاحبألاو ،ةیجولونكتلا عیراشملا
 يعانطصالا ءاكذلاو راكتبالاب ةقلعتملا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

 ةرادإو ،تامولعملا ایجولونكت ةكبش تامدخ
 تاراشتسالاو ثاحبألاو ،ةیجولونكتلا عیراشملا
 يعانطصالا ءاكذلاو راكتبالاب ةقلعتملا

 م.م.ذ ةیجولونكتلا عیراشملل نیاربیلیتنا ةكرش
 

 ،ثاحبألاو ةیجولونكتلا عیراشملا ةرادإ
 ءاكذلاو راكتبالاب ةقلعتملا تاراشتسالاو
 بوساحلا ةمظنأ میمصتو ،يعانطصالا
 تایجمربلاو

 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش
 

 ةرادإ ،تامولعملا ایجولونكت ةكبش تامدخ
 ةیجولونكتلا عیراشملا

 دتكرتسیر ستكیجورب يجولونكیت 14 ياكس 42 يج ةكرش
 دتمیل

 

 ةضباق ةكرشك لمعت

 دتمیل دتكرتسیر غنیدلوھ يا ھیا نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

 ةضباق ةكرشك لمعت

 ةضباق ةكرشك لمعت دتمیل دتكرتسیر يف يب سا سا ھیا 42 يج ةكرش
 دتكرتسیر يف يب سا يا ھیا يتیس ترامس 42 يج ةكرش
 دتمیل
 

 ةضباق ةكرشك لمعت

 ةضباق ةكرشك لمعت دتمیل يف يب سا غنیدلوھ وا يت ھیج ةكرش
 تامدخ ةطشنأ ةصاخ ةیكلم رامثتسا ةكرش دتمیل كیت كیتیسأ ةكرش

 ةطشنأ ؛ىرخألا تامولعملا ایجولونكتو بوساحلا
 ؛رتویبمكلا قفارم ةرادإو رتویبمكلا تاراشتسا
 تامولعملا تامدخ ةطشنأ ؛رتویبمكلا ةجمرب ةطشنأ
 ةمظنأو تاقیبطت ریوطت ؛ةّفنصملا ریغ ىرخألا
 " بیولا تاباوب ؛ةیلاملا ةنیزخلا
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 تایلمعلا
 
 ةیراجت ةمیق قلخل ،قاطن لك نم ،عاطق لك ةمدخل يعانطصالا ءاكذلا ةربخو ةمخضلا تانایبلاو تالیلحتلا نیب ةعومجملا عمجت
 ثدحأ میدقتل تالیلحتلاو ةمخضلا تانایبلا نم ،ةعومجملل ةلماشلا تالیلحتلل ةیملاع ةصنم يھو ،TAQ ةصنم دیفتست .ةیعمتجمو
 ةسایسلا لكُشت يتلا ىؤرلا ىلع ةمئاقلا رارقلا عنص ةیلمع معدل اھعقوتو جئاتنلاب ؤبنتلا حیتی امم ،يعانطصالا ءاكذلا ایجولونكت
 .اًیعامتجا اًریثأت ثدُحتو
 
 ةثالثو ةیساسأ تاعاطق ةثالث ربع ءالمعلل تامدخلا ،ھیلع موقت يذلا ساسألا ربتعت يتلا TAQ ةصنم لالخ نم ،ةعومجملا مدقتو
 :ةیولوأ تاذ تاعاطق
 

 

 
 

 TAQ تالیلحتلا ةصنم
 
 ةصنملا لوح .1
 
 رداصملا نم تانایبلا عیمجتب زیمتت يھف .ةفاك ىرخألا تاطاشنلا قلطت تالیلحت ةصنم يھو ،ةعومجملا ساسأ يھ TAQ ةصنم
 نم رثكأ ةصنملا نّمضتت .يجولونكت ساسأ يأ عم ىشامتت اھنأ امك ،يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحتبو ةفاك

 تاعاطقلا ربع ةصنملا تایناكمإ دادزتو ،تالاعفنالا فشك ىتح ریبعتلا لیلحت نم قلطنتو ،ةفاك لولحلا ریدت ةیمزراوخ 100
 .)اھریغو ةاكاحملاو ،رطاخملا فینصتو ،تالاحلا ةرادإ لثم( ةفاك ةیدومعلا
 
 :ةثالث ةیساسأ رصانع TAQ ةصنمل
 
 رداصم ةدع نم ةدراولا تانایبلا لیلحتو عیمجت -
 

 نم تیباریت 50- 30 لیلحت ىلع ةرداق اھنأ ثیحب ةفلتخم رداصم نم ةمخضلا تانایبلا عیمجت لاجم يف ةیسفانتلا اھتوق -
 ً.ایموی تانایبلا

 ةیناكم ةیفارغج ،مقر ،توص ،ةروص ،ةكرحتم روص ،تاغللا ةددعتم تانایب -تانایبلا عاونأ لك ةءارق -
 ملاعلا ىلع ةدیدجلا تانایبلا عاونأ ةجلاعم دنع يعانطصالا ءاكذلا ةدعاسمب تانایبلا ریسفت نم ةدافتسالا متی -

 
 ةمخضلا تانایبلاو يعانطصالا ءاكذلا -
 

 .نییعانص ءاربخو نیصصختم تانایب ءاملع :نیملاع نم ةدافتسالا ىلع مئاق ةعومجملل يعانطصالا ءاكذلا نإ -
 نم صخشلا ىلع فرعتلا اھنم يعانطصا ءاكذ جذامنو ةلوادتملا ةمخضلا تانایبلا تاودأ نم ةعساو ةلیكشت ةعومجملل

 .اھریغو تانایبلا نع ثحبلاو ةیفارغجلل مدقتملا لیلحتلاو فورحلا دیدحتو طباورلا لیلحتو توصلاو ھجولا لالخ
 

 ایجولونكتلا سیسأت نیكمت -
 بسحب تارغثلا دسب ةعومجملا موقتف ،ةفلتخم يجولونكت جضن تایوتسم يف ءالمع عم لمعلا ىلع ةعومجملا تداتعا -

 :ربع ةجاحلا

 .لامعألا تاعاطق عيمج مدخت ينموأ تاليلحت ةصنم :تياسيرب ةكرش هيلع موقت يذلا ساسألا يھ TAQ ربتُعت
 ءاكذلا ىلع ةمئاقلا ةمخضلا تانايبلا تاليلحتو ،رداصملا عيمج نم تانايبلا عمج ىلع ةردقلاب ةصنملا زيمتت
  .ينقت ساسأ يأ عم فيكتتو ،يعانطصالا

 
 لالخ نم ةيميلعتلا جئاتنلا نيسحت
 ةمخضلا تانايبلا تاليلحت مادختسا

يعانطصالا ءاكذلا ىلع ةمئاقلا  

 
 ةلاّعفلا ةيتحتلا ةينبلا نيكمت
 تانايبلا تاليلحت مادختساب
 ءاكذلا ىلع ةمئاقلا ةمخضلا

يعانطصالا  

 ةطشنأل يئيبلا رثألاب ؤبنتلا
 تاليلحت مادختساب لامعألا

 ةمئاقلا ةمخضلا تانايبلا
يعانطصالا ءاكذلا ىلع  

 يضايرلا ءادألا معد
 نيعجشملا براجتو

 تانايبلا تاليلحت مادختساب
 ءاكذلا ىلع ةمئاقلا ةمخضلا

يعانطصالا  

 ةيلاملا تافارحنالا ديدحت
 مادختساب رطاخملاو شغلاو
 ةمخضلا تانايبلا تاليلحت

 ءاكذلا ىلع ةمئاقلا
يعانطصالا  

 ةماعلا تامدخلا نيكمت
 تاءافكلا نم ةدافتسالاو
 تاليلحت ربع ةيموكحلا
 ةمئاقلا ةمخضلا تانايبلا

يعانطصالا ءاكذلا ىلع  
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 .ةیسحلا تانایبلا طاقتلال :ءایشألا تنرتنإ -
 .ةیدام ةروصب تانایبلا ةفاضتسال :تانایبلا زكارم -
 .ةمخضلا تانایبلل ينآ لیلحت نم ةصاخ تالاحل :ةقراخلا يلآلا بوساحلا ةزھجأ -
 .تقو يأ يفو عقوم يأ نم ھیلإ لوصولا نكمی تاقیبطتلا نیب يعیبط لماكت حیتت :ةباحسلا -

 
 
 TAQ ةیجیتارتسا -2

 
 :ةدیدج تالاجم لوخد -أ

 .ةمخاتمو ةلمكم تالاجم ىلع زیكرتلا عم ةدیدج تالاجم وحن عسوتلا يف ةعومجملا رمتستس -
 ةضایرلا ىلإ ةعرسب لقتنت نأ لبق ةماعلا تامدخلا يف اھلامعتسا أدب .تاعاطقلا فلتخم يف قبطت TAQ رصانع -

 .ةیلاملا تامدخلاو
 

 :ةیلحملا ضارغألا ةمدخل يعانطصا ءاكذ جذامن -ب
 

 ایسآ طسوو ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشللً اصیصخ ةركتبم يعانطصالا ءاكذلا تایناكمإ نزخم ربكأ ةعومجملا ينبت -
 .)ةیلحملا تازیمملاو تاغللا لمشت(

 ،ةیبرعلا تانكللا فلتخم نیب زیمی يذلا توصلا ربع صخشلا ىلع فرعتلل يعانطصالا ءاكذلل جذومن ةلثمألا مھأ نم -
 ً.اضیأ ىرخأ ةیمیلقإ تاغل ىلع ھقیبطت نكمی يذلاو

 
 :ةدعاصلا ایجولونكتلا لاخدإ -ج
 

 تاودأو  block-chain لثم ةدعاصلا ایجولونكتلا لاخدإ ةبرجت ىلعً امئاد ةعومجملا يف ایجولونكتلا لمع قیرف لمعی -
 .TAQ يف ءایشألا تنرتنإ

  يف ةریبكلا ةغللا جذامن يف يدحلا مدقتلا لاخدإل لیبس نع ثحبلا ىلع ایجولونكتلا قیرف لمع ةثیدحلا ةلثمألا نم -
TAQ.  

 
 

 ةماعلا تامدخلا
 

 عاطقلا لوح .1
 

 موقتو ،يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لالخ نم ةموكحلا ءادأو ةماعلا تامدخلا نیسحت ىلع ةعومجملا لمعت
 ةماعلا تالاكولا نّكُمت يھو .نینطاوملا تامدخو ةیموكحلا تامدخلا يف يعانطصالا ءاكذلاو ةمخضلا تانایبلا نیمضتب ةعومجملا
 ةیوھلا ةرادإ نیكمتو ،ةماعلا ةمالسلا زیزعتو ،تانایبلا ىلع ةمئاقلا تاسایسلا دیدحتو ،نینطاوملا تامدخ ضورع نیسحت نم
 .ةیمقرلا
 

GovTAQ لوانتت يتلا ةطبترملا لولحلا ةعومجم يھ: 
 

 ةماعلا ةمالسلا •
 

o قیقحتلا تاصنمو رداصملا ةددعتم تانایبلا تالیلحتب نمألاو نوناقلا ذافنإ تالاكو دیوزت. 
 

o يلعفلا تقولا يف يعانطصالا ءاكذلا تایمزراوخ لالخ نم اھنیكمت متی يتلا قاطنلا ةعساو نامألا تایلمع 
 يكل اھصیخلتو يعانطصالا ءاكذلا اھددحی يتلا ةرشابملا تادیدھتلا زییمتو دیدحت متی ،لاثملا لیبس ىلع( ةمھملاو
 .)روفلا ىلع ةیلیغشتلا قرفلا اھیلع لمعت

 
o لاثملا لیبس ىلع( قیقحتلا تقو نم ریبك لكشب للقت يتلا ةیمقرلا ةیئانجلا تالیلحتلل يعانطصالا ءاكذلا لولح، 

 .)يعانطصالا ءاكذلاب صنلاو ةروصلاو توصلل ةریبكلا تالیلحتلا
 

 ةیمقرلا ةیوھلا •
 

o نیعلا ةیحزقو عباصألاو ھجولا( ةیویحلا تاسایقلا ىلإ ًادانتسا ةلماشلا ةیمقرلا ةیوھلا تامدخ ریفوت(. 
 

o ةیویحلا تانایبلل يعانطصالا ءاكذلا ةقباطم ىلإ ًادانتسا لقنتلا ءانثأ نیمدختسملا نم ققحتلا نم تالاكولا نیكمت 
 ءاكذلا مادختسا تالاحل يساسأ اًضیأ وھو ةنمآ تایلمع تاءارجإ حیتی اذھو .)رمألا مزل اذإ ةددعتم قرط(
 ةیویحلا تاسایقلا تالخدم لالخ نمً ةرشابم ةاشملا ددحت ةطرشلا ،لاثملا لیبس ىلع( اًمدقت رثكألا يعانطصالا
 .)ةفلتخملا
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 ةیكذلا ندملا تالیلحت •

 
o نینطاوملا ىلإ تامدخلل اھمیدقت نیسحتل ةمخضلا تانایبلا لیلحت تاردقب ةیموكحلا تالاكولا دیوزت. 

 
o رورملا ةكرح نیسحت ؛اھنیسحتو ةیحصلا ةیاعرلا ةنمقر ؛قافنإلاو ةیحایسلا تالحرلا تالیلحت :تاحاجنلا لمشت 

  .ئزجتلاب عیبلا ىؤر ةصنمو ؛ةنیدملا ىوتسم ىلع
 

 
 

 ةماعلا تامدخلا ةیجیتارتسا .2
 
 :اھیلع زاكترالاو تارامإلا ةلود يف انتاحاجن راركت لالخ نم اًیلود عیرسلا ومنلا زیزعت .أ

 
 .عیرسلا يلودلا ومنلل ةیاغلل ةیوق ةصنم ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف TAQ  لولح قیبطتل ةیوقلا تاحاجنلا تلكش •

 
 .يبد يف 2020 وبسكإ ضرعم نیمأت يف ةیاغلل ةحجان Video Brain يعانطصالا ءاكذلا ةصنم تناك ،لاثملا لیبس ىلع •

 .يلودلا دیعصلا ىلع ةلثامم عیراشم ذیفنت ىلإ طاشنب ةعومجملا ىعستو
 
 

 :اھقاطن عیسوتو ةیكذلا ندملا تالیلحت حاجن تالاح قیقحت .ب
 
  ةدیدج تاعاطق يف ومنلل ةیوق ةصنم ةماعلا تامدخلا تاحاجن لثمت •

 
 تالحرلا تالیلحتل انتصنمو ندملا يف ریسلا ةرادإل انتصنم جتنمك عساو لكشب رشتنت نأ نكمی يتلا لولحلا ىلع ةلثمألا نمؤت •

 .قافنإلاو ةیحایسلا
 
 

 :ةعومجملل يعانطصالا ءاكذلا تایمزراوخ زیزعت يف رارمتسالا .ج
 
 ىلإ مھیدل تانایبلا مولع قیرف ىعسی نیذلا انئارظنو انیسفانم ىلع ةزیم ةعومجملل يعانطصالا ءاكذلا تایمزراوخ رفوت •

 .مھقوفت ىلع ظافحلا نامضل تایمزراوخلا هذھل رمتسملا نیسحتلا
 

 ءاكذلا ةقباسم يف لوألا زكرملاب تزاف يتلاو هوجولا ىلع فرعتلل ةعومجملا ةصنم كلذ ىلع ةزرابلا ةلثمألا نمو •
 .)NIST( ةینقتلاو رییاعملل ينطولا دھعملل ةیملاعلا يعانطصالا

 
 

 ةیلاملا نوؤشلا
 

 عاطقلا لوح .1
 

 نودوزی مھو .يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لالخ نمرطاخملاو شغلاو ةیلاملا تافارحنالا ةعومجملا ددحت
 .قیقدتلا تایلمع ءارجإو تاھاجتالا لیلحتو اھتجلاعمو ةیلاملا تافارحنالا نع فشكلل ةمزاللا تاودألاب تاكرشلاو ةیمیظنتلا تاھجلا
 

FinTAQ لوانتت يتلا ةطبترملا لولحلا ةعومجم يھ: 
 

 ةمكوحلاو قیقدتلا •
 

o ریغ ةعیرس جئاتن ىلع لوصحلا نمضی امم ،اًیمقر يعانطصالا ءاكذلا مادختساب ةفثكم قیقدت تایلمع ءارجإ متی 
 .)عرسأ تارم 10( ةزیحتم
 

o بتاورلا فوشكو ةیرشبلا دراوملا لثم( يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمكوحلاو قیقدتلل مادختسا ةلاح 100 نم رثكأ 
 .)ةطلسلا ضیوفتو
 

o ةطبترملا فارطألا تابراضتو ةایحلا طمن تافارحناو حلاصملا براضت تالاح دیدحتل داسفلا ةحفاكمل ةادأ 
 .ةیرشبلا دراوملاب

 
 لاومألا لسغ ةحفاكم •
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o مئارجلا لیومت نع فشكلاو يبیرضلا برھتلاو لاومألا لسغ ةحفاكمل ةتمتؤم ةادأ. 
 

o دیدحتل )يعانطصالا ءاكذلا ربع نامتئالا رطاخم ةرادإ( رطاخملا فینصتو ةقمعتملا تالیلحتلا نم ةدافتسالا 
 .تادیدھتلا

 
o ةیاھنلا ىلإ ةیادبلا نم لیومتلا طبرل قاطنلا ةعساو تاصنملا ةددعتم ةیلاملا تانایبلا لیلحت مادختسا. 

 
 يلاملا لیلحتلا •

 
o نم نوكتت ،ةقمعتم ةیلام تاقیقحت ءارجإ حیتت يتلا يعانطصالا ءاكذلا تایمزراوخ نم ةیلیمكت ةعومجم: 

 
 )عبصإلا ةمصب قباطت مدع لثم( ةیوھلا ةقرس نم ةیامحلا §

 
 ))IP( تنرتنإلا لوكوتورب ناونع لیلحت ،لاثملا لیبس ىلع( ةفیزملا تاباسحلا دیدحت §

 
 )توصلاو ویدیفلاو روصلا تالیلحت لثم( يئانجلا لیلحتلا تاودأ نم ةعومجم §

 
 

 لیومتلا ةیجیتارتسا .2
 

 :يعانطصالا ءاكذلا لالخ نم قیقدتلا قوس اھب لمعی يتلا ةیدیلقتلا ةقیرطلا رییغت .أ
 
 ىلإ يدؤی امم يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لمعتست قیقدت تاصنم ریفوت لالخ نم قیقدتلا لاجم لیوحت •

 .قیقدتلا تاكرشو ةیموكحلا تاسسؤملاو تاكرشلل اھعاستاو اھقمعو اھتقدو قیقدتلا تایلمع ةعرس يف يرھوج لیدبت ثادحإ
 

 .)ةینوناقلا نوؤشلا ،لاثملا لیبس ىلع( اًیلاح ةلومشملا فئاظولا زواجتی امب قیقدتلا ةیطغت عیسوت •
 
 

 :يمیلقإلا لاثتمالا ىلع ًءانب يعانطصالا ءاكذلا تایمزراوخ نیطوت .ب
 
 تاعقوتل اًقفو انیدل يعانطصالا ءاكذلا تایمزراوخ صیصخت لالخ نم ةیولوألا تاذ نادلبلا ىلإ عیرسلا عسوتلا نیكمت •

 .ةیلحملا لاثتمالا
 

 ضغب ،انیدل رطخلا تارشؤم يف ةیلاع ةقد يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لمعتست يتلا جذامنلا نمضت •
 .ةیفارغجلا ةقطنملا نع رظنلا

 
 

 :ةیتاذلا ةمدخلا تاودأ لالخ نم عسوأ قوس ةمدخ .ج
 
 ةلص رثكأ انتاودأ لعجت اھنإف ،ةطاسب لقأ اًیرامثتسا اًجتنم اھرابتعابو .ریثكب عسوأ قوس ىلإ لوصولا ةیتاذلا ةمدخلا حیتت •

 .ةعانصلا يف ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا عیمجب
 

 تاسسؤملل يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لمعتسی يذلا ةمدخلا يتاذ مادختسالا حیتی ،لاثملا لیبس ىلع •
 .ةیمیظنتلا تاطلسلا عم لصاوتلا لبق يتاذلا قیقدتلا ةیناكمإ اًمجح رغصألا

 
 

 ةضایرلا
 

 عاطقلا لوح .1
 

 نودوزی مھف .يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لامعتسا ربع نیعجشملا براجتو يضایرلا ءادألا ةعومجملا معدت
 دیدحتو ،تایرابملا جئاتنب ؤبنتلاو ،يعامجلاو يدرفلا ءادألا نیسحت ىلع ةردقلاب ءادألا تاضایر ربع نیعجشملاو قرفلاو نییضایرلا
 .ریثكلا كلذ ریغو نیعجشملا ةبرجت نیسحتو ،ةدیرفلا بھاوملا
 

SportTAQ لوانتت يتلا ةطبترملا لولحلا ةعومجم يھ: 
 

 نییضایرلا ءادأ •
 

o تارارقلا ذاختا نیسحتو ،تاباصإلا ثودح عنمو ،نییضایرلا ءادأ زیزعت. 
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o جئاتنب ؤبنتلل ریثكلا كلذ ریغو ،ةیویحلا ةیتامولعملاو ،ةیبوساحلا ةیؤرلاو ،ءادترالل ةلباقلا ةزھجألا نم ةدافتسالا 

 ةدمتسملا ىؤرلل نكمی ،لاثملا لیبس ىلع( نییضایرلا ءادأ بناوج عیمج زیزعتو ،ةیذغتلاب ةیصوتلاو ،تایرابملا
 .)لثمألا نیئدتبملا دیدحت قیرفلا لیكشت لوح يعانطصالا ءاكذلا نم

 
 

 بھاوملا باطقتسا •
 

o ال يتلا بھاوملا فاشكتسا ءالمعلل يعانطصالا ءاكذلا طمن ىلع فرعتلا مادختساب اًیلآ بھاوملا فاشتكا حیتی 
 ءاكذلا ىلع ةمئاقلا ةھباشتملا ثحبلا تایلمع ءارجإ نكمی ،لاثملا لیبس ىلع( اھتیؤر نورخآلا عیطتسی
 .)ةیخیراتلا تاءاصحإلاو ویدیفلا تالیلحت ىلإ ًادانتسا يعانطصالا

 
o طاقنو بعللا بیلاسأو تاراھملا ةدیدجلا بھاوملا لمكت نأ يعانطصالا ءاكذلاب ةساقملا "كقیرفل ةمئالملا" نمضت 

 .ةیلاحلا فعضلا
 

 نیعجشملا ةكراشم •
 

o ىؤرلا میدقتو رعاشملا لیلحتو نمألاو دوشحلا يف مكحتلا كلذ يف امب ،نیعجشملا ةبرجت ةرادإ بناوج عیمج يطغت 
 .يلعفلا تقولا يف
 

o لثم طئاسولا ىلع ةمئاقلاو ةبعللا لخاد يعانطصالا ءاكذلاب اھلیغشت متی يتلا تافاضإلا لالخ نم كلذ لامكتسا متی 
 ،لاثملا لیبس ىلع( يعانطصالا ءاكذلا ةدعاسمب ماكحلا تاملاكمو يعانطصالا ءاكذلاب اھؤاشنإ متی يتلا ةفاحصلا
 ءاوھلا ىلع اھب نیقلعملا دیوزت متی يتلاو اھرسك مت يتلا ةدیدجلا ةیسایقلا ماقرألا دیدحت ویدیفلا تالیلحتل نكمی
 .ً)ةرشابم

 
 

 ةیضایرلا ةیجیتارتسالا .2
 

 :بھاوملا فاشتكا اھب متی يتلا ةیدیلقتلا ةقیرطلا رییغت .أ
 

 ىلع لوصحلا تاودأ نم ربكأ ةعومجم جمد يف رارمتسالا لالخ نم تاضایرلا عیمج يف لمعلل فاشتكالا ةصنم فییكتب مق •
 .تانایبلا

 
 سایقلا تارابتخاو تابكرملا ءادأ تارابتخا اًیلاح مدُقی ،ویدیفلاو ءایشألا تنرتنإ تالیلحت ىلإ ةفاضإلاب ،لاثملا لیبس ىلع •

 .تالیلحتلا نم اھ ریغو يسفنلا
 

 
 

 :ءادألا تاضایرل ةمخضلا تانایبلا لیلحت ةصنم نوكت نأ .ب
 
 .ةكرحلا ةعیرس تارایسلا ةضایر تاحاسو 1 الومروف ىلع زیكرتلا عم ءادألا تاضایر ربع ربكأ لوصو زیزعت •

 
 ،لاثملا لیبس ىلع( ةحاسملا هذھل اھؤاشنإ مت يتلا ةصصخملا مادختسالا تالاح ددع ةدایزل ةیلاحلا اھجذامن ىلع دامتعالا •

 .)تابكرملا میمصت نیسحت
 
 

 :ةضایرلا قاطن جراخ عسوتلا .ج
 
  .ةضایرلل ةممصملا ةحجانلا ةصنملا ىلإ ًادانتسا ءادألا زیزعتو بھاوملا باطقتسال لاجملا ةددحم ریغ ةصنم ءاشنإ •
 
 ةیفصتلا ةادأ ةباثمب نوكتل لاجم يأ يف يعانطصالا ءاكذلا ربع بھاوملا باطقتسا ةادأ مادختسا نكمی ،لاثملا لیبس ىلع •

  .ربكأ لكشب اھریوطت ىلإ ةكرشلا علطتت يتلا ةحومطلا تامسلاو ىلعألا ءادألا باحصأ تامس ىلع ًءانب نیحشرملل ىلوألا
 

 
 ةیولوألا تاذ تاعاطقلا

 
 خانملا .1

 
 معدتو ،يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لامعتسا لالخ نم لامعألا ةطشنأل يئیبلا رثألا ةعومجملا عقوتت
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 ةقلعتملاو ةیعامتجالاو ةیئیبلا مھتاردابم نم لخدلا قیقحتو ھب ؤبنتلاو ھترادإو مھتطشنأل يئیبلا رثألا دیدحتل تاموكحلاو تاكرشلا
 .ةمكوحلاب
 
 

ClimaTAQ جلاعت يتلا ةطبترملا لولحلا ةعومجم يھ: 
 

 ينوبركلا نامتئالا ةدصرأ •
 
 
 ءاكذلا تایمزراوخو ةیعانصلا رامقألا روص نیب عمجلا لالخ نم ينوبركلا نامتئالا ةدصرأ تالیلحت قالطإ -

 نامتئالا ةدصرأ نم لخدلا قیقحتل اھتلحر يف تامظنملاو تاموكحلا مدخن ،نییئیبلا ءاكرشلا نم معدبو .يعانطصالا
 .اھب ةصاخلا ينوبركلا

 تاودأ میدقت لالخ نم تاموكحلا عم فرط ىلإ فرط نم نوبركلا ضیوعت جمارب ءانب نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
 .اھعیبو ةینوبركلا ةمصبلا سایق حیتت يتلا يعانطصالا ءاكذلا

 
 ةقاطلا نیسحت •

 
 ةطبترملا يعانطصالا ءاكذلا ةقاط نیسحت جذامن نم ةدافتسالا لالخ نم اھمادختساو ةقاطلا عیزوت يف رفو قیقحت -

 .ةفلتخم لاصتا طاقن ربع ةتبثملا تارعشتسملاب
 عیزوتل تانایبلا لامعتسا بقرتو عیزوت طاقن ةدع يف تارعشتسم بیكرت لالخ نم ةقاطلا عیزوت ردھ فیفخت نكمی -

 .ةعقوتملا تاجایتحالا ىلإ دانتسالاب ىلضفلا ةقیرطلاب ءابرھكلا
 

 ةیرحبلا ةایحلا ىلع ظافحلا •
 ةیرحبلا ةایحلا ىلع ةظفاحملا يف تاھجوتلا لیلحتل يعانطصا ءاكذ جذامن عم ةروطتملا حسملا ایجولونكت لامعتسا -

 .ةبئاص تاسایس عضوو ةبئاص تارارق ذاختال
 .ھفیظنتب مایقلل طیحملا يف كیتسالبلا كرحت عبتتو بقرتل يعانطصالا ءاكذلا مادختسا نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -

 
 

 ةیتحتلا ةینبلا .2
 

 ةیمیظنتلا تاھجلا نّكُمت يھو .يعانطصالا ءاكذلاو ةمخضلا تانایبلا مادختساب ةلّاعفلا ةیتحتلا ةینبلا نیكمت ىلع ةعومجملا لمعت
 .ةلماشلا ةیعمتجملا تامدخلاو ،طئاسولا ددعتم لقنلا نیسحتو ،ةنیدملا دراوم ةرادإ نیسحت نم ةیتحتلا ةینبلاب ةینعملا تامظنملاو
 

InfraTAQ لوانتت يتلا ةطبترملا لولحلا ةعومجم يھ: 
 
 ةیباعیتسالا ةردقلا طیطخت •

 
 نم حوارتت يتلاو ،ةیباعیتسالا ةردقلا تاعقوتل ةلماشلا تانایبلا لیلحت لالخ نم ةیلبقتسملا ةنیدملا تاجایتحاب ؤبنتلا حمسی -
 تاجایتحالل قبسملا دادعتسالاب ندملل تامدخلا نم اھریغو رورملا ةكرح ةرادإو ةیحصلا ةیاعرلا ةردق ىلإ ماعلا لقنلا
 .ةیلبقتسملا
 ةعسوتل اھمادختساو نیرئازلابو ةیفارغومیدلاب ةطبترم رصانع ىلإ دانتسالاب تاقرطلا ةجاح ؤبنت نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
 .تاقرطلا

 
 ةمدخلا نیسحت •

 
 ظافحلا نامضل ةریغتملا ةئیبلاو ةیلاحلا ثادحألا عم اًیكیمانید يعانطصالا ءاكذلا ىلع مئاقلا رشابملا فیظوتلاو رشنلا فییكت -
 .ةعقوتملا ریغ تارییغتلا عم ةیلاعفب لماعتلا ىلع تایلمعلا ةردقو ةیلاعلا ةمدخلا رییاعم ىلع
 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع طاشنلاو ثادحألا دیدحت لالخ نم فاعسالا تارایس رشن نیسحت نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
 .تانایبلل ةیلخادلا رداصملا نم اھریغو ةرشابملا رابخألا رداصمو

 
 ندملا ةرادإ •

 
 ؤبنتلا تایمزراوخ عم ةجمدملا ،ةنیدملا ىوتسم ىلع ةیسیئرلا تاءاصحإلل ةرشابملا ةبقارملا لالخ نم ندملا دراوم نیسحت -
 .ةیلاعفب تارارقلاو تاسایسلا ذاختا ةیناكمإ حیتی امم ،يعانطصالا ءاكذلاب
 باحصأ رظن تفلل ندملا يف ةرشتنم ةیسیئر ءادأ تارشؤم لالخ نم تارغثلاو تاھجوتلا دیدحت نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
 .مامتھا ىلإ ةجاحب يتلا قطانملا ىلإ رارقلا
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 میلعتلا .3
 

 دوزتو .يعانطصالا ءاكذلا ربع ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لامعتسا لالخ نم ةیمیلعتلا جئاتنلا لیوحت ىلع ةعومجملا لمعت
 بھاوم دیدحتو ،بالطلا ّملعت صخی امیف تاحاجنلا قیقحت زیزعتل تانایبلا ىلع ةمئاق تاودأب تاسسؤملاو تاطلسلا ةعومجملا
 .ّملعتلا جمارب نیسحتو ،بالطلا
 

EduTAQ لوانتت يتلا ةطبترملا لولحلا ةعومجم يھ: 
 

 ةلوفطلا ةیمنت •
 

 ةیمنت نیسحت نم ةیمیلعتلا تاسسؤملاو تاطلسلا ةیكذلاو ةیحصلا ةلوفطلا ةیمنت ززعت يتلا تامسلل طشنلا دیدحتلا نِّكُمی -
 .تقولا رورمب ةلوفطلا

 نیذلا لافطألا ىلع رطخلا تارشؤم دیدحتب ركبم لكشب مایقلل يعانطصالا ءاكذلا لامعتسا نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
  .مھتیمنت نیسحتل يفاضإ مامتھا نوبلطتی

 
 جماربلا نیسحت •

 
 يف ةلصفم تانیسحت ءارجإب يعانطصالا ءاكذلا نیسحت جذامن بناج ىلإ ملعتلا جماربل تانایبلا ىلع مئاقلا لیلحتلا حمسی -
 .ةیلاثملا ملعتلا جئاتن نیسحت لجأ نم ملعتلا جمارب ماسقأ
 ةیلكیھو نومضملاو میلعتلا بیلاسأب يضرملا فدھلاو ملعتلا طبرل يعانطصالا ءاكذلا لامعتسا نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
 .ملعتلا جمانرب ىلع تانیسحت حارتقال سوردلا

 
 

 ملعملاو بلاطلا نیب ةمءاوملا •
 
 نیب ةمءاوملا قیقحت ملعملاو بلاطلل سیردتلا/ملعتلا بیلاسأ نیب ةیرزآتلا تامسلا دیدحت يف يعانطصالا ءاكذلا مادختسا حیتی -
 .مھیدل لثمألا ملعتلا جُھن عم ىشامتتل ملعملاو بلاطلا
 لامعتساب فوفصلا ىلع بالطلا عیزوت لالخ نم ةسردملا يف ملعتلا جئاتن طسوتم نیسحت نكمی ،لاثملا لیبس ىلع -
 .يعانطصا ءاكذ ةیمزراوخ
 

 
 راجیإلا دوقع/تاكلتمملا

 
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،ةیراملا ةریزج ،يملاعلا يبظوبأ قوس ،متخلا جرب ،33 قباطلا يف ةكرشلل يسیئرلا رقملا عقی
 .2024 سرام 30 يف راجیإلا دقع يھتنی

 
 تارامإلا ،يبظوبأ ،تیج لاتیباك جربو ةلدابم جرب ،يبتكملا ناتسبلا جرب يف بتاكم ،يسیئرلا اھرقم فالخب ،ةكرشلا كلتمت
 .ةدحتملا ةیبرعلا

 
 

 نیمأتلا
 

 يتلا ةیسیئرلا رطاخملا لثمتت .رطاخملا ضعب ةیطغتل اھلمع لاجم يف ةداتعملا نیمأتلا قئاثوب ةعباتلا تاكرشلا وأ ةكرشلا ظفتحت
 دض نیمأتلا( رطاخملا ةفاكو تاكلتمملا قئارح دض نیمأتلاو ،)ينھملا ضیوعتلا نیمأت( ةینھملا ءاطخألا نیمأتلا قئاثو اھیطغت

   .ةایحلا ىلع نیمأتلاو ،لامعلا تاضیوعتو ،)ةلماشلا ةماعلا ةیلوؤسملا( ةماعلا ةیلوؤسملاو ،)تاكلتمملا رطاخم عیمج
 
 

 لاملا سأر روطت نایب .3
 

 .حرطلا ءدب لبق ةكرشلل يلاحلا مھاسملا لاملا سأر لكیھ
 

 ردصملا لاملا سأر يلامجإ غلب ،2022 ربمسید 12 يف مھسألاب ةدودحم ةماع ةكرشك يملاعلا يبظوبأ قوس يف سیسأتلا دنع
 0.027( يتارامإ مھرد 0.10 ةمیقب اًمھس 1,836,250 نم فلأتی )يكیرمأ رالود 50,000( يتارامإ مھرد 183,625 ةكرشلل
 .)"42 بورج("  دتمیل جندلوھ 42 بورج لبق نم لماكلاب اھیف باتتكالا مت يتلاو ،اھنم مھس لكل )يكیرمأ رالود

 
 لكل )يكیرمأ رالود 0.027( يتارامإ مھرد 0.10 ةمیقب اًمھس 4,247,163,750 ةكرشلا تردصأ ،2023 ریاربف 16 يف
 )يكیرمأ رالود115,697,753.57( يتارامإ مھرد 424,900,000 ىلإ ردصملا لاملا سأر يلامجإ ةدایز ىلإ ىدأ امم ،مھس
 .مھس لكل )يكیرمأ رالود 0.027( يتارامإ مھرد 0.10 ةمیقب مھس 4,249,000,000 نم فلأتی
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 4,249,000,000 غلبی مھسأ لام سأر يلامجإب ،هذھ باتتكالا ةرشن خیرات يف امك )1( :ةكرشلا يمھاسم يلاتلا لودجلا حضوی
 يف لماكلا باتتكالا ضارتفاب ً،ةرشابم حرطلا دعب )2(و ،مھس لكل )يكیرمأ رالود 0.027( يتارامإ مھرد 0.10 ةمیقب مھس
 :حرطلا مھسأ

 
 :ةرشنلا هذھ خیرات يف امك .1

 
 ةیوئملا ةبسنلا مھسألا ددع مھاسملا

 %99 4,206,510,000 دتمیل جندلوھ 42 بورج

 %1 42,490,000 ىرخأ

 %100 4,249,000,000 :يلامجإلا

 
 حرطلا مامتإ دنع ةكرشلا لام سأر لكیھ .2

 
 ةیوئملا ةبسنلا مھسألا ددع مھاسملا

 %75.00 4,206,510,000 دتمیل جندلوھ 42 بورج

 %0.76 42,490,000 ىرخأ

 %24.24 1,359,680,000 نوبتتكملا

 %100 5,608,680,000 :يلامجإلا

 
 يتارامإ مھرد  560,868,000 عوفدملا ةكرشلا لام سأر نوكی ،حرطلا مھسأ ددع يف ةدایز يأ نودو ،حرطلا نم ءاھتنالا دنع
 يتارامإ مھرد 0.10 غلبت ةیمسإ ةمیقب اًمھس 5,608,680,000 ىلإ اًمسقم ،)يكیرمأ رالود 152,721,034.72 لداعی ام(
 .مھس لكل )يكیرمأ رالود 0.027(

 
 نیبملا وحنلا ىلع حرطلا مامتإ دنع مھسألا نم %75 ةبسنب 42 بورج ظفتحت ،حرطلا مھسأ يف لماكلا باتتكالا ضارتفا ىلع
 ةاعارم عم ،صاخلا اھریدقتل ًاقفو باتتكالا ةرتف ةیاھن لبق تقو يأ يف حرطلا مھسأ ددع لیدعت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .هالعأ
 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ ةقفاومب ًانھرو اھب لومعملا نیناوقلا

 
 

 ةیضاملا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع ةعومجملا عم تاعازنلاو يضاقتلا تاءارجإ ةلاح نایب .4
 

 لالخ )اھب ملع ىلع ةكرشلا نوكت اھب ددھُم وأ ةقلعم تاءارجإ يأ كلذ يف امب( ىواعد وأ ایاضق يأ يفً افرط ةعومجملا نكت مل
 يلاملا اھزكرم ىلع ریبك ٍلكشب ترثأ وأ ریثأت اھل نوكی دق يتلاو هذھ باتتكالا ةرشن خیرات تقبس يتلا ةیضاملا ثالثلا تاونسلا
 .اھتیحبر وأ

 
 

  ةعومجملا يف نیفظوملا ددع نایب .5
 

 .ًافظوم 280 يلاوح ةعومجملا ىدل ،2022 ربمسید 31 يف امك
 
 

 ةكرشلا لبق نم ةدمتعملا ةیبساحملا تاسایسلا .6
 

 تابلطتملاو ةیلودلا ةیبساحملا رییاعملا سلجم نع ةرداصلا ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاعملل ًاقفو اھتاباسح دادعإب ةكرشلا موقت
 .يملاعلا يبظوبأ قوس نیناوق يف اھب لومعملا

 
 

 اھطورش مھأو اھتینویدمو ةینامتئالا اھتالیھستو ةكرشلا ضورق نایب .7
 

 .ةینامتئا تالیھست وأ نوید وأ ضورق يأ ًایلاح ةكرشلا كلتمت ال 
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  :ةعومجملا لوصأ ىلع ةیلاحلا ءابعألاو نوھرلا نایب .8
 

 .ةكرشلا لوصأ ىلع ةیدام نویدو ءابعأ يأ وأ تادھعت وأ نوھر دجوت ال
 

 رامثتسالا رطاخم .9
 

 عیمج ةعجارم مھسألا يف نیلمتحملا نیرمثتسملا ىلع بجی .ةیلام رطاخم ىلع اھب ظافتحالاو مھسألا يف رامثتسالا يوطنی
 يف رامثتسالاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملل صاخ مامتھا ءالیإ مھیلع بجی امك ،ةیانعب هذھ باتتكالا ةرشن يف ةدراولا تامولعملا
 دحاو ءوشن ةلاح يف .هذھ باتتكالا ةرشن يف ةدراولا ىرخألا تامولعملا عیمج عم رابتعالا يف اھذخأ بجی يتلاو مھسألاو ةكرشلا
 يرھوج لكشب انیدل مھسألا رعس وأ انتاعقوت وأ انتایلمع جئاتن وأ يلاملا انعضو وأ انلامعأ رثأتت دق ،ةیلاتلا رطاخملا نم رثكأ وأ
 عیمج ةرورضلاب لمشت الو ةلماش هاندأ ةنیبملا رطاخملا نوكت ال دق .اھنم ءزج وأ مھتارامثتسا لك نورمثتسملا رسخی دقو ،يبلسو
 ةكرشلل ًایلاح ةفورعملا ریغ ةیفاضإلا نیقیلا مدع تالاحو رطاخملا أشنت دقو .مھسألاو ةكرشلا يف رامثتسالاب ةطبترملا رطاخملا
 جئاتن وأ ةكرشلا لامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت اھل نوكی دقو لبقتسملا يف ةیرھوج حبصت وأ ةیرھوج ریغ ًایلاح اھربتعت يتلا وأ

 .اھمھسأ رعس وأ اھتاعقوت وأ يلاملا اھعضو وأ اھتایلمع
 

 
 انتعومجم لامعأب ةقلعتملا رطاخملا

 
 تارامإلا ةلود يف اھتایلمع ىلع ریبك لكشب ةعومجملا تاداریإ دمتعت

 
 ةیداصتقالاو ةیلاملا تاروطتلاب ریبك لكشب ةعومجملا تایلمع جئاتن رثأتتو .تارامإلا ةلود يف يساسأ لكشب ةعومجملا تایلمع عقت
  .كلذ يف رمتست نأ عقوُتیو ،اھیلع رثؤت وأ تارامإلا ةلود يف ةیسایسلاو

 
 دق .ةبلقتم اھراعسأ نوكت يتلاو ،ةیطفنلا تاجتنملاو طفنلا نم تاداریإلا ىلع ریبك لكشب تارامإلا ةلود دمتعت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ىلإ يدؤیو ةینازیملا زجع نم دیزیو ،ةیموكحلا ةینازیملا ةدصرأ ىلع رشابم لكشب راعسألا يف يرھوجلاو ریبكلا ضافخنالا رثؤی
 يدؤی دق امم ،تاقفنلاو فیلاكتلا ةیتارامإلا ةموكحلا ضفخت دق ،لاثملا لیبس ىلع .انلامعأ ىلع رشابم لكشب رثؤت دق ةیفشقت ریبادت
 ةیسایسلا عاضوألا وأ قوسلا وأ داصتقالا يف ةیبلس تارییغت يأ رثؤت نأ نكمیو .ةیلبقتسملاو ةیلاحلا دوقعلا ذیفنت لیجأت وأ ءاغلإ ىلإ
 ةیناكمإو اھتایلمع جئاتنو يلاملا اھعضوو اھتاعقوتو ةعومجملا لامعأ ىلع مث تارامإلا ةلودل يلكلا داصتقالا ىلع ًابلس لبقتسملا يف
 .نیدروملا ىلإ لوصولا

 
 يلاملا اھعضوو اھتاعقوتو ةعومجملا لامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت كلذل نوكی دقف ،ضافخنا نم يتارامإلا داصتقالا ىناع اذإ
 .نیدروملا ىلإ لوصولا ةیناكمإو اھتایلمع جئاتنو

 
 

 .ىطسولا اكیرمأو ىطسولا ایسآو ایقیرفأ يف ىرخألا ةئشانلا وأ ةیمانلا قاوسألا يف اھتایلمع ىلع ةعومجملا تاداریإ دمتعت امك
 

 ىلع ةیراجت لامعأ ىلع تذوحتسا ةعومجملا نأ الإ ،تارامإلا ةلود يف يساسأ لكشب زكترت ةعومجملا تایلمع نأ نم مغرلا ىلع
 لودلا هذھ يناعت .ىطسولا اكیرمأو ىطسولا ایسآو ایقیرفأ يف ةئشانلاو ةیمانلا قاوسألا تاموكح ىلع زیكرتلا عم ،يلودلا دیعصلا
 رطاخملا ىلإ ةفاضإلاب .ةموكحلا يف ةرركتم تارییغت عم يعامتجالاو يداصتقالاو يسایسلا رارقتسالا مدع نم ةتوافتم تاجرد نم
 لمعلا تابارطضاو تاریخأتلا دُعت .نمألاو ةمالسلاب قلعتی امیف تایدحت عورشملا ذیفنت ھجاوی دق ،ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةیسایسلا
 يف ،وأ ددحملا تقولا يف اھب ةصاخلا تاعوفدملا ىلع لوصحلا يف حاجنلا ىلع ةكرشلا ةردق ىلع رثؤت دق ةیجذومن رطاخم
 ،نادلبلا هذھ ضعب يف يعانصلا عیونتلل ًایبسن لقألا ةلاحلل اًرظنو .ةزجنملا لامعألا لباقم قالطإلا ىلع ،ىوصقلا تاھویرانیسلا

 ةردق ىلع ریثأت ةیملاعلا علسلا راعسأل نوكی دق ،ةیموكحلا تاینازیملا نم اًریبك اًءزج علسلا ریدصت ىلع دامتعالا لكشی ثیح
 تابوقع ضرف يف يسایسلا رارقتسالا مدع اھیف ببستی دق تالاح كانھ نوكت دقو .اھدیدجت وأ ةیلاحلا عیراشملا لامكإ ىلع ءالمعلا
 يتلا ةئشانلاو ةیمانلا قاوسألاب ةطبترملا ةیفاضإلا رطاخملا لمشت .يدجم ریغ ةیلاحلا عیراشملل رمتسملا ءادألا لعجی دق امم ،ةیلود
 :رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،ةكرشلا اھیف لمعت
 

 
 طباوض عضو لثم تاسایس لمشی امب ،مخضتلا اذھ نم دحلل ةفداھلا ةیموكحلا ریبادتلاو مخضتلا تالدعم ةدایز -

 ؛راعسألل
 

 تالمعلاو يبنجألا فرصلا طباوضو ةیئامحلاو تافیرعتلا لمشی امب ،تاموكحلا اھذختت يتلا تالخدتلا وأ تاءارجإلا -
 ؛تاناعإلاو

 
 ةیكلم عزنو ةیدقاعتلا قوقحلا ءاغلإو ةیبنجألا ةیكلملا دویق لمشی امب ،ينوناقلاو يمیظنتلا لكیھلا يف تارییغتلا -

 ؛اھیف انلامعأ لوازن يتلا لودلا ضعب يف تاراقعلا ةیكلمب قلعتی امیف لمتحملا نیقیلا مدعو لوصألا
 

 ةفلكتو اھتابلطتمو مھیلاعمو نیبرتغملا نیفظوملل ةماقإلاو فیظوتلا تاریشأت رفاوت ىلع أرطت يتلا تارییغتلا -
 ؛اھیلع لوصحلا
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 ؛ىرخألا بئارضلاو لخدلا -

 
  ؛نییلحملا نیفظوملا فیظوت تابلطتمو لوصألا میمأت تاسایس -

 
 و ؛ةیلاحلا حیراصتلا دیدجت وأ ةدیدجلا تایلمعلل ةدیدج تاقفاومو حیراصت ىلع لوصحلا يف تاریخأتلاو تابوعصلا -

 
 .ةكرشلل مألا دلبلا ىلإ حابرألا تاعیزوت وأ/و حابرألا  ةداعإ ىلع ةردقلا مدع -

 
 ریثأت اھل نوكی نأ نكمیو لاثتمالا وأ لیغشتلا تاقفن ةدایز ىلإ حئاوللا وأ تاسایسلا هذھ يف ةعقوتملا ریغ تارییغتلا يدؤت نأ نكمی

 انعضوو انتایلمع جئاتنو انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت تارییغتلا هذھ نم يأل نوكی نأ نكمیو .ةیسفانتلا انتردق لیلقت ىلع
 .انیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو يلاملا

 
 

 .ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ تابلقتل اًضرعت ةعومجملا ھجاوت دق
 

 امیس ال ،ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ببسب تابلقتلل اھیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو ةعومجملا تایلمع جئاتن عضخت دق
 كانھ نوكت دق ،يكیرمألا رالودلاب ةموقم ةیلود دوقع ماربإ عقوتن امنیب .يتارامإلا مھردلاو ورویلاو يكیرمألا رالودلا يف تاریغتلا

 .لیغشتلا دلبل ةیلحملا ةلمعلاب دوقعلا نم ءزج وأ دوقعلا میوقت اھیف نكمی تالاح
 

 يتلا نادلبلا ضعب ترھظأ دقو .طوحت جمانرب يف رظنلا انیلع يغبنی ناك اذإ ام دیدحتل ةیبنجألا تالمعلل انضرعت رارمتساب بقارنس
 ،ةلویسلاو يبنجألا فرصلا راعسأ بلقتل ةیلاع رطاخم ىلع يوطنت نأ نكمی اھنأ لبقتسملا يف اھیف لمعلل ططخن وأ مویلا اھیف لمعن
 .ةعومجملا جئاتن ىلع ًابلس رثؤی دق امم

 
 

 .انلامعأ ىلع ًابلس ایجولونكتلا ىلع قافنإلا ضافخنا وأ ةئیسلا ةیداصتقالا فورظلا رثؤت دق
 

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ایجولونكتلا ىلع يلكلا بلطلاو نیلمتحملاو نییلاحلا انئالمعل ةیداصتقالا ةمالسلا ىلع ةعومجملا لامعأ دمتعت
 نم ىرخألا دراوملاو لاملا سأرب اًریبك اًمازتلا نمضتی امً ةداعو ًایریدقت اًرمأ انتاصنم تامدخو تاجتنم ءارش نوكی ام ًابلاغ
 يف ةقثلا ضافخناو ،نامتئالا رفاوت مدعو ،يملاعلا يداصتقالاو يسایسلا نیقیلا مدعو ،ةیداصتقالا فورظلا يف ؤطابت رثأ .انئالمع
 ،ةیلاملا قوسلا تابلقتو ،ئراوطلا تالاح وأ ةماعلا ةحصلا فواخمو ،يسسؤملا وأ يموكحلا قافنإلا صیلقتو ،طاشنلاو لامعألا
 تءاس اذإ ،كلذ ىلع ًءانبو .انتامدخو انتاصنم اھل عیبن يتلا تاعانصلا ىلع لبقتسملا يف رثؤت دقو يضاملا يف ىرخأ لماوعو
 .ًابلس انتایلمع جئاتنو يلاملا انعضوو انلامعأ رثأتت دقف ،ةیلاحلا تایوتسملا نع اھیف لمعن يتلا قاوسألاو ماعلا داصتقالا يف فورظلا

 
 

 كلت نع طورشلا فلتخت دقف ،اھدیدجت مت اذإ ىتحو ،اھئاھتنا دنع اھدیدجت متیس ةعومجملل ةیلاحلا دوقعلا نأب نامض دجوی ال
 ةیلاحلا دوقعلا يف ةدراولا

 
 دجوی ال ،دوقعلا هذھ ءاھتنا دنعو .ةصاخلا تانایكلاو ةیموكحلا تاھجلا عم ةیراطا تایقافتاو تامدخ دوقع ةعباتلا تاكرشلا تمربأ

 قافخإل نوكی دقو .ةیلاحلا دوقعلل ةلثامم طورشب اھدیدجت متی نأب نامض دجوی ال ،اھدیدجت ةلاح يفو ،اھدیدجت متی نأب نامض
 لامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت ةعومجملل ةدئاف لقأ طورشب اھدیدجت مت اذإ وأ دوقعلا هذھ نم يأ دیدجت يف ةعباتلا تاكرشلا
 ءالمعلا عم ةقیمع تاقالع ىلإ دنتست يتلا ةعومجملا لامعأ ةعیبطل اًرظنو .اھتایلمع جئاتنو يلاملا اھعضوو اھتاعقوتو ةعومجملا
 ةیلاع تاداریإلاو ةمیقلا ةیلاع دوقعلا نم ةعومجم ءالمعلل ةعومجملا مدقت ،ةروطتمً الولح مدقتو ةدیدع تاونس ىدم ىلع دتمت
  .ةعومجملل يلاملا ءادألا ىلع ةعباتلا تاكرشلا ءالمع لامعأ يف ضافخنا يأ رثؤی نأ نكمیو .ةمیقلا

 
 

 انومن ىلع رثؤت دق قوسلا يف ةیسفانت ىوق ھجاون
 

 .ةمظنألا لماكت تاسسؤمو ،نییموكحلا نیلواقملاو ،ةیباحسلا تامدخلا يدوزمو ، تاسسؤملا تایجمرب تاكرش انوسفانم لمشی
 لكشب ماع لكشب سفانتن اننأ دقتعن اننأ نم مغرلا ىلعو .ةمئاقلا تاكرشلا كلذكو ةدیدجلا ةدفاولا تاكرشلا عم اًضیأ سفانتن نحن
 تاینازیم ؛ربكأ ءالمع دعاوقو ،لوطأ يلیغشت خیراتو ،ةیراجتلا ةمالعلاب ربكأ فارتعاب انیسفانم ضعب عتمتی ،انیسفانم عم يباجیإ
 تاقالع ؛تاجتنملا نم عسوأ ةظفحم ربع ةیقیوستلا تاقفنلاو تاعیبملا دوھج نم ةدافتسالا ىلع ةردقلاو قیوستلاو تاعیبملل ربكأ
 ربكأ لوصو وأ ًاقاطن عسوأ يفارغج دجاوت ؛ءالمعلاو عیزوتلاو تاونقلاو ایجولونكتلا ءاكرش عم اًخوسر رثكأ وأ قمعأ وأ عسوأ
 ةیركف ةیكلم ظفاحم ؛لقأ ریوطتو ثحبو ةلامع فیلاكت ؛ةددحم ةیفارغج قطانم ىلع ربكأ زیكرت ؛ربكأ نیلمتحم ءالمع دعاوق ىلإ
 میدقتو ریوطتو ذاوحتسالا تایلمعب مایقلاو معدلا میدقتل ریبك لكشب ربكأ ىرخأ دراومو ةینقتو ةیلام دراومو ؛اًجضن رثكأو ربكأ
 .ةدیدج تاجتنم

 
 

 بسح ءادألا وأ انئالمع ءاضرإ يف انتاصنم يف قافخإ يأ يدؤی دقو ،ةلیوط ذیفنت ةیلمع اھل نوكی دقو دیقعتلاب انتاصنم مستت
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 .يلاملا انعضوو انتایلمع جئاتنو انلامعأب رارضإلا ىلإ ةبغرلا
 

 انتامدخو انتاصنم ذیفنت نوكی نأ نكمی .اھرشن بعصی يتلا تامدخلاو تادعملاو تایجمربلا تاصنمً ةداع انلمع قاطن نمضتی
 روصق ھجوأ يأ يدؤت دق .لیمع لكل ةدیرفلا ةكبشلل ةیتحتلا ةینبلاو تانایبلا ةئیب عم فیكتلا ىلإ جاتحن اننأل ةلیوطو ةدقعم ةیلمع
 يرھوج لكشب رضی دق امم ،انتعمسب رارضإلا وأ/و ءالمعلا اضر مدع ىلإ انئالمعل ةدیرفلا تاجایتحالا ةیبلت ىلع انتردق يف
 جئاتن وأ ءادأ كلذ نع جتنی دقف ،دوصقملا وحنلا ىلع وأ حیحص لكشب انتاصنم انؤالمع مدختسی مل اذإ ،كلذ ىلع ةوالع .انلامعأب

 ىلع لصحت يتلا ةیجراخلا تاھجلا وأ مھیفظوم وأ ءالمعلا لبِق نم ًادمع انتاصنم مادختسا ءاُسی نأ اًضیأ نكمملا نمو .ةمئالم ریغ
 دقف ،ةمھم تایدحتو فادھأ قیقحتل انتامدخو انتاصنم ىلع نودمتعی انئالمع نأل اًرظنو .اھمادختساو انتاصنم ىلإ لوصولا قح
 ءاھنإ ىلإ يدؤی دق يلاتلابو ةصنملل لثمألا ىوتسملا نود ءادأ ىلإ انتاصنمل میلسلا ریغ وأ حیحصلا ریغ نیوكتلا وأ مادختسالا يدؤی
  .اندض ةینوناقلا تابلاطملا وأ ةیبلسلا ةیاعدلا وأ ءالمعلا تاعوفدم ضافخنا وأ اھدیدجت مدع وأ دوقعلا

 
 

 حاجنب اھب ةصاخلا ومنلا ةیجیتارتسا ةعومجملا ذفنت ال دق
 

  نواعتلا سلجم ةقطنم يف ایجولونكتلا قوسل ةیوقلا ومنلا تاعقوت نم ةدافتسالل دیج عضو يف اھنأ دقتعت ةعومجملا نأ نم مغرلا ىلع
 اھعسوتب ةطبترملا رطاخملل ةعومجملا عضخت .اًمادتسم نوكیس ةعومجملا ومن نأب نامض كانھ نوكی نأ نكمی ال ،يجیلخلا
 نیسحت وأ ةیلاعفب اھب ةصاخلا ومنلا ططخ ةرادإ يف ةعومجملا بناج نم قافخإ يأل نوكی نأ نكمیو ،ةیراجتلا اھتیجیتارتساو
 .اھتایلمع جئاتنو يلاملا اھعضوو اھتاعقوتو اھلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت اھلوصأل ةیباعیتسالا ةردقلا مادختسا

 
 قطانم ربع اًعونت رثكأ ءالمع ةدعاق ةمدخ ىلإ ةفاضإلاب ،لولحلاو تاجتنملا ةظفحم عیسوت ىلإ ةعومجملل ةیجیتارتسالا ةیؤرلا دنتست

 ةسسؤملا ىوتسم ىلع ،يلیغشتلا زیمتلاو يجیتارتسالا طیطختلا نم ٍلاع ىوتسم ةثالثلا داعبألا هذھ عیمج ذیفنت بلطتی .ةدیدج ةیفارغج
  .يدرفلا ىوتسملا ىلعو

 
 نوكت نأ نكمی ال ھنأ الإ ،ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا يف ةیلاملا سییاقملا عیمج ربع اًظوحلم اًومن تدھش ةعومجملا نأ نم مغرلا ىلعو
  .ةیلاحلا تالدعملاب ومنتس وأ ومنلا يف رمتستس اھتاداریإ نأب تانامض كانھ

 
 

  ةیئاضق تاعازن يف فرط حبصن دق
 

 يأ يف ًایلاح كراشن ال اننأ نم مغرلا ىلعو .ةیمیظنتلاو ةینوناقلا تاءارجإلاب ةقلعتملا رطاخملل ضرعتن ،داتعملا لمعلا قایس يف
 تاطلسلا اھأدبت يتلا كلت كلذ يف امب ،لبقتسملا يف ،ةیرھوج تاعازن يف كراشن دق اننأ الإ ،ةیرھوج اھنأ دقتعن ةینوناق تاءارجإ
 دق .ىرخألا فارطألاو نیفظوملاو ءالمعلاو نیدروملاو نیسفانملا عم تاءارجإلا كلذكو بئارضلاو ةسفانملا تاطلسو ةیمیظنتلا
 لئاسملاب تاعازنلا هذھ ضعب قلعتت دق .تابوقع وأ تامارغ ضرف ىلإ ةیمیظنتلا تاءارجإلا وأ/و يضاقتلا يف انتكراشم يدؤت
 يأ نوكت نأ نكمی .انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت اھل نوكی دقف ،اندض اھیف لصفلا مت اذإو ،انحیراصت لثم ،ةیسیئرلا ةیلیغشتلا
 ،انترادإ هابتنا لّوحت نأ نكمیو ً،الیوط ًاتقو قرغتستو ةفلكم ،ال مأ يعوضوم ساسأ اھل تناك ًءاوس ،ةینوناق تاءارجإ وأ تاعازن
 ،انفیلاكت ةدایز وأ/و ،يرجز فاصتنا وأ/و ،ةیلام تاضیوعت عفد ىلإ يدؤتو ،انتعمسب رضت نأ نكمی ،اندض اھیف لصفلا مت اذإو
 .انتاعقوتو ،يلاملا انعضوو ،انتایلمع جئاتنو ،انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت ًاعیمج اھل نوكی نأ نكمی يتلاو

 
 

 رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع كلذ يف امب ،ةعومجملل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةیطغت وأ رابخألاب انلامعأو انتعمس رثأتت دق
 .اھیلع دمتعت وأ رخآ لكش يأب ةراض وأ ةلماك ریغ وأ ةللضم وأ ةقیقد ریغ تامولعم مدقت يتلا ةیطغتلا

 
 دحت يتلا ةیدقاعتلا تابلطتملا وأ ءالمعلا عم انلمع ةیساسح ببسب كلذو ،ةدودحم ةعومجملاب قلعتی امیف ةماعلل ةحاتملا تامولعملا
 ،ةعومجملاب مامتھالا ةدایزو انلامعأ ومن عمو .نینیعم ءالمع عم انتاقالع وأ انلمع نم ةنیعم بناوج نع ماعلا حاصفإلا عنمت وأ نم
 امب ،ةیعامتجالاو ةیرابخإلا مالعإلا لئاسو نم اًریبك اًمامتھا بذجن دقو ،قیوستلاو مالعإلا دوھج يف اًطاشن رثكأ لكشب كراشن دق
 حیحص ریغ لكشب ّغلُبت يتلا ،انتدایق لبِق نم اھب حرصملا تانایبلا ىلإ ةرشابم ىزُعت ال يتلا ةیطغتلاو ةیتاوملا ریغ ةیطغتلا كلذ يف
 تاكراشم نأشب اھل ساسأ ال يتلا تانھكتلا رارمتسا ىلإ يدؤتو ،انلمع ةعیبطو انیفظوم وأ انتدایق اھب ىلدأ يتلا تانایبلا نع
 تامولعم ،ىلع دمتعت وأ ،مدقت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةیطغت وأ رابخألا هذھ تناك اذإ .رخآ لكش يأب ةللضم نوكت وأ ،ةكرشلا

 يف انتعمسب رارضإلا ىلإ ةیطغتلا هذھ يدؤت دقف ،ةعومجملاب قلعتی امیف رخآ لكش يأب ةراض وأ ةلماك ریغ وأ ةللضم وأ ةقیقد ریغ
 ومنلا تاعقوتو انتایلمع جئاتنو يلاملا انعضوو انلامعأ رثأتت دقو ،نیلمتحملاو نییلاحلا نیرمثتسملاو نیفظوملاو ءالمعلا عمو لاجملا
 نم دیزملا ریفوتل ةرمتسملا اندوھج نم مغرلا ىلعو انب ةصاخلا ةیرسلا تامازتلاو انلمعل ةساسحلا ةعیبطلل اًرظن .ًابلس انب ةصاخلا
 ىلع ةدودحم ةردق انیدل وأ ةراضلا ةیطغتلا هذھل ةباجتسالا نم نكمتن ال دقف ،تاجتنملا ىلع انتاردقو انتایلمعو انلامعأ يف ةیفافشلا
 .انلامعأ ىلع يبلس ریثأت ھل نوكی دق امم ،اھل ةباجتسالا

 
 نم كلذ يف امب ،ةماع تاداقتنا ىلإ ةنیعم ةساسح تاعانص يف نوكراشی نیذلا ءالمعلاو نییموكحلا ءالمعلا عم انتاقالع يدؤت دق
  .مالعإلا لئاسو يف ةیتاوم ریغ ةیطغتو ،نییعامتجالاو نییسایسلا ءاطشنلا

 
 

 انرئاسخ ةینیمأتلا انتیطغت يطغت ال دق ،كلذل .انلامعأ اھل ضرعتت يتلا ةلمتحملا راطخألاو رطاخملا عیمج دض ًالماك اًنیمأت كلتمن ال
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 .ٍفاك لكشب
 

 انعضوو انتایلمع جئاتنو انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت اھل نوكی دقف ،اھنأشب لماكلاب نینمؤم نكن مل ةریبك ةیلوؤسم اندبكت اذإ
 ةصاخلا نیمأتلا قئاثو بجومب دودحلاو لمحتلا غلابمو ًایتاذ ةزجتحُملا غلابملا نم دیدعلل عضخن نحن .انیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو يلاملا
 متی .اھبجومب ضیوعتلا يقلت ىلع انتردق ىلع يرھوج يبلس ریثأت اھل نوكی دق طورشو تاءانثتسا ىلع اًضیأ قئاثولا يوتحت .انب
 لمحتلا غلابمو ًایتاذ ةزجتحملا غلابملاو طاسقألا دیزت نأ نكمی ،قوسلا فورظل ةجیتنو .ًایونس ماع لكشب انب ةصاخلا قئاثولا دیدجت
 ةیطغت غلابمل طقف حاتم وأ رفوتم ریغ نیعم نیمأت حبصی دق ،تالاحلا ضعب يفو ،ریبك لكشب ةنیعم نیمأت قئاثول انب ةصاخلا
 ءوجللاو اھئاغلإ امبر وأ ةیطغتلا ضفخب رارق ذاختا ىلإ ریبك لكشب ةدیازتملا فیلاكتلا يدؤت نأ نكمی ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةضفخم
 .يتاذلا نیمأتلا ىلإ

 
 

 بلطلا لیلقت وأ ،انتایلمع لیطعت ىلإ ،ةیلاحلا 19-دیفوك ةحئاج لثم ،حئاوجلا وأ ةیحصلا ةئبوألا وأ ةیعیبطلا ثراوكلا يدؤت دق
 .انلامعأ ىلع يبلس ریثأت كلذ فالخب اھل نوكی وأ ،انتاجتنم ىلع

 
-SARS-CoV( میخولا داحلا يوئرلا باھتلالا ةمزالتمل ببسملا 2 انوروك سوریف لثم ،ةیدعملا ضارمألا يشفت رثؤی نأ نكمی

 يف ةیحصلا ةیاعرلا تاعاطق صوصخلا ھجو ىلعو ،تاداصتقالا ىلع يرھوج ٍلكشب طسوألا قرشلا يف )"19-دیفوك"( )2
 ةیزارتحالا ءاوتحالا ریبادت نم ةعومجم يبظوبأو يبد اتموكح تذفن ،19-دیفوك يشفت دعبو .ةعومجملا اھیف لمعت يتلا لودلا
 ندملا لخاد نیمیقملاو نییلودلا نیرفاسملا ىلع ةیمازلإلا يحصلا رجحلا ریبادت وأ رفسلا دویق كلذ يف امب ،سوریفلا يشفتلً ةباجتسا
 ةرجألا تارایسو تالفاحلا ةمدخو )ةیلحملاو ةیلودلا( تالحرلا عیمجل تقؤملا قیلعتلاو ؛نادلبلا ضعب يف تاعطاقملا وأ قطانملا وأ
 ىلإ ةفاضإ .ةدیدجلا ةیموكحلا حئاولل لاثتمالل اھلامعأ اھب ریدت يتلا ةقیرطلا لیدعت ةعومجملا نم ریبادتلا هذھ تبلطتو .ندملا نیب
 ال ،كلذ ىلع ةوالع .ًابلس اھیلع ریثأتلا وأ اھریخأت وأ ةعومجملا اھیرتشت يتلا ةیلودلا تاجتنملا ضعب دیروت قیلعت نكمی ،كلذ
 ةلاعف نوكتس ةحاتملا تاحاقللا جمارب نم يأ وأ )هالعأ ةحضوملا كلت لثم( ءاوتحا ریبادت يأ نأب نامض يأ كانھ نوكی نأ نكمی
 ةقباسلا رطاخملا نم يأ عوقول نوكی نأ نكمی .ىرخألا ةیدعملا ضارمألا وأ لبقتسملا يف 19-دیفوك يشفت نم دحلا وأ فاقیإ يف
 .اھتایلمع جئاتنو يلاملا اھعضوو اھتاعقوتو ةعومجملا لامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت

 
 

 .ةیبلس ةیلیغشت جئاتنو ةیراجتلا تایلمعلا يف تابارطضا ثودح ىلإ يناربیسلا نمألا رطاخم يدؤت دق
 

 ةیلخادلا تالاصتالا كلذ يف امب ،انلامعأ بناوج نم دیدعلا يف رتویبمكلا يف مكحتلا ةمظنأو تامولعملا ایجولونكت ىلع دمتعن نحن
 لامعألا تابارطضا يدؤت نأ نكمی .عنصملا تایلمعو ،دیروتلا ةلسلسو ةیلاملا نوؤشلاو ،ةبساحملا فئاظو ةرادإو ،ةیجراخلاو
 اھنم يناعن يتلا ةكبشلاو تامولعملا ایجولونكت ماظن تابارطضاو قفارملاو عناصملا يف تامدخلا تاعاطقناو دیروتلا ةلسلسو
 لمشت .لیغشتلا جئاتن ىلع يرھوج لكشب ًابلس ریثأتلاو انتایلمعب غلاب ررض قاحلإ ىلإ ةیناربیسلا تامجھلا ببسب انودروم وأ نحن
 ببسب اھنادقف وأ تامولعملا فلتو ،نیللستملا لبق نم ةیتحتلا ةینبلاو تامولعملا ایجولونكت ىلع تامجھلا ينورتكلإلا نمألا رطاخم
 ،اھیلع ةرطیسلا نادقف وأ رتویبمكلا يف مكحتلا ةمظنأ مادختسا ةءاسإو ،ةیرسلا تامولعملا نع دوصقملا ریغ حاصفإلاو ،تاسوریفلا
 لكشب دمتعن ةیجراخ تاھج لالخ نم ضرعتلا يناربیسلا نمألا رطاخمل انضرعت لمشی .فظوملا أطخ نع ةمجانلا تاكاھتنالاو
 دقل .ةیناربیسلا تامجھلل ةضرع مھتمظنأ نوكت دق نییجراخ نیدروم لالخ نم ضرعتلاو انلامعأ ةلوازم يف اھتمظنأ ىلع ریبك
 ریبادتلا هذھ نأ دقتعنو ،ةیناربیسلا تامجھلل ضرعتلا نم انتامولعمو انتمظنأ ةیامح لجأ نم ةینمأ ریبادتو تاءارجإ انذفن
 اھعنم وأ روطتلا ةعیرس ةیناربیسلا تامجھلا عاونأ عقوتل ينقتلا روطتلا وأ دراوملا انیدل نوكی ال دق ،كلذ عمو .ةبسانم تاءارجإلاو
 انعضوو انتایلمع جئاتنو انلامعأ ىلع ًابلس انب ةصاخلا مكحتلاو تامولعملا ةمظنأ اھل ضرعتت يتلا رطاخملا رثؤت دق .اھنم يفاعتلا وأ
 .يلاملا

 
 

 يلاملا انعضوو انتایلمع جئاتنو انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت ةیداصتقالا فورظلاو ةیملاعلا قوسلا روھدتل نوكی نأ نكمی
 .انیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو

 
 ًابلس ةیداصتقالا فورظلاو ةیملاعلا قوسلا روھدت نع مجانلا يداصتقالا طاشنلا يف رمتسملا فعضلا وأ ؤطابتلا رثؤی نأ نكمی

 ىلع مھئالمعو انئالمع ةردق ىلع نامتئالا قاوسأ يف فورظلا رثؤت نأ نكمی :ىرخأ رومأ نیب نم ،ةیلاتلا قرطلاب انلامعأ ىلع
 نویدلا ةدایز ىلإ مھب ةصاخلا ءارشلا تامازتلاب ءافولا يف انئالمع قافخإ يدؤی دقو ؛مھتایلمع معدل ٍفاك نامتئا ىلع لوصحلا
 يف تابارطضالل انضرعت ةدایز ىلإ نییسیئرلا نیدروملا ضعب قافخإ يدؤی دقو ؛انیدل لماعلا لاملا سأر ىلع ریثأتلاو ةمودعملا
  .ةیلاملا رئاسخلا وأ دیروتلا

 
 

 للقی دق امم ،ةءافكب لمعلا نم نكمتن نلف ،مھیلع ءاقبتسالاو ةرھملا نیفظوملاو نیلھؤملا نیفظوملا باطقتسا نم نكمتن مل اذإ
 .اھققحن يتلا ةیدقنلا تاقفدتلاو انتایلمع جئاتن نم

 
 نیلغشملاو نیسدنھملا كلذ يف امب ،مھیلع ءاقبتسالاو نیلھؤملا نیفظوملا باطقتسا ىلع انتردق ىلع انلامعأ ةرادإ ىلع انتردق دمتعت
 لمعن يتلا قاوسألا يف نیلھؤملا نیفظوملا ىلع بلطلا يف ةدایزلا يدؤت دق .ةیسیئرلا ةیرادإلا بصانملاو نیینفلاو نیصصختملا
 لیغشتلا تابلطتم معدل ًایرورضً الماع لكُشت يتلا ةیفاكلا ةرھاملا ةلماعلا ىوقلاب ظافتحالاو فیظوت ىلع انتردق مدع ىلإ اھیف
 تاقفن دبكت ىلإ اًضیأ رطضن دقو ةرھملا نیفظوملا دیروت يف صقنلل ةجیتن انیدل ةلامعلا تاقفن دیزت دقو .انیدل ومنلا ةیجیتارتساو
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 نم ددع ةطساوب انلامعأ ةرادإ متی ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةبولطملا تاراھملاب نوعتمتی نیفظوم نییعت نم نكمتن مل اذإ ةریبك بیردت
 وأ ةلامعلا صقن رثؤی نأ نكمیو .اھفیظوتو ةلھؤملا ةرادإلاب ظافتحالا ىلع دمتعتو نییسیئرلا نییلیغشتلاو نییذیفنتلا نیلوؤسملا

 يلاملا عضولاو تایلمعلا جئاتنو انلامعأ ىلع ًایرھوج ًایبلس اًریثأت نییسیئرلا نیفظوملا نادقف وأ بیردتلا وأ ةلامعلا فیلاكت ةدایز
 .انیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو

 
 

 ةیداصتقالاو ةیسایسلاو ةیفارغجلا فورظلاب ةقلعتملا رطاخملا
 

 ةینوناقلا اھتمظنأو اھتاداصتقا ىلع اًریبك اًریثأت سرامت لازت الو ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاموكحلا تسرام دقل
 .ةیراجتلا ةطشنألاو رامثتسالل ةرقتسم ریغ ةئیب قلخی دق امم ،ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةیمیظنتلاو

 
 نادلبلل ةیداصتقالا ةسایسلا يف ، تارامإلا ةلود كلذ يف امب ،ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاموكحلا تلخدت ام اًریثك
 ةراجتلاو يبنجألا رامثتسالا كلذ يف امب ،قوسلا فورظ میظنت ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،لخدتلا اذھ لمش دقو .ةینعملا
 وأ ةیداصتقالا وأ ةیعامتجالا وأ ةیسایسلا فورظلا يف ةعقوتم ریغ تارییغت يأل نوكی نأ نكمی .ةیلاملا تامدخلاو ةیجراخلا

 انتایلمع جئاتنو انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت ةرواجملا نادلبلا وأ ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف فورظلا نم اھریغ
 .نیدروملا ىلإ لوصولا ةیناكمإو انتاعقوتو انیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو يلاملا انعضوو

 
 :تارییغتلا هذھ لمشت

 
 عضو لثم تاسایس لالخ نم كلذ يف امب ،مخضتلا اذھ نم دحلل ةفداھلا ةیموكحلا ریبادتلاو مخضتلا تالدعم ةدایز -

 ؛راعسألل طباوض
 

 يبنجألا فرصلا طباوضو ةیئامحلاو تافیرعتلا كلذ يف امب ،تاموكحلا اھذختت يتلا تالخدتلا وأ تاءارجإلا -
 ؛تاناعإلاو تالمعلاو

 
 ةیكلم عزنو ةیدقاعتلا قوقحلا ءاغلإو ةیبنجألا ةیكلملا دویق كلذ يف امب ،ينوناقلاو يمیظنتلا لكیھلا يف تارییغتلا -

 ؛اھیف انلامعأ لوازن يتلا لودلا ضعب يف تاراقعلا ةیكلمب قلعتی امیف لمتحملا نیقیلا مدعو لوصألا
 

 ةفلكتو اھتابلطتمو مھیلاعمو نیبرتغملا نیفظوملل ةماقإلاو فیظوتلا تاریشأت رفاوت ىلع أرطت يتلا تارییغتلا -
 ؛اھیلع لوصحلا

 
 ؛ىرخألا بئارضلاو لخدلا -

 
  ؛نییلحملا نیفظوملا فیظوت تابلطتمو لوصألا میمأت تاسایس -

 
 و ؛ةیلاحلا حیراصتلا دیدجت وأ ةدیدجلا تایلمعلل ةدیدج تاقفاومو حیراصت ىلع لوصحلا يف تاریخأتلاو تابوعصلا -

 
 .ةكرشلل مألا ةلودلا ىلإ حابرألا تاعیزوت وأ/و حابرألا  ةداعإ ىلع ةردقلا مدع -

 
 ریثأت اھل نوكی نأ نكمیو لاثتمالا وأ لیغشتلا تاقفن ةدایز ىلإ حئاوللا وأ تاسایسلا هذھ يف ةعقوتملا ریغ تارییغتلا يدؤت نأ نكمی

 ةیناكمإو انتایلمع جئاتنو انلامعأ ىلع يرھوج يبلس ریثأت تارییغتلا هذھ نم يأل نوكی نأ نكمیو .ةیسفانتلا انتردق لیلقت ىلع
 .انیدل ةیدقنلا تاقفدتلاو يلاملا انعضوو نیدروملا ىلإ لوصولا

 
 

 اھعضوو اھتاعقوتو ةعومجملا لامعأ ىلع اًریبك ًایبلس اًریثأت اھقیبطت وأ ةیتارامإلا بئارضلا نیناوق يف تارییغتلا رثؤت نأ نكمی
 اھتایلمع جئاتنو يلاملا

 
 حابرأ ىلع )"تاكرشلا لخد ةبیرض"( تاكرشلا لخد ةبیرض قیبطت نع ةیتارامإلا ةیلاملا ةرازو تنلعأ ،2022 ریانی 31 يف
 1 خیرات نم اًرابتعا ةعومجملا ىلع يرستسو 2023 وینوی 1 يف أدبت يتلا ةیلاملا تاونسلل ذیفنتلا زیح لخدتس يتلاو ،لامعألا
 حابرألا يفاص ىلع تاكرشلا لخد ةبیرض قبُطت .)ربمسید 31 ىلإ ریانی 1 نم يھ ةعومجملل ةیلاملا ةنسلا نأل( 2024 ریانی
 حابرألا ىلع ةئاملاب 9 ةبسنب يسایق ينوناق يبیرض لدعمب قبُطتو يتارامإ مھرد 375,000 نع دیزت يتلا ةلدعملا ةیبساحملا
 نویلم 750 ةدحوملا اھتاداریإ زواجتت يتلا تاكرشلا نأ ةیتارامإلا ةیلاملا ةرازو تنلعأ امك .كلذ نع دیزت يتلا ةبیرضلل ةعضاخلا
 نم ھنأ الإ ،دعب ًایمسر كلذ نع نالعإلا متی مل ھنأ نم مغرلا ىلعو .تاكرشلا لخد ةبیرض نم ىلعأ لدعمل عضخت نأ نكمی وروی
 ھقیبطت مت يذلا ةبیرضلا لدعمل لاعفلا يملاعلا ىندألا دحلا عم ىلعألا لدعملا ةمءاومب ةیتارامإلا ةیلاملا ةرازو موقت نأ عقوتملا
 ةلودب بئارضلل ةیداحتالا ةئیھلا نوكتس .ةئاملاب 15 ةبسنب يملاعلا يبیرضلا ءاعولا لكآت ةحفاكم دعاوقو ةیناثلا ةزیكرلا بجومب
 ةیلاملا ةرازو نع ةرداصلا حئاوللاو دعاوقلا عم ىشامتی امب اھذافنإو اھعمجو تاكرشلا ةبیرض ةرادإ نع ةلوؤسم تارامإلا
  .ةیتارامإلا

 
 ىلع ةبیرضلا نأش يف 2022 ةنسل )47( مقر يداحتا نوناقب اًموسرم ةیتارامإلا ةیلاملا ةرازو ترشن ،2022 ربمسید 9 يف
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 تاكرشلا ةبیرضل يعیرشتلا راطإلا تاكرشلا لخد ةبیرض نوناق رفوی .)"تاكرشلا لخد ةبیرض نوناق"( لامعألاو تاكرشلا
 .ىرخألا لامعألاو تاكرشلا حابرأ يفاص ىلع تارامإلا ةلود يف ةیداحتالا

 
 .ةیمسرلا تاھیجوتلا نم دیزملا رشن نیحل ةددحم لئاسم لوح ةیادبلا يف لیصافتلا نم دیزم میدقتل ًاعئاشً الاؤس 158 ددعب لمكتُسیو
 ةنسلا نأل اًرظنو .هدعب وأ 2023 وینوی 1 يف أدبت يتلا ةیلاملا تارتفلل ًایراس تاكرشلا لخد ةبیرض نوناق نوكیس ،هالعأ رُكذ امك
 ریانی 1 نم اًرابتعا ةیراس نوكتس ةكرشلل ىلوألا تاكرشلا لخد ةبیرض ةنس نإف ،ربمسید 31 ىلإ ریانی 1 نم أدبت ةكرشلل ةیلاملا

2024.  
 

 :ةیلاتلا تالدعملاب ةبیرضلل عضاخلا تاكرشلا لخد ىلع تاكرشلا لخد ةبیرض ضرف متی
 نع رداص رارق يف غلبملا دیدحت متی( يتارامإ مھرد 375,000 زواجتی ال يذلا ةبیرضلل عضاخلا لخدلا ءزج ىلع 0% •

 ؛)ءارزولا سلجم
 .يتارامإ مھرد 375,000 زواجتی يذلا ةبیرضلل عضاخلا لخدلا ىلع 9% •

 
 عرف وأ ةكرش ھنأب عساو قاطن ىلع فرُعی يذلاو ،"ةرحلا ةقطنملا يف لھؤملا صخشلا" موھفم تاكرشلا ةبیرض نوناق مدقی
 :ةرح ةقطنم يف لجسم
 تارامإلا ةلود يف ةیفاكلا داوملا ىلع ظفاحی •
 )ءارزولا سلجم نع رداص رارق لالخ نم هدیدحت متی(ً الھؤمً الخد ققحی •
 تالماعملا ریعست تابلطتم يبلی •
 ءارزولا سلجم نع رداص رارق لالخ نم اھفصو متی ىرخأ طورش يأ يفوتسی •

 تاكرشلا ةبیرض لدعمل عضخی نأو يلیضفتلا ماظنلا اذھ نع يلختلا ةرحلا ةقطنملا يف لھؤملا صخشلا راتخی نأ نكمی
 .يسایقلا

 :ةیلاتلا تالدعملاب ةرحلا ةقطنملا يف لھؤم صخش ىلع تاكرشلا ةبیرض ضرف متی
 ؛لھؤملا لخدلا ىلع 0% •
 .لھؤملا ریغ ةبیرضلل عضاخلا لخدلا ىلع 9% •

 
 ،ةعومجملل ةیلاملا جئاتنلا ىلع تاكرشلا لخد ةبیرض عفد رثأ هذھ باتتكالا ةرشن يف ةمدقملا ةعومجملل ةیلاملا تامولعملا سكعت ال
 ةفاضإلاب .ةعومجملا تایلمعل ةیلبقتسملا جئاتنلا ىلع )رخآ يبیرض ماظن يأ وأ( تاكرشلا لخد ةبیرض رثأ ىلإ ریشت ال يھف يلاتلابو
 اھیف نیمیقملا وأ تاكرشلا ىلع بئارضلا نم دیزملا ضرفت نل تارامإلا ةلود نأب نامض يأ كانھ نوكی نأ نكمی ال ،كلذ ىلإ
 ىلع رثؤیو ةعومجملا ةیحبر ىلع ًابلس رثؤی دق امم ،)اھیف نیمیقملا ىلع لخد ةبیرض ًایلاح ضرفت ال تارامإلا ةلود نإ ثیح(
 تامدخ ضعب ىلع بلطلا ىلع ًابلس رثؤی يلاتلابو ،يریدقتلا لخدلا قافنإ تارامإلا ةلود يف نومیقملا اھب راتخی يتلا ةقیرطلا
 يبلس ریثأت تارامإلا ةلود يف بئارضلا نیناوق يف ىرخأ تارییغت يأ وأ تاكرشلا لخد ةبیرض قیبطتل نوكی نأ نكمی .ةعومجملا

 .اھتایلمع جئاتنو يلاملا اھعضوو اھتاعقوتو ةعومجملا لامعأ ىلع يرھوج
 
 

 مھسألاو حرطلا ةیلمعب ةقلعتملا رطاخملا
 

 .اھتایلمعو اھترادإو ةكرشلا ىلع ةرطیسلا ةسرامم ىلع ةردقلا 42 بورجل ىدل لظیس ،حرطلا دعب
 

 بورج رمتستس ً،ةرشابم حرطلا دعبو ،ردصُملا مھاسملا لاملا سأر نم %99 ةبسن 42 بورج كلتمت ،ةرشنلا هذھ خیرات يف امك
 ةیلمع ىلع تارییغت يأ ءارجإ مدعو لماكلاب حرطلا مھسأ يف باتتكالا متی نأ ةطیرش لقألا ىلع %75 ةبسنب ظافتحالا يف 42

 ةقفاوم بلطتت يتلا لئاسملا ىلعو انتایلمعو انترادإ ىلع ةرطیسلا ةسرامم ىلع ةرداق 42 بورج نوكتس ،كلذل ةجیتنو .حرطلا
 كانھ نوكی نأ نكمی الو .ىرخألا لئاسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختناو حابرألا تاعیزوت عفدب ةقلعتملا كلت لثم ،انیمھاسم
 .مھسألا يرتشم حلاصم عم قفاوتتس 42 بورج حلاصم نأب نامض يأ

 
 يف امب( ةكرشلا ىلع ةرطیسلا يف رییغت يأ عنم وأ ریخأت )1( :مھسألل ةریبكلا اھتیكلم ببسب 42 بورجل زوجی ،كلذ ىلع ةوالع
 مھمھسأ ةوالع ىلع لوصحلا ةصرف نم نیمھاسملا دیرجت )2(و ؛)ةكرشلل ذاوحتسالا ضرع میدقت نع يجراخ فرط يأ عنم كلذ
 .مھسألل يقوسلا رعسلا ىلع يرھوج يبلس ریثأت اھنم يأل نوكی دق يتلاو ،مھسألا ةلویس ىلع ریثأتلا )3(و ؛ةكرشلا عیب نم ءزجك
 بورج ذختت دقو ،42 بورج تاكرش عم رشابم ریغ وأ رشابم ٍلكشب انتاكرش اھیف سفانتت فورظ كانھ نوكت دق ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 .نیرخآلا انیمھاسم حلاصم عم ضراعتت يتلا تاكرشلا كلتب قلعتی امیف تارارق 42
 
 

 .مھسألا رعس ضفخ ىلإ 42 بورجل لبق نم مھسألل ةریبكلا تاعیبملا يدؤت نأ نكمی
 

 اننكمی الو .ریبك ٍلكشب انمھسأ رعس ضفخ ىلإ حرطلا نم ءاھتنالا دعب 42 بورج لبق نم مھسألا نم ریبك ددع عیب يدؤی دق
 ةحوتفملا قوسلا يف اھعیب متیس )حرطلا يف ةحاتم نوكتس يتلا كلت ىلإ ةفاضإلاب( مھسألا نم ریبك ددع كانھ ناك اذإ امب ؤبنتلا
 ،ثدحت دق تاعیبملا هذھ نأ روصت وأ ،ةماعلا قوسلا يف مھسألا نم ریبك ددعل تاعیبم يأ رثؤت نأ نكمیو .حرطلا ةیلمع مامتإ دعب
 .مھسألل يقوسلا رعسلا ىلع يبلسو يرھوج ٍلكشب
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 .مھسألا رعس ضیفخت نع رفست نأ نكمیو نیمھاسملا تایكلم بسن ضیفخت ىلإ مھسألل ةیلبقتسملا تارادصإلا يدؤت دق
 

 ىلع مئاق ضیوعت لكش يف كلذ يف امب ،لبقتسملا يف مھسأ ىلإ لیوحتلل ةلباق ةیفاضإ ةیلام قاروأ وأ مھسأ حرط ررقن نأ زوجی
 نم فعضتو مھسألل دئاسلا يقوسلا رعسلا ىلع ًابلس رثؤتو ،نیمھاسملا تازایح نم ةیلبقتسملا تاعیبملا للقت نأ نكمیو .مھسألا
 .ةلوادتملا ةیلاملا قاروألل ةیلبقتسملا تاعیبملا لالخ نم لاملا سأر ةدایز ىلع انتردق

 
 

 ةفاضإ .ضفخنت نأ نكمیو ةبلقتم مھسألا لوادت راعسأ نوكت دقو ،مھسألل ةلئاس وأ ةطشن قوس قیقحت ىلإ حرطلا يدؤی ال دق
 اًضیأ رثؤی دق امم ،ىرخألا ةمئاقلا ةیلاملا قاروألا قاوسأ نم ریثكب اًمجح رغصأ ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ربتعی ،كلذ ىلإ

 .مھسألا يف ةلویسلا ىلع
 

 مامتإ دعب اھتمادتسا وأ ةطشن لوادت قوس ریوطت نمضن نأ نكمی الو .حرطلا ةیلمع لبق مھسألل ةماع لوادت قوس كانھ نكی مل
 نم دیدعللً ةباجتسا ةعساو تابلقتل مھسألا لوادت رعس عضخی دقو .كلذ دعب ضفخنی نل مھسألل يقوسلا رعسلا نأ وأ ،حرطلا
 دق يتلا ةیسایسلا تاھجوتلا ىلع أرطت يتلا تاریغتلا وأ ةماعلا ةیداصتقالا فورظلاو مھسألا قوس تابلقت ىلإ ةفاضإ ،لماوعلا
 .تارامإلا ةلود يف ةیلعفلا انفورظ وأ انئادأ نع رظنلا ضغب ،مھسألل يقوسلا رعسلا ىلع ًابلس رثؤت

 
 هرودب دیزی دق امم ،ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف مھسألا راعسأ بلقت نم دیزتو ةلویسلا نم للقت نأ ماع ٍلكشب لماوعلا هذھل نكمیو
 رعسبو بوغرملا غلبملاب ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف مھسأ يأ عیب ىلع مھسألا لماح ةردق فعضیو مھسألا راعسأ بلقت نم
 .ةلویس رثكألا قاوسألا يف ھقیقحت نكمی تقوو

 
 

 ةكرشلا ةردق دمتعت ،ةعباتلا تاكرشلا لالخ نم يرھوج لكشب اھتایلمع عیمج ءارجإ متیو ةضباق ةكرش يھ ةكرشلا نأل اًرظن
 نم ىرخألا ةیدقنلا تاعوفدملا وأ ةیدقنلا حابرألا تاعیزوت ىلع لوصحلا ىلع اھتردق ىلع مھسألل حابرألا تاعیزوت عفد ىلع
 .ةعباتلا تاكرشلا

 
 قفدتلاو يلیغشتلا لخدلا عیمج ریبك ٍلكشب ةعباتلا تاكرشلا رُدتو ،ةعباتلا اھتاكرش لالخ نم اھتایلمع عیمج ًایلاح ةكرشلا يرُجت
 دمتعت ،ةعباتلا تاكرشلا يف لاملا سأر مھسأ فالخب ةریبك لوصأ وأ ةرشابم تایلمع اھیدل سیل ةكرشلا نأل اًرظنو .ةكرشلل يدقنلا
 نإ ،ىرخألا ةیدقنلا تاقفدتلاو لیومتلا تادئاعو رامثتسالا لخدو ةیدقنلا حابرألا تاعیزوتب قلعتی امیف ةعباتلا تاكرشلا ىلع ةكرشلا
 ٍتقو نم أشنت دق يتلاو ةضباقلا ةكرشلا ىوتسم ىلع ىرخأ تامازتلا عفد لجأ نم ،لیوطلا ىدملا ىلعو ،مھسألا ىلع ،تدجو
  .رخآل

 
 

 لماوعلا نم دیدعلاب ًابلس رثأتی دقو حرطلا رعس نع ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف مھسألا رعس فلتخی دق ،حرطلا دعب
 

 ال دقو .حرطلا مامتإ دعب ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف ھب مھسألا لوادت متیس يذلا رعسلا ىلع اًرشؤم حرطلا رعس نوكی ال دق
 رعس رثأتی دق .قالطإلا ىلع اھعیب نم اونكمتی ال دق وأ ھنم ىلعأ وأ حرطلا رعسب حرطلا مھسأ عیب ةداعإ نم نورمثتسملا نكمتی
 :يلی ام ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،كلذ يف امب ،لماوع ةدعب ًابلس حرطلا دعب ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف مھسألا

 
 ؛اھیسفانم ءادأ نسحتو ةعومجملل يلیغشتلا ءادألا يف ةیبلسلا تابلقتلا -

 
 ؛ةیونسلا وأ ةیونسلا عبر لیغشتلا جئاتن يف ةعقوتملا وأ ةیلعفلا تابلقتلا -

 
 ؛ةیلاملا قاروألا يللحم بناج نم ایجولونكتلا تامدخ عاطق وأ اھیسفانم وأ ةعومجملا نع ةیثحب ریراقت رشن -

 
 ؛ىرخألا ةماعلا تانالعإلاو ةعومجملل ةیفحصلا تانایبلا ىلع روھمجلا لعف در -

 
 ؛نیللحملا تاعقوت فلاخی وحن ىلع اھیسفانم وأ ةعومجملا ءادأ -

 
 ؛نیفظوملا رابك ةلاقتسا -

 
 ؛لامعألا ةیجیتارتسا يف تارییغت دوجو وأ ةیجیتارتساو ةمھم تارارق اھیسفانم وأ ةعومجملا ذاختا -

 
 و ؛ةعومجملا ىلع رثؤت يتلا ةیمیظنتلا ةئیبلا يف تارییغتلا -

 
 .ةدمتعملا ةیبساحملا تاسایسلاو حئاوللا يف تارییغتلا -

 
 
 

 كمھسأ عیبت مل ام رامثتسالا ىلع دئاع يأ ىقلتت ال دق ،يلاتلابو .مھسألا ىلع ةیدقن حابرأ تاعیزوت يأ عفد مدع ةكرشلا ررقت دق
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 .اھلباقم ھتعفد يذلا رعسلا نم ربكأ رعسب
 

 رارق يأ ذاختا متیسو .كلذب مایقلا نامض اننكمی ال ھنأ الإ ،مھسألاب قلعتی امیف حابرألا تاعیزوت عفد مزتعن اننأ نم مغرلا ىلع
 نیناوقلا ،ىرخأ رومأ نیب نم ،ىلع دمتعیسو ةرادإلا سلجم ریدقتل ًاقفو لبقتسملا يف اھعفدو حابرألا تاعیزوت نع نالعإلاب
 نم اھریغو ةیلبقتسملا انططخو انتاعورشمو دویقلاو ةیدقنلا تابلطتملاو يلاملا عضولاو انتایلمع جئاتنو اھب لومعملا حئاوللاو
 كمھسأ عیبت مل ام مھسألا يف رامثتسالا ىلع دئاع يأ ىقلتت ال دق ،كلذل ةجیتنو .ةلص تاذ ةرادإلا سلجم اھاری دق يتلا لماوعلا
 ."حابرألا تاعیزوت ةسایس" عجار .اھلباقم ھتعفد يذلا رعسلا نم ربكأ رعسب

 
 

 تارامإلا ةلود يف بئارضلا
 

 تاطلسلل ةیلاحلا تاسرامملاو تارامإلا ةلود يف ًایلاح ھب لومعملا يبیرضلا ماظنلا ىلإ دنتستو ةماع ٍتاقیلعت ةیلاتلا تاقیلعتلا ربتعت
 ىلع ةقبطملا ةیبیرضلا راثآلا عیمجل ًالماش ًالیلحت دُعت نأ تاقیلعتلا هذھب دصُقی الو .هذھ باتتكالا ةرشن خیرات يف امك ةیتارامإلا

 ،يبیرضلا ھعضو نع ةیلوؤسملا مھاسم لك لمحتیو .تارامإلا ةلود جراخ يبیرض ماظن يأب طبترت الو نیمھاسملا عاونأ عیمج
 .ریخأت نود ةلقتسملا ةینھملا ةروشملا سامتلا بجیف ،يبیرضلا كعضوب قلعتی امیف كش يأ كباتنا اذإو

 
 

 حرطلا مھسأ ءارش ىلع بئارض ضرف
 

 ناك اذإ .نیمھاسملا بناج نم حرطلا مھسأل ءارش ھنأ ىلع تارامإلا ةلود يف ةیبیرض ضارغأل حرطلا فصو مامتإ حجرملا نم
 عضخی دقو فلتخم ٍوحن ىلع حرطلا فصُوی دقف ،ىرخأ ةلود يف ةبیرضلل ًاعضاخ وأ/و تارامإلا ةلود جراخ اًمیقم مھاسملا
 .ىرخألا ةلودلا هذھ يف ةبیرضلل

 يأ حرطلا مھسأ ءارش نع جتنی الأ بجی ،كلذ ىلع ًءانبو .حرطلا مھسأ ءارش تایلمع ىلع تارامإلا ةلود يف بئارض دجوت ال
 نیعضاخلا ریغ نومیقملا عضخی دق .تاكرشلا وأ دارفألا نم اھیف نیلجسملا نیمھاسملا ىلع تارامإلا ةلود يف ةیبیرض تامازتلا
 فالخب ىرخأ لود يف بئارضلل جودزم يبیرض ماظنل ةعضاخلا تاكرشلا وأ دارفألا وأ نومیقملا وأ تارامإلا ةلود يف ةبیرضلل
 .ةیلحملا ةیبیرضلا حئاوللا ىلإ ًادانتسا اھنع جتانلا لخدلا وأ حرطلا مھسأ ةیكلمب قلعتی امیف تارامإلا ةلود

 
 

  عیبلا دنع ةیلامسأرلا حابرألاو حابرألا تاعیزوت ىلع بئارض ضرف
 

 قلعتت تامازتلا يأ ىلإ حرطلا مھسأ ءارش يدؤی الأ بجی ،تارامإلا ةلود لخاد هالعأ ةحضوملا ةیبیرضلا تاسرامملا ىلإ ًادانتسا
 الأ ةطیرش ،تاكرشلا وأ دارفألا نم ةلودلا يف نیلجسملا نیمھاسملا ىلع تارامإلا ةلود يف لقنلا ةبیرض وأ تاكرشلا ةبیرضب
 نومیقملا عضخی دق .يبنجأ كنبل اًعرف وأ ةیبنجأ طفن ةكرش مھنوك مكحب تارامإلا ةلود يف تاكرشلا ةبیرضل نیعضاخ اونوكی

 يف بئارضلل جودزم يبیرض ماظنل ةعضاخلا تاكرشلا وأ دارفألا وأ نومیقملا وأ تارامإلا ةلود يف ةبیرضلل نیعضاخلا ریغ
 .ةیلحملا ةیبیرضلا حئاوللا ىلإ ًادانتسا اھنع جتانلا لخدلا وأ حرطلا مھسأ ةیكلمب قلعتی امیف تارامإلا ةلود فالخب ىرخأ لود
 اھیف ةبیرضلل نیعضاخلا ریغ تارامإلا ةلود يف نومیقملا نومھاسملا عضخی الأ بجی ،هالعأ ةحضوملا ئدابملا سفن ىلإ ًادانتسا
 بساكملاو حابرألا تاعیزوت مالتسا دنع ًایلاح ةبیرضلل )ًادارفأ وأ ٍتاكرش اوناك ًءاوس( تارامإلا ةلود فالخب ىرخأ لود يف وأ
 .لبقتسملا يف حرطلا مھسأ عیب ریظن
 نیمیقم وأ ،يبنجأ كنبل عرف وأ ةیبنجأ طفن ةكرش مھنوك مكحب تارامإلا ةلود يف ةبیرضلل نیعضاخلا نیمھاسملا ىلع بجی

 اًضیأ نوعضخی مھنكلو تارامإلا ةلود يف نیلجسملا نیمھاسملا كلذكو ،تارامإلا ةلود فالخب ىرخأ لود يف ةبیرضلل نیعضاخ
 ضرفب قلعتی امیف نییبیرضلا مھیراشتسم ةراشتسا ،)ًادارفأ مأ تاكرش تناك ًءاوس( تارامإلا ةلود فالخب ىرخأ لود يف ةبیرضلل
 تاذ اھب لومعملا ةیلحملا نیناوقلا بجومب حرطلا مھسأل يلبقتسملا عیبلا ىلع بساكملاو حابرألا تاعیزوت لخد ىلع بئارضلا
 .لودلا كلت يف ةلصلا
 
 ةیلاخ ةكرشلا اھمدقت حابرأ تاعیزوت تاعوفدم يأ نوكت نأ بجی ،يلاتلابو ،تارامإلا ةلود يف عاطقتسا ةبیرض يأ ًایلاح دجوت ال
 .ھب لومعملا يبیرضلا ماظنلا ریغتی مل ام ،يبظوبأ ةرامإ وأ تارامإلا ةلود يف عاطقتسا ةبیرض يأ نم

 
 

  تارامإلا ةلود يف ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
 

 ةمیقلا ةبیرض تضرفو ،2017 ربوتكأ 1 يف ةیراس تناك يتلاو ،ةنیعم علس ىلع ةیئاقتنا ةبیرض تارامإلا ةلود تدمتعا
 ىلع %50 ةبسنب ةبیرض ةیئاقتنالا ةبیرضلاب ةصاخلا حئاوللاو نیناوقلا ضرفت .2018 ریانی 1 يف ةیراس تناك يتلاو ،ةفاضملا
 ةبیرض نوناق رُشن ،2017 سطسغأ 27 يف .ةقاطلا تابورشمو غبتلا تاجتنم ىلع %100 ةبسنب ةبیرضو ةیزاغلا تابورشملا
 28 يف ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا تردص .بئارضلل ةیداحتالا ةئیھلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةفاضملا ةمیقلا
 نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا صنت .)8( مقر يداحتا نوناقب موسرملا نأشب )52( مقر ءارزولا سلجم رارق بجومب 2017 ربمفون

 عضخت يتلاو ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل ةعضاخلا تامدخلاو تاجتنملا دیروت لوح لیصافتلا نم ٍدیزم ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
 ةبیرض ةلماعمب ةصاخلا رییاعملاو طورشلا ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا ددحتو ؛ءافعإلا وأ ةیرفصلا ةبسنلل
 .هذھ ةفاضملا ةمیقلا
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 نواعتلا سلجم لود عیمج نیب ةمربم ةیقافتا يھو ،يجیلخلا نواعتلا سلجم لودل ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل ةدحوملا ةیقافتالا صنت
 ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض نأشب اھنیناوق يف اھعابتا يجیلخلا نواعتلا سلجم لود عیمج ىلع بجی قاطنلا ةعساو ئدابم ىلع ،يجیلخلا
 قلعتی امیف ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل ةفلتخم ةلماعم قیبطتل ةیریدقتلا ةطلسلا نم ءزج درفنم ٍوحن ىلع ءاضعألا لودلا حنم عم
 ةمیقلا ةبیرض نأشب اھب ةصاخلا ةیلحملا تاعیرشتلا نسب يجیلخلا نواعتلا سلجم لود نم ةلود لك موقتسو .لئاسملا ضعبب
 تامدخلاو علسلا عیب ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض قبُطت .كرتشملا راطإلا اذھ يف ةدراولا ةیساسألا ئدابملا ىلإ ًادانتسا ةفاضملا
 يسایقلا لدعملا غلبیو ،يسایقلا لدعملاب ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض قیبطت متیسو ،تارامإلا ةلود ىلإ تادراولا ىلعو تارامإلا ةلود يف
 يرفصلا لدعملل ةعضاخ وأ ةافعم ةئف نمض تامدخلاو علسلا دیروت عقی مل ام .%5 ةبسن تارامإلا ةلود يف ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل
 .دیدحتلا ھجو ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل

 
 تاكرشلا ىلع بجی .يتارامإ مھرد 187,500 يعوطلا لیجستلا دحو يتارامإ مھرد 375,000 يمازلإلا لیجستلا دح غلبی
 زواجتت نأ عقوتملا نم ناك اذإ وأ( يمازلإلا لیجستلا دح اھیدل يونسلا لوادتلا مجح زواجت اذإ ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض يف لیجستلا
 تناك اذإ اًحاتم ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض يف لیجستلا رایخ نوكیو )ةمداقلا اًموی نیثالثلا لالخ دحلا كلذ تادیروتلل ةیلامجإلا ةمیقلا

 .يعوطلا لیجستلا دح زواجتی ھنكلو يمازلإلا لیجستلا دح نم لقأ ةبیرضلل ةعضاخلا تادراولاو دیروتلا تایلمع
 

 لدعملاب امإ ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض يف ةلجسملا تاكرشلا بناج نم تامدخلا وأ علسلا دیروت ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل عضخی
 ةیلمعب قلعتت تناك اذإ اھتایرتشم ىلع ةعوفدملا ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض مصخب ةبلاطملا تاكرشلل قحی .يرفصلا لدعملا وأ يسایقلا
 دیروت ةیلمعب قلعتی امیف ةدبكتم ةفاضم ةمیق ةبیرض ةیأ دادرتسا نكمی ال ،كلذ عمو ،يرفصلا وأ يسایقلا لدعملل ةعضاخ دیروت
 .ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض نم ةافعم
 قبُطت نل ،كلذ ىلع ًءانبو ،ةبیرضلا نم ةافعم اھنأ ىلع ةفنصملا ةیلاملا تامدخلا قاطن ةیذیفنتلا ةحئاللا نم 42 ةداملا حضوت

 مھسأ ةیكلم لقنب ةقلعتملا موسرلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ عمو .حرطلا مھسأ ةیكلم لقنل ةیلمع ةیأ ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
  .%5 غلابلا يسایقلا لدعملل ةعضاخ نوكتس حرطلا
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 ةیلاملا تاحاصفإلا :ثلاثلا مسقلا
 

 ربمسید 31 و 2021 ربمسید 31 يف نیتیھتنملا نیتنسلل ةیسیئرلا ةیلاملا تارشؤملاو ةیسیئرلا تاحاضیإلا صخلمو ةكرشلل ةیلاملا تانایبلا صخلم
2022 

 
 نم اًرابتعا هذھ باتتكالا ةرشن يف ةجردملا ،اھب ةقفرملا تاحاضیإلا كلذ يف امب ،ةیلاملا تانایبلا عم نارتقالاب نییلاتلا لیلحتلاو ةشقانملا ةءارق بجی
 حرطلا مھسأ ءارشب ةطبترملا رطاخملا ضعب ىلع عالطالا نیرمثتسملا ىلع بجی امك .2022 ربمسید 31و 2021 ربمسید 31 يف نیتیھتنملا نیتنسللو
 ."رامثتسالا رطاخم" مسق يف ةدراولا

 
 اھباستحاب ةكرشلا تماق دقو ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاعملاب طبترم ریغ سایقم "نیدلا ءافطإو كالھتسالاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حابرألا" ربتعت
 .ةكرشلل ةیلاملا تانایبلا نم ةدمتسملا تانایبلا ىلع ًءانب

 
 ربمسید 31 يف نیتیھتنملا نیتنسللو يف امك ةیلیغشتلا تامولعملا نم اھریغو ةیخیراتلا ةیلاملا انتامولعم هاندأ ةدراولا ةددحملا ةیلاملا تامولعملا حضوت

 "يلاملا زكرملا ةمئاق تانایب"و "لماشلا لخدلا ةمئاق تانایب" نیوانع تحت هاندأ ةنیبملا ةیلاملا تامولعملا صالختسا مت .2022 ربمسید 31و 2021
  .اھعم نارتقالاب اھتءارق يغبنیو ةكرشلل ةققدملا ةیلاملا تانایبلا نم "ىرخألا ةیلاملا تامولعملا"و "ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق تانایب"و
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  يلاملا زكرملاب ةصاخلا تانایبلا
 2022 ربمسید 31 خیراتب
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 ىرخألا لماشلا لخدلاو ةراسخلاو بسكملا نایب نأشب ةزجوم تانایب
 2022 ربمسید 31 ةیھتنملا ةنسلل
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2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل يدقنلا قفدتلاب ةصاخلا تانایبلا  
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حابرألا عیزوت ةسایس  
 

 :يلی ام كلذ يف امب ،لماوعلا نم ددع ىلع حابرألا عیزوت ىلع ةكرشلا ةردق دمتعت
 

 ؛ةیلبقتسملا تارتفلا يف ىرخألا ةیدقنلا تابلطتملاو يلامسأرلا قافنإلا ططخو عیزوتلل ةلباقلا تایطایتحالا رفاوت •
 

 ؛انقاوسأ يف ةیلاحلا ةیلیغشتلا ةئیبلاو قوسلا فورظ •
 

 
 ؛انلامعأل ةرادإلا سلجم تاعقوت •

 
 

 ؛)انیدل لامعألا ةطخ يف ةدراولا تاعقوتلل ًاقفو ءادألا ىلع انتردق كلذ يف امب( انلامعأ ةطخو ةیلبقتسملا حابرألا •
 

 
 و ؛ةرادإلا سلجم ریدقت •

 
 

 .انیمھاسمل ةیمومع ةیعمج عامتجا يف حابرأ تاعیزوت يأ ىلع ةقفاوملا •
 

 
 حابرألا تاعیزوت نم ًایأ عفدنس اننأب نامض يأ دجوی ال ،كلذ عمو .ةمئاقلا فادھألاو ةیلاحلا لمعلا ةطخ ىلإ هالعأ ةدراولا تاداشرإلا دنتست
 .هذھ حابرألا تاعیزوت غلبم رادقم ،حابرألا تاعیزوت عفد مت اذإ ،وأ لبقتسملا يف وأ هالعأ ةحضوملا

 
 

 )ةقالعلا تاذ فارطألا تایقافتا كلذ يف امب( ةكرشلا اھتمربأ يتلا ةیرھوجلا دوقعلاو ثادحألا
 

 ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم
 

 ةقالعلا تاذ فارطألا فیرعت قاطن يف نیلومشم نیرخآ دارفأ وأ تاكرش عم تالماعم ،لامعألل ةیداعلا اھتلوازم قایس يف ،ةعومجملا يرُجت
 ةموكح عم ،ةقالعلا تاذ فارطألا موھفم قفو ،تاقالع ةعومجملا كلتمتو .)ةّلدعُملا ھتغیصب( 24 مقر يلودلا ةبساحملا رایعم يف دراولا
 وأ ،اھیلع اًریبك ًاذوفن سرامت نأ ةعومجملل نكمی يتلا ةیراجتلا تاھجلا كلذ يف امب( نییذیفنتلا نیلوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو يبظوبأ
 .)ةعومجملا ىلعً اریبكً اذوفن سرامت نأ اھنكمی يتلا
 
 ةیموكحلاب ةطبترملا تانایكلل "ةلصلا تاذ فارطألا تاحاصفإ" 24 مقر يلودلا يبساحملا رایعملا بجومب ءافعإلا مادختسا ةعومجملا تراتخا
 اھكلتمت يتلا تانایكلاو يبظوبأ ةموكحل ةكولمملا ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةلصلا تاذ ةقحتسملا ةدصرألاو تالماعملا نع حاصفإلا نأشب
 .يبظوبأ ةموكح اھیلع رطیستو اھكلمت يتلا تانایكلل تامدخلا لامعألل ةیداعلا اھتلوازم قایس يف ةعومجملا مدقتو .اھیلع رطیستو

 
 :يلی ام ىلع ریراقتلا دادعإ ةرتف ةیاھن يف ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألا لمتشت )1(

 
 :يلی ام دحوملا ةراسخلا وأ حبرلا نایب يف يف ةدراولا ةقالعلا تاذ فارطألا عم  ةیسیئرلا تالماعملا(
 

     2022                         2021 
 يكیرما رالود فلألاب  يكیرمألا رالود فلألاب   

 362,634 347,932 تاداریإ
 52,360 40,268 تآفاكملاو تالدبلاو نیفظوملا فیلاكت

 15,731 31,046 ةلماعلا ىوقلا موسرو معدلا تامدخ
 - (392) نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم لیوحت
 داومو نطابلا نم نیلواقملا فیلاكت
 عیراشملل ةیكالھتسا

115,095 69,699 

 - 259,387 اھنع نلعُملا حابرألا تاعیزوت
 - 23,004 ةیرادإ فیراصم
 - 50 لاملا سأر رادصإ
 تاذ فارطألا نم تادوجوم يفاص لیوحت
 ةقالعلا

- 114,904 
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 ةیرھوجلا دوقعلا

 
 :ءالمعلا عم ةعومجملا اھتمربأ يتلا ةراتخملاو ةلماشلا ریغ دوقعلا

 

 ةعباتلا ةكرشلا دقعلا
 مھرد فلألاب رعسلا

 يتارامإ
 ءاكذلاو ویدیفلا تالیلحت عورشم
 يعانطصالا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

          1,209,252  

 ءاكذلا تالیلحت ةصنم عورشم
 يعانطصالا

 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش
 

             798,769  

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش ویدیفلا تالیلحتل ةیباحسلا تامدخلا
 

             642,857  

 ةیحیحصتلاو ةیئاقولا ةنایصلا دقع
 ویدیفلا تالیلحتل

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

 

             342,857  

 ءاكذلا تالیلحت تایلمع ةصنم
 يعانصالا

  273,000              دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش

  220,350              دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش  Safe Nations and AI جمانرب
 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش  2020 وبسكإ

 
 

             192,586  

  89,976                دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش Analytics AI ةصنم
 تالیلحتل ةیتحتلا ةینبلل ةرادملا تامدخلا
  ویدیفلا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

               85,714  

 تالیلحتل لاصتالا تامدخ ریفوت
 ویدیفلا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

               85,714  

 
 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش قیقدتلاو تالیلحتلا ةصنم عورشم

 
               83,140  

 ةرجألا تارایس تاریماك دقع
 ویدیفلا تالیلحتل

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

               58,908  

 ءاكذلا تانایب تالیلحت تامدخ عورشم
 يعانطصالا

 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش
 

               14,286  

 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش تانایبلا ةسدنھ تامدخ عورشم
 

                7,000  

  
 

  :يلی ام نیدروملا عم ةعومجملل ةیسیئرلا دوقعلا لمشت
 

 ةعباتلا ةكرشلا دقعلا
 مھرد فلألاب رعسلا

 يتارامإ
 تالیلحتل ةیحیحصتلاو ةیئاقولا ةنایصلا
  ویدیفلا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

        312,032  

 ةینقتل ةیتحتلا ةینبلل ةرادملا تامدخلا
  ویدیفلا تالیلحتل تامولعملا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

          56,505  

  45,906            دتمیل يآ ھیا تیاسیرب ةكرش نوناقلا ذافنإ تالیلحت ةصنم
 تالیلحتل ةرجألا تارایس تاریماك
  ویدیفلا

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش
 

          42,158  

TSI – TAYCAN م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش 
 

          19,870  

  17,018           دتمیل يا ھیا تیاسیرب ةكرش ھتامدخو ھجماربو ةدایقلا زكرم ةزھجأ
 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش Smart Nation بتكم زیھجت

 
          15,675  
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 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش  ویدیفلا تالیلحت ةنایص
  

          14,797  

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش PSIM تامدخو جمارب
 

          14,519  

 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش يناربیسلا نمألا ةصنم
 

            9,980  

 م.م.ذ ستكیجورب يجولونكیت 1 ياكس 42 يج ةكرش ةیلاملا رطاخملا ةرادإ ةصنم
 

            6,228  

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش فلاحت
 

            5,294  

 م.م.ذ ستكجورب يجولونكیت نشین ترامس 42 يج ةكرش  ویدیفلا تالیلحت كیبشت
 

            5,124  
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 ىرخأ لیصافت :عبارلا مسقلا
 

 ةكرشلا يف ةمكوح ماظن دامتعا ةیلآ .1
 

 لثتمت ،ةرشنلا هذھ خیرات يف امكو .ةیلودلا تاسرامملا لضفأ عم ىشامتت يتلا تاكرشلا ةمكوح رییاعمب )"سلجملا"( ةرادإلا سلجم مزتلی
  .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسب ةصاخلا حاصفإلاو جاردإلا دعاوق اھیضتقت يتلا تاكرشلا ةمكوح تابلطتمل لاثتمالا مزتعتو ةكرشلا

 
 دعاوق"( مساب ةعمتجم ةرادإلا سلجم نیوكتو ةمكوحلا ةسایسو ةكرشلا ىلع ةقبطملا تاكرشلا ةمكوح دعاوق ىلإ راُشی ،ةرشنلا هذھ يف
 .")ةمكوحلا

 
 ةكرشلل حرتقملا يرادإلا لكیھلا .2

 
 ةكرشلا ةرادإ سلجم لكیھ
  .ةكرشلل نییلاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأب ةمئاق يلی امیف .،ةرادإ سلجم ءاضعأ )5( ةسمخ نم ةكرشلا ةرادإ سلجم فلأتی

 
 نییعتلا ةنس بصنملا مسالا

يروصنملا میھاربإ روصنم /يلاعم سیئرلا   2023 

جنز كیریا /روسیفورب  2023  سیئرلا بئان 

وضع فومتیفیا لیریك /دیسلا  2023 

يدشارلا دشار هللادبع /دیسلا وضع   2023 

وضع يریھملا سیمخ دیع هدمح /ةدیسلا  2023 
 
 

 :ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع لك اھب عتمتی يتلا ةیرادإلا تاربخلاو ةفرعملل حیضوت يلی امیف
 
 يروصنملا میھاربإ روصنم / يلاعم
  ةرادإلا سلجم سیئر
 
 .يبظوبأ يف ةحصلا ةرئاد سیئرو يبظوبأ ةرامإل يذیفنتلا سلجملا يف وضع بصنم يروصنملا میھاربإ روصنم /يلاعم لغشی
 
 يف امب صاخلا عاطقلاو ةموكحلا يف ایلعلا ةیدایقلا بصانملا يف ةینھملا تاربخلا نم ةعونتم ةعومجمب عتمتی اًزراب ًادئاق روصنم /يلاعم دُعی
 مئاقلا ذیفنتلاو ،ةیــســسؤملا تاردقلاو لكایھلا ءانبو تایجیتارتــسالا عــضو يف لفاح لجــس عم ایجولونكتلاو ةقاطلاو تالاــصتالا تاعاطق كلذ
 .ةرادإلا ةمظنأو ءادألا ىلع
 
 ، ةلماعلا تاكرــشلل ةیجیتارتــسإلا تاكارــشلاو ةعومجملا نعً الوؤــسم روــصنم يلاعم ناك ، 42 بورجل تایلمعلل يذیفنتلا سیئرلا ھتفــصب
 ةداـق ریوطتو ،ةـیمیظنتلا ةـفاـقثلاو ،ةـیراـجتلا ةـمالعلا ریوطتو ،تاداریإلا نیــــسحتو ،لوحتلاو لاـمعألا تاءاـفكو ،تاردـقلا ءاـنبو ،راـكتبالاو
 .42 بورج يف لبقتسملا
 
 سیئر ھتفـصب .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف Covid-19 ءابول ةینطولا ةباجتـسالا يف طاـشنب كراـش ، 42 بورج يف ھلمع ةرتف لالخ
 42 بورج ةكرـشل يلوأ ماع حرط لوأ ناك يذلاو ،ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوـس يف ةكرـشلل ماعلا جاردإلا ةیلمع داق ،تانایب ةرادإ سلجم
 .جربمولب ھتدروأ امل ًاقفو ، 2022 ماعل ملاعلا يف لوادت ةیادب لضفأو
 
 ىلإ 2015 نم ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف مالعإلل ينطولا سلجملل ماعلا ریدملا بـصنم يروـصنملا لغـش ،42 بورج ىلإ ھمامـضنا لبق

 ةلودل ةینطولا ةیمالعإلا تامدخلاو ةیمالعإلا تاــــسایــــسلاو ةیمیظنتلا تامدخلا ربع سلجملا ضورع لیوحت نعً الوؤــــسم ناكو 2020
 ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلودل مالعالل ينطولا سلجملا لوـــصح اھنع جتن يتلاو ، ةیجیتارتـــسالا تالاـــصتالاو ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
 تارامإلا ةلودل ةعمـسلاو ةیراجتلا ةمالعلا ةرادإ يف يروـصنملا /يلاعم مھاـس .2018 ماع يف ةروطتم ةھج لـضفأك يموكحلا زیمتلا ةزئاجب
 .لاجملل ریوطتلاو راكتبالا زیزعتو ةلودلا يف ةیمقرلا تالاصتالاو مالعإلا لئاسو تاردق زیزعتل اًرطأو تاسایس مدقو ًایلودو ًایمیلقإو ًایلحم
 
 .تالاصتالا میظنت ةئیھو ةفاقثلاو ةحایسلل يبظوبأ ةئیھ كلذ يف امب ، يضاملا يف تارادإلا سلاجم يف بصانم ةدع يروصنملا /يلاعم لغش
 لغـشیو يعانطـصالا ءاكذلل دیاز نب دمحم ةعماج يف ءانمألا سلجم ، تازاجنإ ةرادإ سلجم سیئر بـصنم ًایلاح يروـصنملا /يلاعم لغـشیو
 .يالبتلم ةعومجمو تالاصتا ةعومجم ةرادإ سلجم وضع بصنم
 
 ءارزولا سیئر بناج ىلإ راـشتـسمك اًـضیأ هرایتخا مت دقو ، رییغتلا ةرادإو يمقرلا لوحتلا لوح اًماع ًاثدحتمو اًمھن ًائراق يروـصنملا /يلاعم
 رـصعلا" لوح ةیـسیئر ةملك ىقلأ ثیح ندنل يف 2019 ماعل Young World Summit رمتؤم يف سكـساـس ةقودو ودورت نتـساج يدنكلا
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 تلـصح يتلا ىلوألا ةعومجملا نمـض يروـصنملا ناك ،)ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا( ينطولا عافدلا ةیلك يف ھتـسارد لالخ ." راوحلل دیدجلا
 نم ةــصــصختملا تاداھــشلا نم دیدعلا ىلع لــصاح وھو .ةینطولا دراوملا ةرادإو يجیتارتــسالا نمألا تاــسارد يف ریتــسجاملا ةجرد ىلع
  ةدایق ةیجیتارتساو ، )ةدحتملا ةكلمملا( لامعألل ندنل ةیلك نم ةدایقلا ةداھش كلذ يف امب ، )ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ، ویاھوأ( ودیلوت ةعماج
 .)MIT( ایجولونكتلل ستسوشتاسام دھعم نم راكتبالا

 
 جنز كیرأ /روسییفوربلا
 ةرادإلا سلجم سیئر بئان

 
 ةعماج يف رتویبمكلا مولع ذاتــسأو ، يعانطــصالا ءاكذلل دیاز نب دمحم ةعماج يف يعماج ذاتــسأو سیئر بــصنم لغــشی جنز روــسیفورب
 يف ایجولونكتلا لاجم يف ةدئارلا ةكرـــشلا ىلع تلـــصح يتلاو ، Petuum Inc ةكرـــش ةرادإ سلجم سیئرو ســـسؤمو ،نولیم يجینراك
 ءاـكذـلا تاـقیبطتل لـیغــــشتلا ةـمظناو يعاـنطــــصالا ءاـكذـلا رییاـعم تاـــــصنم ریوطتب متھت يتلاو 2018 ماـعل يملاـعلا يداـــــصتقالا ىدـتنملا
 هاروتكدو ، زرجتور ةعماج نم ةیویحلا ءایمیكلاو ةیئیزجلا ایجولویبلا يف هاروتكد لوأ ىلع لصح .ةلماشلاو ةعساولا ةیعانصلا يعانطـصالا
 ةیباسح ةمظنأو ةیئاصحإلا ةیجھنملاو يلآلا ملعتلا ریوطت يھ ةیسیئرلا ةیثحبلا ھتامامتھا .يلكریب يس وی ةعماج نم رتویبمكلا مولع يف .ةیناث
 ةـیعاـنطــــصالا ةـمظنألا يف رارقلا ذاـختاو ،لالدـتــــسالاو  يلآلا ملعتلا ىلع يوطنت يتلا تالكــــشملا لـحل ،ریوطتللو نیوكتلل ةـلباـق ةـیئاـقلت
 قاطنلا ةعـساو يعانطـصالا ءاكذلا جذامن بیردتل ةیلاحلا ةـسرامملل ساـسألا يلآلا ملعتلا ماظن يف دئارلا ھلمع سـسا .ةیعامتجالاو ةیجولویبلاو
 ةمظنأ ریوطتو يعانطــصالا ءاكذلا ةبــسوح يف ةقاطلا مادختــسا ةءافك نیــسحت ىلع ریخألا هزیكرت ناكو ، ةعزوملا رتویبمكلا ةزھجأ ىلع
  .ةقیقدلا ةیحصلا ةیاعرلاو ةیودألا میمصتل يعانطصالا ءاكذلا

 Journal of the American Statistical Association يف كراـشم ررحم :ةیلاتلا راودألاً ایلاح لغـشی وأ جنز روـسیفوربلا لغـش
(JASA)، Annals of Applied Statistics (AOAS)، and IEEE Journal of Pattern Analysis and Machine 

Intelligence (PAMI)يلآلا ملعتلا ةـلجمل تاءارجإلا ررحم ؛ )MLJ( يلآلا ملعتلا ثاـحبأ ةـلجمو )JMLR( ةرادإ سلجم وــــضعو ؛ 
 يـــسدنھم دھعمو ، )AAAI( يعانطـــصالا ءاكذلاب ضوھنلا ةیعمج يف لیمز وھو .ICML ــــــــل ماعلا سیئرلاو ةلآلا ملعتل ةیلودلا ةیعمجلا
 .)ACM( ةیباسحلا تالآلا ةیعمجو ، )ASA( ةیكیرمألا ةیئاصحإلا ةیعمجلاو ، )IEEE( تاینورتكلإلاو ءابرھكلا

 
 
 فومیتفیا لیریك /دیسلا

 ةرادإلا سلجم وضع
 
 .Fortune 500 تاكرــشو ةئــشانلا تاكرــشلا ربع ةیملاع ةربخب عتمتی لامعألاو ایجولونكتلا لاجم يف ریبخ وھ فومیتفیا لیریك /دیــسلا 

 تانایبلا تاـــصنم ىلإ ةفاـــضإلاب ،رارقلا معد تاجتنمو ةیلیلحتلا تاجتنملاو ،ةیباحـــسلا تاجتنملا ریوطت يف لیریك حجن ،ةینھملا ھتایح لاوط
 ،ایجولونكتلاو ةیلاملا تامدخلاو ةیحـصلا ةیاعرلا كلذ يف امب ،تاعانـصلا نم ةعومجم ىلإ ھتامھاـسم تدتما .عـساو قاطن ىلع ریوطتلل ةلباقلا
 .مھلامعأ ریوطتو ھئالمعل حاجن قیقحت ىلإ ىدأ امم
 
 .Fair Signals Inc  ةكرـشل يذیفنت ریدمو ةرادإ سلجم وـضعو كراـشم سـسؤم اـًضیأ وھو .42 بورجل ينقت راـشتـسم وھ لیریك /دیـسلا
 .eBay و MicroStrategy و Teradata يف ةیدایق بصانم لغش ، يضاملا يف
 
 ،ةیؤرلا عـــضو - كلذ يف امب ، تایلوؤـــسملا نم ةعـــساو ةعومجم لیریك ىدل ناك دقف ، Fair Signalsةكرـــشل يذیفنتلا سیئرلا ھتفـــصب
 .ةیلاملا ایجولونكتلا لیغشت ءدب ھجاوت يتلا ةیجراخلا تالعافتلا عیمج ةدایقو ، دارفألا ةرادإو ،تاجتنملا ریوطتو ، ةیلاملا ةرادإلاو
 
 نعً الوؤـسم لیریك /دیـسلا ناك ،تانایبلل دحوملا يـساـسألا ماظنلا تاینقتل ماعلا ریدملاوTeradata  ةكرـشل سیئرلا بئان ھتفـصب ،يـضاملا يف
 ةعومجم ىلع فرـشأ ،ةفـصلا هذھبو .يلیلحتلا يجولوكیإلا ماظنلا يف ریوطتلاو ثحبلا ةمظنمل ذیفنتلا دوھج ةدایقو يجیتارتـسالا هاجتالا ءاـشنإ
 ىلع ةمئاقلاو ةئـــشانلا تاجتنملا ىلإ عـــساو قاطن ىلع ةمدختـــسملاو ةیـــساـــسالا تاجتنملا نم اًءدب ،ًایجمرب اًجتنم 30 نم رثكأ نم ةعـــساو
 .ةیباحسلا
 
 نم مداـقلا لـیجلل میمــــصتلاو ثـحبلاو ىودـجلا لـیلحتو راـكفالا ىلع لـیریك زكر ، MicroStrategyيف جماربلا ةرادإ سیئر بـئاـن ھـتفــــصب
 .ةیباحسلا ةیلیلحتلا تاردقلا
 
 ةینقتلا ةیرادإلا راودألا نم دیدعلا لیریك لغـش ، eBay ةكرـش يف اینروفیلاكب نوكیلیـسلا يداو يف اًماع 13 نم رثكأ لیریك ىـضمأ ،كلذ لبق
 ، ةیلیلحتلا تاـصنملا ءاـشناو ةـسدنھل اًریدم ھتفـصب .Classified Business و Skype و StubHub و PayPal و eBay معدت يتلا
ً ادئار ناك امك .ةینواعتلا ةیـساـسألا ةمظنألاو ، لامعألا ءاكذو ، ةكرـشلا ىوتـسم ىلع ةیلیلحتلا ةیتاذلا ةمدخلا تاناكمإ ذیفنت نعً الوؤـسم ناك
 .ةمالسلاو ةقثلا تانایب ةرادإ ةسراممو ،ءالمعلا معد سیسأتل دوھجلا داق امك ،يناربیسلا لایتحالا عنم لاجم يف
 
 ناكو ، Extreme Networks و Intuitive Surgical كلذ يف امب ، ةزرابلا تاكرــشلا نم دیدعلا ةروــشملا لیریك مدق ،يــضاملا يف
 تایجیتارتــسا ءاــشنإو ،يجولونكتلا راكتبالاب ةــصاخلا مھماھم يف Tableau Software ةكرــشل عباتلا ءالمعلا ةیامح سلجم يف اًوــضع
 .عیزوتلاو تاعیبملا جذامن نیسحتو ،يمقرلا لیوحتلاو تانایبلا

 
 .تاینورتكلإلا ةسدنھ يف ریتسجام ةجردب ایراغلب يف ةینقتلا ةعماجلا نم لیریك جرخت
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 يدشارلا دشار هللادبع /دیسلا
 ةرادإلا سلجم وضع
 
 ةرادإلاو لیومتلا يف لامعألا ةرادإ ریتـسجام ىلع لـصاح وھو .ةیحـصلا ةیاعرلل حومط ةكرـشل يذیفنتلا سیئرلا وھ يدـشارلا هللا دبع /دیـسلا
 .يبظوبأ ةعماج نم
 
 نم ةعونتم ةعومجم يف ھلمع ةجیتن ةعــساو ةیذیفنت ةربخبً اججدم 2019 ماع يف ةیحــصلا ةیاعرلل حومط ةكرــش ىلإ هللا دبع /دیــسلا مــضنا
 ةكرـــش دوھج حاجنب هللا دبع داق .ةیداحتالا ةموكحلاو ثارتلاو ةفاقثلل يبظوبأ ةئیھ ىلإ يبظوبأ ةطرـــشل ةماعلا ةدایقلا نم ةیمـــسرلا تائیھلا

  .دیفوك ةحئاج نم دحلاو دصرل ةیحصلا ةیاعرلل حومط
 
 يریھملا سیمخ دیع هدمح /ةدیسلا

 ةرادإلا سلجم وضع
 
 اھرقم ةضباق ةیرامثتسا ةكرش يھو ،ةضباقلا ةیومنتلا يبظوبأ ةكرش يف ةیموكحلا نوؤشلا مسق يریھملا دیع هدمح سأرت ،ةریدم اھتفصب
 .يبظوبأ

 
 امم ،يداحتالاو يلحملا ىوتــسملا ىلع نییموكحلا ةحلــصملا باحــصأ رابك عم ةكرــشلا تاقالع نع ةلوؤــسم هدمح ربتعت ، اھرود لالخ نم
 ةیومنتلا يبظوبأ ةقالع ىلع فرــشت اھنأ امك .ةلاعفلا ةكراــشملا نامــضو تاردابملا عیمج حاجنال يوق يجیتارتــسا لمع راطإ دوجو نمــضی
 تاذ ةیموكحلا ةطـشنأل ىلع ةرمتـسملا ةبقارملا ىلع فرـشتو ، كرتـشملا مامتھالا تالاجم نم ةدافتـسالا فدھب ، ةعانـصلا بابرأ عم ةـضباقلا
 اًءزج لكـشت يتلا ءادألاو يـسـسؤملا طیطختلا ةرادإ ةدمح تداق ،ةـضباقلا ةیومنتلا يبظوبأ يف قباـس بـصنم يف .يلودلا ىوتـسملا ىلع ةلـصلا
 .ةیجیتارتسإلا ةرادإلا نم
 
 ةماعلا ةنامألاو ةءافكلاو ةیلاملا ةـسایـسلا نع لوؤـسم عورـشم ریدمك يبظوبأ ةرامإل يذیفنتلا بتكملا عم بـصانم ينھملا هدمح لجـس نمـضتی
 ةیجیتارتــسالل نییراجتلا نیللحملا ریدم بــصنم ًاقباــس هدمح تلغــش .ةءافكلاو ةیلاملا ةــسایــسلا يئاــصخأك يبظوبأ ةرامإل يذیفنتلا سلجملل
 .ناریطلل داحتالا يف طیطختلاو
 
 سطغ ةصخر لمحت ،نوات جروج يف ةدایقلا ةودن ةجیرخو درافراھ ةعماجب لامعألا ةرادإ ةیلك نم تاكرشلا ةرادإ ةداھش ىلع ةلصاح يھو
 .يفاقث ماھلإو ةدیدج ةینف رظن تاھجو فاشتكا يبحم نم يھو
 
 
 ایلعلا ةرادإلا
 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،ةكرشلل ةیمویلا ةرادإلا لامعأ ایلعلا ةرادإلا قیرف ىلوتی ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ ةفاضإ

 
 ةعومجملا ىلإ مامضنالا ةنس نییعتلا ةنس بصنملا مسالا

 ةعباتلا اھتاكرش وأ
 2021 2023 يذیفنتلا سیئرلا ماھدیتومارب انث

 2021 2023 تایلمعلا ریدم يجرشلا لداع روتكدلا

 2015 2023 ایجولونكتلا ریدم وشت غنودوایش

 2021 2023 يلاملا ریدملا رویم مار

 2015 2023 لولحلا ةریدم غنای نییوایش

 2020 2023 ةیرادإلا نوؤشلا ریدم كوكلا دشار

 
 :ایلعلا ةرادإلا قیرف نم وضع لك اھب عتمتی يتلا ةیرادإلا تاربخلاو ةفرعملل حیضوت يلی امیف

 
 

 ماھدیتومارب انث
 يذیفنتلا سیئرلا

 
 زكری .ایسآ يف ةیموكحلا ةیكذلا ندملا تاردابم ةدایقو معد ىلوت ثیح ،ایجولونكتلل معادو يمقرلا لوحتلا يف دئار وھو ،ةعومجملا نآلا انث دوقی

 بورج ىلإ مامضنالاو تاردقلا نیكمت لالخ نم ،ایقیرفأو ىطسولا ایسآو طسوألا قرشلا يف بوعشلا تاردق ينبت يتلا تاكارشلا ءاشنإ ىلع هدوھج
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 .تارامإلا ةلودل يمقرلا لوحتلا معدل اھتلحر يف 42
 

 لحل ایجولونكتلا ریخست ىلع اًمئاد زیكرتلا عم ،ایسآ ربع ةیدایقو ةیرادإ بصانم نمزلا نم نیدقع ىدم ىلع دتمت يتلا ةینھملا ھتریسم لالخ دلقت دقو
 ةدئار ةكرش يھو ،)Esri Singapore( ةروفاغنس يرسإ ةكرشل يذیفنتلا سیئرلا بصنم لغش ،تارامإلا ةلود ىلإ ھلاقتنا لبق .ةیعقاولا تالكشملا

 .ةروفاغنس يف ةحجانلا Smart Nation جمارب ةدایق يف اًیسیئر اًكیرشو ةیناكملا ةیفارغجلا ایجولونكتلا لاجم يف اًیملاع
 
 

 يجرشلا لداع روتكدلا
 تایلمعلا ریدم

 
 ةقمعتملا ھتفرعمو ھتربخ زكرتو .ةعومجملا يف ةربخلا نم اًماع 25 نم رثكأب ،ةكرشلا تایلمع نع يساسأ لكشب لوؤسملا ،لداع روتكدلا عتمتی
 ایجولونكتلا ىلع ةمئاقلا ةیلاملا يعانطصالا ءاكذلا لولحو تاجتنم میدقتو ریوطت ىلع داسفلا ةحفاكمو قیقدتلاو لاومألا لسغ ةحفاكم لاجم يف
 .ةیئانثتسا ءالمع ةمدخ ریفوت ةیغب

 
 نم دعیو .لامعألا ةرادإ يف هاروتكدلا ىلع لصحو ةیندملا تامدخلا يف لداع روتكدلا لمع ،2021 ماع يف 42 بورج ىلإ مامضنالا لبق
  .ًانامأ رثكأ تاعمتجم ءاشنإ يف ةیلاملا ایجولونكتلا مادختسال نیسمحتملا

 
 

 وشت غنودوایش
 ایجولونكتلا ریدم

 
 وھو .يعانطصالا ءاكذلاو تانایبلا مولع يف اًصصختم حبصیل هروطت ةلصاوم ىلع لمع دقو ایجولونكتلا لاجم يف سرمتم سدنھم غنودوایش
 ھتفصبو .يعانطصالا ءاكذلا تاینقت ریوطتل ساسألا حبصتو تانایبلا ملع ةریتو نم لجعتس مویلا ةمخضلا تانایبلا ةئیب نأب اًخسار ًانامیإ نمؤی
 تاینقتلا ثدحأ ملعتو ةثیدحلا ةیلیلحتلا تالاجملا يف يعانطصا ءاكذ ةیجیتارتساو ينقت لمع راطإ ریوطت يف ھتمھم لثمتت ،ایجولونكتلا ریدم
 .لامعألا يف اھنم ةدافتسا ىصقأ قیقحتل اھدامتعاو

 
 ةمخضلا تانایبلا لیلحت ىلع زیكرتلا عم ،اھیدل تانایبلا لیلحت تاردق ریوطتل 2015 ماع ذنم تارامإلا ةلود ةموكح عم بثك نع لمع دقو
 ،تایجمربلاو ةیلاملا نوؤشلاو تالاصتالا تالاجم يف لمعلا نم اًماع 17 نع دیزت ةربخب عتمتی وھو .تانایبلا مولعو ةیباحسلا ةینقتلا دامتعاو
  .تانایبلا لیلحت تاقیبطتو تاصنم يف ةصصختملا MicroStrategy ةكرش ىدل لمعلا لمشی امب

 
 

 رویم مار
 ةیلاملا نوؤشلا ریدم

 
 ةیلامجإلا تاداریإلا يف ومنلا قیقحت ىلإ فدھت يتلا ،ةیلاملاو ةیلیغشتلا ةیجیتارتسالا نع لوؤسم وھو ،ةعومجملل ةیلاملا نوؤشلا ةرادإ مار دوقی
 .ةیلاملا ةمكوحلاو ةفاصحلاو ،شماھلا عیسوتو ،يراجتلاو يوضعلا جمدلا لالخ نم

 
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف زنشویلوس الوروتوم ةكرش يف ةیلاملا بصانملا نم دیدعلا اھلالخ لغش نامزلا نم نیدقع نع دیزت ةربخب مار عتمتی
 ىلع مار لصح .ةكرشلل ةیلاملا تاردقلا ءانب يف لّاعف رود ھل ناك ثیح ،ةدحتملا تایالولاو ئداھلا طیحملاو ایسآو دنھلاو ایقیرفأ لامشو
 .ةدحتملا تایالولا نم لامعألا ةرادإ ریتسجامو ،مولعلا ریتسجامو ،ةسدنھلا سویرولاكب

 
 

 غنای نییوایش
 لولحلا ةریدم

 
 ءالمعلا زربأ ةمدخل لولحو تامدخو ةدیدج علس جاتنإل میلستلا قیرفو تاعیبملا قیرفو ریوطتلاو ثحبلا قیرف عم بثك نع نییوایش لمعت
 .تیاسیرب ةكرشل لامعألا ةیجیتارتسا فادھأو
 
 ةفرعم كلتمت يھو ،اًماع 20 نم رثكأل طسوألا قرشلاو ةیلامشلا اكیرمأ يف لامعألا ءاكذو ةمخضلا تانایبلا تالیلحت لاجم يف تلمع دقو
 .لامعألا ةیجیتارتسا تاجایتحاو ،نییسیئرلا ءالمعلا ةمدخو ،تاجتنملا قیرط طئارخ مسرو ةیلیغشتلا تایلمعلا ةمءاومل ةعانصلاب ةقمعتم
 
 كوكلا دشار
 ةیرادإلا نوؤشلا ریدم
 
 ةروصبً اضیأ لمعی .ةرادإلا ىلإ ةفاضإلاب ،كلمتلاو جمدلا تایلمعو رطاخملا ةرادإو ةكرشلا ةمكوح ىلع صاخ لكشب هدوھج لذبی كوكلا دشار
 .صاخشألا ةفاقث ةرادإو يجیتارتسالا طیطختلا ىلع ةینوناث
 ةیدایق عقاوم يف ةعساو ةینھم ةربخب عتمتیو ،اھتیمنت يف ریبك لكشب مھاسو رامثتسالا لاجم يف ةسسؤم نم رثكأ يف دشار لمع ،قباسلا يف
 نیسحتو لامعألا ةدوج ىلع ةظفاحملاو ةیجیتارتسالا ةیجراخلا ةكارشلا نیسحت ىلع تایلمعلا لاجم يف ھتربخ مظعم تزكرت .تالاجم ةدع يف
 .لامعألا تادئاع
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 ةكرشلل يمیظنتلا لكیھلا
 
 .4 قحلملا ىلإ عوجرلا ىجُری
 
 
  ىرخألا ةماعلا ةمھاسملا تاكرشلاو ةكرشلل ةعباتلا تاكرشلا يف نییذیفنتلا رابك اھدلقتی يتلا فئاظولا
 
  .ةعباتلا تاكرشلل ةیذیفنتلا ةرادإلا نمض كلذك ةكرشلاب نییذیفنتلا رابك لمعی
 

 
 ةكرشلا ةرادإ سلجمل لوألا لیكشتلل ةحرتقملا ءامسألاو ةلاقإلاو رایتخالاو ةیلھألا طورش

 
 ةرادإلا سلجم 42 بورج تنیع دقو .يمكارتلا تیوصتلا لالخ نم ةیمومع ةیعمج يف نیمھاسملا لبق نم ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا متیس
  .نیمھاسملل ةثلاثلا ةیونسلا ةیمومعلا ةیعمجلا يف مھباختنا ةداعإ نیمھاسملل زوجیو تاونس 3 ةدمل

 
 ةیقبتملا ةدملا لیدب وضع يأ لغشیو .ةكرشلل يساسألا ماظنلا ماكحأل اًقفو ًالیدب اًوضع نییعت زوجی ،سلجملا ةدم ءانثأ اًرغاش بصنملا حبصأ اذإ
 .ھبصنم ىلخأ يذلا ةرادإلا سلجم وضعل

 
 :مھتایلوؤسمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاصاصتخا

 
 ءادأ ىلع فارشإلاو ةكرشلل ةیساسألا ةرادإلا تاسایس دیدحتو ةكرشلل ةیجیتارتسالا ةدایقلا ریفوت يف ةرادإلا سلجمل ةیسیئرلا تابجاولا لثمتت
 راثآلا ثیح نم ًءاوس ،ةكرشلل ةبسنلاب ةمھملا لئاسملا عیمجب قلعتی امیف تارارقلا ذاختال ةیسیئرلا ةئیھلا ةرادإلا سلجم دُعیو .ةكرشلا لامعأ
 ھجو ىلع ةصصخملا كلت ءانثتساب لئاسملا عیمج يف تبلل ةیئاھنلا ةطلسلاب ةرادإلا سلجم عتمتیو .ةعمسلاب ةقلعتملا وأ ةیلاملا وأ ةیجیتارتسالا
 .ةكرشلل يساسألا ماظنلا وأ نوناقلا بجومب نیمھاسملل ةیمومعلا ةیعمجلل دیدحتلا

 
 :يلی ام ةرادإلا سلجمل ةیسیئرلا تایلوؤسملا لمشت

 
 ؛اھلكیھو اھتینازیمو ةكرشلا ةیجیتارتسا دیدحت •

 
 ؛ةكرشلل ةیساسألا تاسایسلا ىلع ةقفاوملا •

 
 ؛اھیلع فارشإلاو ىرخألا ةیلاملاو ةیلخادلا طباوضلاو رطاخملا ةرادإ تاسایسو ةبسانملا ةیلاملا ریراقتلا دادعإ تاءارجإ ذیفنت •

 
 ؛ةكرشلل ةلكیھ ةداعإ يأو ةدیدج ةیداع مھسأ رادصإ حارتقا •

 
 ؛ةیذیفنتلا ةرادإلا نییعت •

 
 و ؛لمتحملا حلاصملا براضت ةرادإو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةیلالقتسا نامضو ةكرشلاب ةصاخلا روجألا تاسایس دیدحت •

 
 .نیمھاسملا عم بسانملا لصاوتلا نامضو نیمھاسملا تاعامتجا دقع ىلإ ةوعدلا •

 
 ةرادإلا سلجم ناجل .3
 
 اھیضتقت يتلا لیكشتلا تابلطتمل اھنم لك عضختس( تآفاكملاو حیشرتلا ةنجلو رطاخملاو قیقدتلا ةنجل - نیتمئاد نیتنجل ةرادإلا سلجم أشنأ
 دعاوقل ًاقفوو .ءاضتقالا بسح ةیفاضإ ناجل ءاشنإ ،يساسألا ماظنلل ًاقفوو ،كلذ ةجاحلا تعد اذإ ،ةرادإلا سلجمل زوجی .)ةمكوحلا دعاوق
 .تآفاكملاو حیشرتلا ةنجل وأ رطاخملاو قیقدتلا ةنجل يف اًوضع نوكی نأب ةرادإلا سلجم سیئرل حمُسی ال ،ةمكوحلا

 
 .ةكرشلا جاردإ خیرات يف امك ةرادإلا سلجم ناجل نم ةنجل لك تاصاصتخا

 
 
 رطاخملاو قیقدتلا ةنجل

 
 
 ةیجراخلا ةباقرلاو قیقدتلا تایلمعو ةیلاملا ریراقتلا دادعإب قلعتی امیف ھتایلوؤسمب عالطضالا يف ةرادإلا سلجم رطاخملاو قیقدتلاُ ةنجل دعاست
 نوققدملا ھب علطضی يذلا قیقدتلاب طبترملا ریغ لمعلا قاطن ةبقارمو ةعجارمو ،ةیلاملا مئاوقلا ةھازن ةبقارمو ةعجارم كلذ يف امب ،ةیلخادلاو
 ةیلمع ةیلاعف ىدم ةعجارمو ،نییجراخلا انیققدم عم ةقالعلا ىلع فارشإلاو ،نییجراخلا نیققدملا نییعت نأشب ةروشملا میدقتو ،نویجراخلا
 تاباسحلاو يونسلا ریرقتلا ةعجارم نع ةیئاھنلا ةیلوؤسملا لظتو .ةیلخادلا طباوضلا ةعجارم ةفیظو ةیلاعف ضارعتساو ،يجراخلا قیقدتلا
 ةلود يف اھب لومعملا حئاوللاو نیناوقلا نأشب ةبجاولا ةیانعلا رطاخملاو قیقدتلا ةنجل يلوتو .ةرادإلا سلجم تایلوؤسم نمض اھدامتعاو
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 .ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسو علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھو يملاعلا يبظوبأ قوس ىدل اھب لومعملاو تارامإلا
 
 نوكی نأ بجیو ،نییذیفنتلا ریغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم لقألا ىلع نیوضع نم ةنجللا فلأتت نأ رطاخملاو قیقدتلا ةنجل قاثیم يضتقی
 قیقدتلا لاجمب ةیلمع ةربخب لقألا ىلع دحاو وضع عتمتی نأ نیعتی ،كلذ ىلإ ةفاضإو .نیلقتسم نیوضع لقألا ىلع اھئاضعأ نم نانثا
 ةنجل عمتجتسو .رخآل ٍنیح نم ةرادإلا سلجم مھبختنی نیرخآ ءاضعأ مضت نأ ىلع نیلقتسملا ءاضعألا دحأ قیقدتلا ةنجل سأریو .ةبساحملاو
 .ةنسلا يف لقألا ىلع تارم عبرأ قیقدتلا

 
 لومعملا نوناقلا ھیضتقی يذلا وحنلا ىلع ةكرشلل نییجراخلا نیققدملا ةیلالقتسا نامضل ةبسانملا تاوطخلا ذاختاب رطاخملاو قیقدتلا ةنجل مزتلتو
 .ھب

 
 
 تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل

 
 
 ناجل يأو ةرادإلا سلجمب قلعتی امیف تآفاكملاو حیشرتلا تاسایس ىلع فارشإلاو عضو يف ةرادإلا سلجم تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل دعاست
 ةفرعملاو تاراھملا نزاوت مییقتو ةكرشلل ةیذیفنتلا ةرادإلا نییعت مییقت نع ةیلوؤسملا ىلوتت ،ةفصلا هذھبو .ایلعلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجمل ةعبات
 ءارجإ ةیلوؤسم كلذك ىلوتتو .نیلقتسملا ءاضعألل لقتسملا عضولا ةبقارم صوصخلا ھجو ىلعو ،سلجملا ناجلو ةرادإلا سلجمل ةربخلاو
 ءاضعأ وأ ةرادإ سلجم ءاضعأك مھنییعت متیل ،ءاضتقالا دنع ،نیلمتحملا نیلقتسملا نیحشرملا دیدحتو ةرادإلا سلجم لكیھل ةیرود ةعجارم
 ھتایلوؤسم دیدحت يف ةرادإلا سلجم تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل دعاست ،يساسألا ماظنلل ًاقفوو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لاحلا ىضتقم بسح ناجل
 ئدابملا عضوو نییذیفنتلا نیلوؤسملا تآفاكمب ةقلعتملا ةكرشلا ةسایس نأشب ةرادإلا سلجمل تایصوتلا میدقت كلذ يف امب ،تآفاكملاب قلعتی امیف
 .انیدل ایلعلا ةرادإلل ةیدرفلا تاقاقحتسالاو تآفاكملا ةمزح دیدحتو ،انیدل تآفاكملا ةسایسل لماشلا ةمكوحلا راطإو ةلماشلا تاملعملاو
 
 
 نیوضع لقألا ىلع مھنم نانثا نوكی نأ ىلع ،لقألا ىلع نییذیفنت ریغ ةرادإ سلجم يوضع نم تآفاكملاو حیشرتلا ةنجل فلأتت نأ بجی
 نیب نم تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل سیئر رایتخا بجیو .ةمكوحلا دعاوق يف تاحلطصملا هذھب دوصقملا ىنعملاب ةلاح لك يف ،نیلقتسم
 تابلطتم ىلع ًءانب رخآل تقو نم كلذ فالخبو لقألا ىلع ًایونس ةدحاو ةرم تآفاكملاو حیشرتلا ةنجل عمتجتو .نیلقتسملا ةنجللا ءاضعأ
 .ةكرشلا

 
 

 يساسألا ماظنلا .4
 

 .ةكرشلل يساسألا ماظنلل لماكلا صنلا باتتكالا ةرشنب قفرم
 
 

  ةینوناقلا لئاسملا .5
 

 ماظنلا ماكحأ ءوض يف هاندأ ةجردملا ةینوناقلا لئاسملا ةءارق بجیو .اھجاردإ دعب ةكرشلا ىلع قبطنتس يتلا ةینوناقلا لئاسملل صخلم يلی امیف
 .)ةرشنلا هذھ نم 2 قحلملا يف ةحضوملا( ةكرشلل يساسألا

 
 

 يساسألا ماظنلا •
 

 .لیصفتلاب مھسألا ةیكلمب ةطبترملا تامازتلالاو قوقحلا تاكرشلل ينوناقلا ماظنلاو ةكرشلل يساسألا ماظنلا فصی
 
 

 تیوصتلا قوقحو ةیمومعلا ةیعمجلا روضح •
 

 .ھمھسأ ددع يواسی تاوصألا نم ددع ھل نوكیو ةیمومعلا ةیعمجلا روضح مھاسم لكل قحی
 
 

 مھسألا لجس •
 

 ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ظفتحیسو ،ةینورتكلإ دویق ىلإ مھسألا لیوحت متیس ،ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس يف جاردإلا دنع
 .مھسألا لجسب

 
 

 ةیلاملا تامولعملا •
 

 .ةكرشلل ةققدملا ةیونسلا ةیلاملا تانایبلا نم ةخسن بلط مھاسملل قحی
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 ةیلاملا ةنسلا •
 

 .ماع لك نم ربمسید31  يف يھتنتو ریانی1  يف ةكرشلل ةیلاملا ةنسلا أدبت
 
 

 ةیفصتلا تادئاعو حابرألا تاعیزوت •
 

 مھدحو نیمھاسملل قحیو .ةكرشلا ىلع ةقبطملا ةلصلا تاذ حئاوللاو نیناوقلل ًاقفو مھسألا ىلع حابرألا تاعیزوت ةكرشلا عفدت
 ءزج ىلع لوصحلا مھاسم لكل قحی ،ةكرشلا ةیفصت ةلاح يفو .مھسألا هذھ ىلع ةقحتسملا عیزوتلل ةلباقلا حابرألا ىلع لوصحلا
 .يملاعلا يبظوبأ قوس يف اھب لومعملا حئاوللاو نوناقلاو ةكرشلل يساسألا ماظنلل ًاقفو ةكرشلا لوصأ نم

 
 

 ةیمومعلا ةیعمجلا •
 

 خیراتلاو )ةینورتكلإلا تاصنملا كلذ يف امب( نكامألا وأ ناكملا يف تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل ًاقفو ةیونسلا ةیمومعلا ةیعمجلا دقُعت
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ هددحی يذلا تقولاو

 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع نیعتیو .ةیمومع ةیعمج دقع ىلإ ةوعدلا ،ًابسانم كلذ اوأر ام ىتم ،ةرادإلا سلجم ءاضعأل زوجی
 ددحیو .تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل ًاقفو كلذب مایقلل اھیمھاسم نم تابلط ةكرشلا مالتسا درجمب ةیمومع ةیعمج دقع ىلإ ةوعدلا
 .ماع ينورتكلإ عامتجا وأ يلعف عامتجا لالخ نم ةیمومعلا ةیعمجلا دقع ررقملا نم ناك اذإ ام ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 
 ھمیدقت بجیو تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا بجومب اھنیمضت بولطملا تامولعملا عیمج ةیمومعلا ةیعمجلا راطخإ نمضتی نأ بجی
 .يساسألا ماظنلا ماكحأ بجومب ةكرشلا نم تاراطخإلا هذھ مالتسا مھل قحی ال نیذلا ءاضعألا فالخب ءاضعألا عیمجل

 
  .ھلامعأ عامتجالا ھیف أدبی يذلا تقولا يف ينوناقلا باصنلا لمتكی مل ام ةیمومع ةیعمج يأ يف لامعأ يأ ةلوازم زوجی ال

 
 

 ةرادإلا سلجم ةیلوؤسم •
 

 ةراھملاو ةیانعلا ةسرامم كلذ يف امب( تاكرشلل ينوناقلا ماظنلل ًاقفو ةكرشلا هاجت ةماع تابجاوب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نیدی
 فلاخی ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع يأ دض ىوعد عفر ةكرشلل زوجیو .)ةكرشلا حاجن زّزعی امب فرصتلاو ةلوقعملا ةظقیلاو
 .اھترادإ سلجم ءاضعأب ةطونملا تابجاولا

 
 

 ةرادإ سلجم وضع وأ لوأ ریدم وأ لوؤسم وأ ةرادإ سلجم وضع لك ضیوعت زوجی ،تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا حمسی ام ردقب
 اھب ةطبترم ةكرش يأ وأ ةكرشلا يف )قباس لیدب ةرادإ سلجم وضع وأ لوأ ریدم وأ لوؤسم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ( لیدب
 وأ لامھإ يأب قلعتی امیف اھدبكتی ةیلوؤسم يأ نع ةكرشلا لوصأ نم )تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا يف ھیلع صوصنملا وحنلا ىلع(
 مھتایحالص ةسرامم وأ مھتابجاو ذیفنت يف اھنولمحتی ىرخأ ةیلوؤسم يأ وأ ھبناج نم ةنامألا ةنایخ وأ بجاولل ةفلاخم وأ ریصقت
 .مھبصانم وأ مھتایحالص وأ مھتابجاوب قلعتی امیف كلذ فالخب وأ

 
 ھتایحالصو ةرادإلا سلجم سیئر نییعت •

 
 .ةكرشلا سیئر بئان بصنم جنز كیرأ /روسیفوربو ةكرشلا ةرادإ سلجم سیئر بصنم يروصنملا میھاربإ روصنم /يلاعم لغشی
 سیئر بایغ ةلاح يف سلجملا تاعامتجا ةرادإلا سلجم سیئر بئان سأرتیو .سلجملا تاعامتجا ةرادإلا سلجم سیئر سأرتیو
  .ةرادإلا سلجم

 
 تاعامتجالا يف ةرادإلا سلجم سیئرل حجرملا توصلا
 
 سیئر وأ ةرادإلا سلجم سیئر زوحی ،ةرادإلا سلجم ىلع ضورعم عوضوم ىلع تیوصتلا لالخ تاوصألا لداعت لاح يف
 وضع ھتفصب ھب يلدی يذلا توصلا ىلإ ةفاضإلاب حجرم توص وأ يناث توص )ةرادإلا سلجم سیئر دوجو مدع دنع( عامتجالا
 .ةرادإ سلجم
 
 
 ةرادإلا سلجم تاعامتجا ىلإ ةوعدلا
 
 .ةرادإلا سلجم عامتجا ىلإ ةوعدلا ھئاضعأ نم ناوضع وأ ةرادإلا سلجم سیئرل
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 میظنتلاو فارشإلا •

 
 ةیلام ةرح ةقطنم يملاعلا يبظوبأ قوس لّكشیو .يملاعلا يبظوبأ قوس يف تسسأت مھسألاب ةدودحم ةماع ةكرش يھ ةكرشلا
 ًاقفو هؤاشنإ مت دقو )"ةیلاملا ةرحلا قطانملا نوناق"( 2004 ةنسل 8 مقر تارامإلا ةلودل يداحتالا نوناقلا يف دوصقملا ىنعملاب
 ،تارامإلا ةلودل ةیداحتالا ةیراجتلاو ةیندملا نیناوقلل ةكرشلا عضخت الو .2013 ةنسل 15 مقر تارامإلا ةلودل يداحتالا موسرملل
 ال ،رصح نودو ،صوصخلا ھجو ىلعو .ةیلاملا ةرحلا قطانملا نوناقل ًاقفوو يملاعلا يبظوبأ قوس يف تسسأت ةكرش اھرابتعاب
 تاكرشلا ىلع قبطنت يتلا ىرخألا تاعیرشتلا نم ةعونتم ةعومجمل الو يتارامإلا ةیراجتلا تاكرشلا نوناق ماكحأل ةكرشلا عضخت
 امب يملاعلا يبظوبأ قوس يف اھب لومعملا ةمظنألاو نیناوقلل ةكرشلا عضخت ،كلذ نمً الدبو .تارامإلا ةلود يف "ًایلخاد" ةسسؤملا
 .تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا كلذ يف

 
 ماظنلا يھ ّةیلوألا سیسأتلا ةقیثو نإف ،ةكرشلا لثم ةماعلا تاكرشلا ىلع قبطملا يملاعلا يبظوبأ قوسل ينوناقلا راطإلل ًاقفو
 ةصاخلا تاعیرشتلا نم اھریغو تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا اھمكحی يتلا ةفلتخملا لئاسملا نع رظنلا فرصبو .ةكرشلل يساسألا
 ينوناقلا ماظنلا يف ةكرشلا ىلع ةقبطملا ةیفافشلاو حاصفإلاو تاكرشلا ةمكوحل ةیسیئرلا دعاوقلا درت ،يملاعلا يبظوبأ قوسب
 ٍتقو نم ةرادإلا سلجم اھدمتعی يتلا تاءارجإلاو تاسایسلاو قیثاوملا لثم( ةلصلا تاذ قئاثولاو يساسألا ماظنلا يفو تاكرشلل

 ،ةنیعم فورظ يف ،كلذكو يملاعلا يبظوبأ قوس ةرادإ سلجم عتمتیو ."ةكرشلا يف ةمكوحلا ماظن دامتعا ةیلآ" مسق عجار .)رخآل
 ھل ادب اذإ كلذ يف امب ،تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا تافلاخم يف قیقحتلا ةطلسو ةیحالصب يملاعلا يبظوبأ قوس يف لیجستلا ةطلس
 ٍوحن ىلع رضت ةقیرطب اھفیرصت ىرج دق وأ يرجی يملاعلا يبظوبأ قوسل ةعباتلا ةكرشلا نوؤش نأ ىلإ ریشت فورظ كانھ نأ

 زوجی امك .يملاعلا يبظوبأ قوس مكاحم ىلإ تافلاخملا هذھ ةلاحإ تالاحلا ضعب يف ھل زوجیو ،ھئاضعأ ضعبب لداع ریغ
 لاعفألا دضً ةرشابم يملاعلا يبظوبأ قوس مكاحم نم ةیرجز رماوأ رادصإ بلط يملاعلا يبظوبأ قوس تاكرش يف نیمھاسملل
 نم تاكاھتنالا هذھ نع تاضیوعت ىلع لوصحلل يعسلا مھنكمی امك ،ةیسیسأتلا قئاثولا وأ تاكرشلل ينوناقلا ماظنلا كھتنت يتلا

 .اھترادإ سلجم ءاضعأو يملاعلا يبظوبأ قوس تاكرش
 

 ىلع فارشإلاو دامتعا ةطلسب ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس عتمتی ،ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوسب ةصاخلا جاردإلا دعاوقل ًاقفو
 يبظوبأ قوس يف ةیلاملا قاروألا جردت يتلا ،تانایب ةكرش لثم ،ةیلاملا ةرحلا ةقطنملا تاكرش ىلع ةقبطملا ةمكوحلا دعاوق
  .ةیلاملا قاروألل

 
 ةیراجتلا تاكرشلا نوناق بجومب ةسسؤملا تانایكلا ىلع قبطملا ماظنلا نع ةكرشلا ىلع قبطملا تاكرشلا ةمكوح ماظن فلتخی
 ةمظنألاو نیناوقلا ىلع عالطالا نیرمثتسملا ىلع بجیو .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ بناج نم میظنتلل ةعضاخلاو يتارامإلا
 ماظن نأ ةظحالم نیرمثتسملا ىلع بجی امك .باتتكالا ةرشنب قفرملا يساسألا ماظنلاو يملاعلا يبظوبأ قوس يف اھب لومعملا

 .علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ بناج نم ذافنإلا وأ میظنتلل عضخی ال ةكرشلا ىلع قبطملا تاكرشلا ةمكوح
 
 

 يملاعلا يبظوبأ قوس ةعنامم مدع .6
 

 قاروألا ةئیھ رارق نم )33( ةداملل ًاقفو حرطلاو جاردإلل ةعنامملا مدعب ةداھش يملاعلا يبظوبأ قوس يف لیجستلا ةطلس تردصأ
 ةلدعملا ھتغیصب( ةماعلا ةمھاسملا تاكرشلا مھسأ رادصإو حرطب صاخلا ماظنلا نأشب 2016 ةنسل )11( مقر علسلاو ةیلاملا
 )2020/م.ر/25 مقر علسلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ رارق بجومب

 
 

 نولقتسملا تاباسحلا وققدم .7
 
 .حرطلل نیقباسلا نییلاملا نیماعلا لاوط ةكرشلا تاباسح قیقدت ةمھم )طسوألا قرشلا( شوت دنآ تیولید ّتلوت 

 
 ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،ھیراملا ةریزج ،يملاعلا يبظوبأ قوس ةحاس ،990 ب.ص ،علسلا جرب ،11 قباطلا :ناونعلا
 ةدحتملا

 
 2424 408 2(0) 971+ :مقر فتاھ
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي   مساهمي إلى 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي
ايه اي هولد نغ بي ال سرري الالشررة ةلر اتررة اتاا التايشة اااشررام ًلياا  ش ا   قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشررة ة بةايررا  

  ا    ن بيا  الةبح أا الخيامة 2021ا   2022دييمبة    31برر لالممموةةلر  االتي تشم  بيا  المة   المالي الموحد  ما يي  
المنتاية بذلك   واتتدييات النيدية الموحد لحيرررررررررناالدخ  الشرررررررررا   ادخة الموحد ابيا  التحيةات يي حيو  المحدية الموحد ابيا  ال

 التي تشم   حخص لحيياسات المحاسبية الاا ة.ااإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  التاماخ  
 

يي مأ نررا  ً  البيررانررات المرراليررة الموحرردة المةييررة تةاة ي ررررررررررررررومة ةررادلررة   ن مميي النواحي الموهةاررة  المة   المررالي الموحررد  
المنتاية بذلك التاماخ    واتاأدائاا المالي الموحد اتديياتاا النيدية الموحدة لحيرررن  2021ا   2022دييرررمبة    31لحممموةة  ما يي  

 اة المالية.اييا  لحمشا ية الدالية لحتيام 

 اساس الـــــرأي
  يرررراالية  دقق الحيرررراياتليد قمنا بتدقيينا اييا  لحمشا ية الدالية لحتدقيق. ً   يرررراالياتنا يمومك تحك المشا ية  وفررررحة يي ييةة 

لمحاسبين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  ن تيةاةنا.  ما أننا  يتيحو  ةن الممموةة ايق  شا ية اليحوك الدالية لممحس ا
ًلى مانك  تطحبات اليررررحوك ايخاقي ايخة  يي دالة اإل امات الشةبية المتحدة المتشحية   قواةد اليررررحوك لحمحاسرررربين المانيينلل 

اليواةد اليررررحوك   بتدقيينا لحبيانات المالية الموحدة لحممموةة. هذا  اقد الت  نا يميرررراالياتنا ايخاقية ايخة  اييا لاذم المتطحبات
. انشتيد يأ  بّينات التدقيق الثبوتية التي ح رررحنا  سررربين المانيين ال رررادمة ةن  محس المشا ية ايخاقية الدالية لحمحاسررربينلحمحا

 ةحياا  افية ا ائمة لتوية أساسا لةأ نا.

 معلومات أخرى 
اإلدامة  االذي ح ررحنا ةحيه  اإلدامة هو الميرراال ةن المشحو ات ايخة . تتدو  المشحو ات ايخة   ن تيةاة  محس  محس ً   

 قب  تاماخ تيةاة  دقق الحيايات. ً  المشحو ات ايخة  ال تتضمن البيانات المالية الموحدة اتيةاة تدقيينا حولاا.
 

 ً  مأ نا حول البيانات المالية الموحدة ال يشم  المشحو ات ايخة   اال نشبة يأي تك  ةن تأكيد أا استنتاج يشأناا.
 

تنا يالنيرررررررربة يةمال تدقيينا لحبيانات المالية الموحدة يي االاام ةحى المشحو ات ايخة   ايي سرررررررربي   لك نيو  تتمث   يرررررررراالي
بتحد د فيما ً ا  ان  هذم المشحو ات ايخة  غية  توايية موهةا ا  ي البيانات المالية الموحدة أا المشحو ات التي ح ررحنا ةحياا 

  ا ًتضح يطةاية أخة  أناا تتضمن أخطاء   ادية. أثناء قيا نا يأةمال التدقيق  أا ً
 

ً ا اسرتنتمنا امود أي أخطاء  ادية يي المشحو ات ايخة  التي ح رحنا قب  تاماخ تيةاة  دقق الحيرايات هذا  ي نه  تشين ةحينا 
ا ًلى ايةمال التي قمنا باا فيما  تشحق باذم المشحو ات ايخة . ليس لد ن ح ةنه يي هذا  اإلي ررررراذ ةن  لك  اسرررررتناد  ا  ا ُنف ررررره

 الشأ .



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي )يتبع(   مساهمي إلى 

 

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة
ًةداد هذم البيانات المالية الموحدة اةةفرررررراا ي ررررررومة ةادلة اييا  لحمشا ية الدالية لحتياماة المالية  اابيا  ً  اإلدامة  يرررررراالة ةن 

  قواةد لوائح الشرررررة ات ا شا ية 2020الوائح الشرررررة ات يي سرررررو  أبويبي الشالمي ليرررررنة   لحممموةةيحكا  النةا  ايسررررراسررررري 
  ا ذلك ةن افرري نةا  الةقاية الداخحية التي تمدها اإلدامة فررةاماة لتمكناا  ن اةداد البيانات  2015المحاسرربة الداليةر ليررنة  

 ي ومة ةادلة خالية  ن أخطاء موهةاة  سواء  ان  ناتئة ةن احتيال أا خطأ. الموحدة المالية
 

ًةداد البيانات المالية الموحدة  ا  االدامة  يرراالة ةن تيييق قدمة الممموةة ةحى  االسررتمةام  منشررأة  يررتمةة ااالي رراذ  تى ةند 
ة أا كا   ناسب ا  ةن الميائ  المتشحية ياالستمةاماررررررة ااةتماد  برررررررردأ االستمةاماررررررررررة المحاسبي   ا لق تنوي االدامة ت  ية الممموة

 اقف ةمحياتاا  أا ال  ومد لد اا بد   ااقشي اال القيا  بذلك.
 

ًةداد التياماة المالية لحممموةة.يشتبة اليائمين ةحى الحو مة  ي  االين ةن االتةاف ةحى  يام 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ً  غا تنا تتمث  يالح ررررررررول ةحى تأكيد  شيول فيما ً ا  ان  البيانات المالية الموحدة خالية ي ررررررررومة ةا ة  ن أخطاء موهةاة   

احتيال أا ةن خطأ  اإصررردام تيةاة المدقق الذي يشرررم  مأ نا. ا  التأكيد المشيول هو  يرررتو  ةال   ن سرررواء  ان  ناترررئة ةن  
التأكيد  اال يضررررررررمن أ  ةمحية التدقيق التي تّم  اييا لحمشا ية الدالية لحتدقيق سرررررررروف تدشررررررررف دائم ا أي خطأ موهةي يي حال  

ة موهةاة يشرررررك  يةدي أا ُ مّمي فيما ً ا  ا   ن المتوقي تأثيةها  امودم. اقد تنشرررررأ االخطاء ةن االحتيال أا ةن الخطأ  اتشتب
 ةحى اليةامات االقت ادية المتخذة  ن قب  الميتخد ين بناء  ةحى هذم البيانات المالية الموحدة.

 
ال يتةة  يرر ننررا نمررامد التيررد ة الماني انحرراي  ةحى الشرررررررررررررررك الماني او  كم ء  ن ةمحيررة الترردقيق اييررا لمشررا ية الترردقيق الررداليررة 

 التدقيق.  ما نيو  أيضا:
 
االخطاء الموهةاة يي البيانات المالية الموحدة  سواء  ان  ناتئة ةن احتيال أا ةن خطأ  يالت ميق    بتحد د اتيييق  خااة •

االقيا  ي مةاءات التدقيق يما  نيمق  ي تحك المخااة االح ول ةحى أدلة تدقيق  افية ا ناسبة توية أساسا لةأ نا. ا   خااة 
لناتمة ةن الخطأ  حيث يشم  االحتيال التوااا  الت ااة  الحذف  ةد  اكتشاف خطأ موهةي ناتج ةن االحتيال تفو  تحك ا

 المتشمد  سوء التمثي  أا تمااز نةا  الةقاية الداخحي.  
 
ياالاام ةحى نةا  الةقاية الداخحي  ات ال حة يالتدقيق  ن أم  ت ميق ًمةاءات تدقيق  ناسبة حيك الةةاف  الدن   •

 لداخحية.  ليس يحةض ًبداء مأي حول يشالية الةقاية ا 
 
 بتيييق  اء ة اليياسات المحاسبية المتبشة ا شيولية التيد ةات المحاسبية اااليضاحات المتشحية باا المشدة  ن قب  اإلدامة.  •

 
ياستنتاج  د   اء ة استخدا  االدامة لمبدأ االستمةاماة المحاسبي  ابناء ةحى أدلة التدقيق التي تق الح ول ةحياا  يي   •

م حالة  الممموةة ةحى  حال امود  قدمة  تثية تكو ا موهةاة حول  قد  يرررةاف  أا  يأحداث  الييين  تشحية  ةد   وهةاة  ن 
االستمةام. ايي حال االستنتاج بومود حالة موهةاة  ن ةد  الييين   تومك ةحينا لف  االنتبام يي تيةاةنا ًلى اإليضاحات 

ل  ان  هذم اإليضاحات غية  افية  تومك ةحينا تشد   مأ نا.  ات ال حة الوامدة يي البيانات المالية الموحدة  أا  يي حا 
هذا انشتمد يي استنتاماتنا ةحى أدلة التدقيق التي تق الح ول ةحياا حتى تاماخ تيةاةنا. ا ي  لك  قد تادي االحداث أا  

 الةةاف الميتيبحية يالممموةة ًلى توقف أةمال الممموةة ةحى أساد  بدأ االستمةاماة.
 

شةض الشا   لحبيانات المالية الموحدة اهيكحاا االبيانات المتضمنة يياا  يما يي  لك اإليضاحات  افيما ً ا  ان  بتيييق ال •
 البيانات المالية الموحدة تةاة الشمحيات ااالحداث  ات الشاقة يطةاية تحيق الشةض الشادل. 

 
 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 ايه اي هولدينغ بي ال سي )يتبع(   بريسايت مساهمي إلى 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
 
يالح ول ةحى أدلة تدقيق  افية ا ناسبة فيما  تشحق يالمشحو ات المالية  ن الشة ات أا االنشطة التماماة داخ  الممموةة   •

نا  ياالو  ةن التوميه ااإلتةاف االقيا  يأةمال التدقيق لحممموةة انتحم  إلبداء الةأي حول البيانات المالية الموحدة. ًن
 كا   المياالية ةن مأ نا حول التدقيق. 

 
نيو  يالتواصررررر   ي اليائمين ةحى الحو مة فيما  تشحق ةحى سررررربي  المثال ال الح رررررة بنطا  اتوقي  انتائج التدقيق الاا ة  يما 

 الةقاية الداخحي  تبين لنا  ن خال تدقيينا.يي  لك أي خح  موهةي يي نةا  

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
  الوائح الشرررررررررة ات ا شا ية 2020ليرررررررررنة  أحكا  لوائح الشرررررررررة ات يي سرررررررررو  أبويبي الشالمي    لمتطحبات اييا  ةااة ةحى  لك   
 :يما  حي  ي ننا نفيد 2015 لينةالمحاسبة الداليةر 

 
ًةداد البيانات •  ؛لمتطحبات اليواةد ااينةمة المذ ومة الموحدة لحممموةة اييا  المالية  تق 
 ا ؛بدياتة  حاسبية نةا ية  قد احتفة  الممموةةأ   •
    ي اليمات المحاسبية. تتوايق لحممموةة  الموحدة البيانات الماليةأ   •
 

 
 توش االشة  اياسطر تةاكة  ات  ياالية  حدادة د حوا  آند

 
 
 
 

  وقي  ن قب :
 ز ي نح أبو 

 2023يبةا ة  27
 أبويبي

 اإل امات الشةبية المتحدة
 

 





   بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي 

 .اوووقتن ال  ت لي سأ غذل اومانين  اوونوا  اا يشول اريلنقن  اووجف   تلء
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 الموحد  اآلخر  الشامل  الدخـلو   الربح أو الخسارة  بيـان
 2021و  2022ديسمبر   31المنتهية في    واتللسن

 
   2022  2021 
  ةوالأ يسج وييوف     ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  
      
      

 363,234  422,587  18 إيرادات
       (225,027)  (156,746)  19 يكنواف س نشجن

      
 138,207  265,841   إجمالي الربح

 (45,806)  (117,990)  20 ويسو ذ س نأ ف عووسا  ووةاأ  
       3,110  -   إ جاةا  يججت 

      
 95,511  147,851  22 ربح السنة

      
       -  -   اوتجل اوشنسل ا جج

      
       95,511  147,851   للسنةالشامل  الدخلمجموع 

      
      الربح العائد إلى: 

 95,511  115,853   سنوكي اوشجب  
       -  31,998  17 ق وو اوواكا  غيج اووساسجن 

      
   147,851  95,511       
      

      مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
 95,511  115,853   سنوكي اوشجب  

       -  31,998  17 ق وو اوواكا  غيج اووساسجن 
      
   147,851  95,511       
      

       52  63  23 اوعنيت ال ن ي واوو سض واسهم 



   بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي 
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6  
   الموحد حقوق الملكيةبيان التغيرات في 

 2021و  2022ديسمبر   31المنتهية في    واتللسن
 
   | ----------عائد إلى مالي الشركة-----------| 

 رأس المال  
 أرباح 

 المجموع  مستبقاة 
 حقوق الملكية  
 المجموع  غير المسيطرة 

       ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  دوالر أمريكي ألف   ألف دوالر أمريكي  
       110,124 - 110,124 110,124 - 2021 حن ج  1في 

            مجموع الدخل الشامل للسنة:
             95,511 - 95,511 95,511 - أاح اوسح  

       95,511 - 95,511 95,511 - مجموع الدخل الشامل للسنة 
      

مباشرة    مسجلةمعامالت مع المالكين  
 في حقوق الملكية:

     

سحشان  سأ  اوووتوةا  يبو ل صنفي 
و   10 إيلنحوساسجن سشتجب  )  ي لع

28 ) - 114,904 114,904 - 114,904             
 320,539 - 320,539 320,539 - 2022يناير  1في 

            الشامل للسنة:مجموع الدخل  
             147,851 31,998 115,853 115,853 - أاح اوسح  

       147,851 31,998 115,853 115,853 - مجموع الدخل الشامل للسنة 
مباشرة    مسجلةمعامالت مع المالكين  

 في حقوق الملكية:
     

 50 - 50 - 50 (12أيل اوون  اوو تأ )إيلنح 
             ( 259,387)  - ( 259,387)  ( 259,387)  - (21يوز عن  يأانح سعاح  )إيلنح 

       209,053 31,998 177,055 177,005 50 2022ديسمبر   31في 



   بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي 
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7  
 الموحد  بيان التدفقات النقدية

 2021و  2022ديسمبر   31المنتهية في    واتللسن
 

  2022 2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 95,511 147,851  أاح اوسح  

    يعت ي  ور:
 1,959 408 5 إ تهيس سوتاكن  وسعتا  

 6,790 9 6 إطسنء سوتوةا  غيج ساوو   
 488 1,719 7 قذ إ ت تاق اوووتوةا   إ تهيس

 426 308 8 س  ص جسنيج ايتونيا  ستو ع   
 725 1,375 13 س  ص سونفل  يهني  جتس  اوووعسيأ 

 49 145  يكنواف يوو ل 
    
    

 105,948 151,815   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
 81,539 ( 175,514)   ست ح  ي نأ   ويججت )ز نةن(/ ي ص في  سم 

 (90,290)  ( 15,215)   ز نةن في سوتوةا  اوع وة 
 42,397 321,666   ا  عي     ته سأ في سستبذ ي ص  

 (77,038)  (4,735)   ي ص في سساوان  اوع وة 
   64,431 ( 89,452)   في  سم ةايح  ي نأ   ويججت   )ي ص(/ ز نةن

     ( 122,298)  15,750  إوى تهن   ا  عي   ز نةن/ )ي ص( في سستبذ  
    

 4,689 204,315  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 (536)  (304)  13 سونفل  يهني  جتس  اوووعسيأ اووتفوع 

    
    

     4,153 204,011  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    اإلستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 (545)  (719)  5 ةفعن  ر تبوا  سوتاكن  وسعتا  

 (1,359)  (44)  6 ةفعن  ر تبوا  سوتوةا  غيج ساوو   
    
    

     (1,904)  (763)   النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية صافي 
    

    التمويلية األنشطة التدفقات النقدية من 
 - 50 12 أيل اوون  اوو تأ

 (661)  (1,541)  14 ستفوعن  وا لء اوجياسي سأ اوتلاسن  ع وة اري نأ 
     - ( 203,332)  21 يوز عن  يأانح  

    
     (661)  ( 204,823)   التمويلية النقد المستخدم في األنشطة صافي 

    
 1,588 (1,575)   )النقص(/ الزيادة في النقد ومرادفات النقد صافي 

    
 37 1,625  اوح ت وسجاةفن  اوح ت في ستاي  اوسح  

    
    

     1,625 50  (11النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 
    

    معامالت غير نقدية:
 114,904 - 28 يبو ل صنفي سوتوةا  سأ ته   ا  عي  

 - (392)  13 يبو ل س  ص سونفل  يهني  جتس  اوووعسيأ إوى ته   ا  عي   
 - ( 203,332)  21  ا  عي     س نسل سستبذ سأ تهيوز عن  يأانح يست ت 



   بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي 

 

8  
 الموحدة  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 2021و  2022ديسمبر   31المنتهية في    واتللسن
 
 
 معلومات عامة  1
 

أ م   أج ررررررر )"اوشرررررررجب "( بشرررررررجب  عنس  سبتوةن سأ جي  ي رررررررهم يعول  ووت    سج سرررررررن ا ايو اب غووت حل سي ا   رررررررييا رررررررسرررررررا 
  12ستنأ      2020عأ غيئ  يسررررررر يل  ررررررروو يسوعمي اوعنووي وف ن واوايح شرررررررجبن   ررررررروو يسوعمي اوعنووي    نصرررررررنةأ   000008980

)"اوشررررجب  الق"(ت وغي شررررجب  او ن لرررر  اووبتوةن    42س ووع   اوشررررجب  الق واو ووع  واوسجف اووسرررراسج غي إق .  2022ةيسررررومج 
 جنص  سس ا  في  وو يسوعمي اوعنووي.

 
ن سر اوووقتن الةاء اوونوي واووجبل اوونوي واوتتف ن  اوح تي  واشرررررجب  يتلررررروأ غذل اومانين  اوونوا    وشرررررجبنيهن اوتن ع  )و شرررررنأ إويهن سعا

 واب و  عاى  نيو  اوشجبن  اوتن ع . 3.  جتى اوجتوع إوى إيلنح "اوو ووع "(
 

 ت يسوعميت ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن.  وو يسوعمي اوعنوويت تل جن اوونأ  سجاع اوعحواق اووس ل واشجب  غو سجج او تمت  إق
 

ةاجل اوو ووع . يشرول اليشرس  اوجياسرا  واشرجبن  اوتن ع  ي بن    واوحشرل  توثل اوحشرن  اوجياسري واشرجب  في اوعول بشرجب   ن لر   
اووعاوسن  وجتسن  اوكوميويجت وسعنو   اومانين ت  االستكنأ واوذبنء االصرررررررسحنعي واال رررررررتشرررررررنأا ت ويوفيج ييشرررررررس  يججت وتكحوووتان  

واال ررررتلررررنف  واو تسن   ا  او ررررا ت وجتسن  شرررر و  اوتكحوووتانت ويجبي  وصرررراني  ييظو  السأت ويجبي  وصرررراني  سعتا  ييظو  
واوون ررسررن  واو رراني   االي ررنال  اوسرراكا  واوي رراكا ت وجتسن  ووةاأن ويشررتيل شرر ون  اوكوميويجت وويشررنء اومحا  اوتبتا  واكوميويجت  

 اوتكحوووتا . اووشنأ عووةاأن 
 

اووتأت  ن ررررررررت تاق اوقاو    اوووقتن اومانين  اوونوا  واشررررررررجبن  اوتن ع  يا رررررررراإل اوشررررررررجب ت يوثل اومانين  اوونوا     مل نوحسرررررررر   واستجا  
 (.3واووساوان  )إيلنح  واووتوةا 

 
 
 الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2
 
  الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية 2/1
 

ــبحتتأثير التطبيق المبدئي لمعايير أخرى جديدة ومعدلة من المعايير الدولية للتقارير المالية التي  ــنة   أصـــ ــارية المفعول للســـ ســـ
 الحالية

 
تي يم يسميذ اوتعت ي  واوتسسريجا  اوتنوا  عاى اووعن يج اوتووا  وات نأ ج اوونوا  واوتي يصر با  رنأ   اووسعو  واستجا  اوسرحو   اوتي يم

وم يوأ وتسميذ غذل اوتعت ي  عاى اووعن يج اوتووا  وات نأ ج اوونوا  يب .  اوووقتن  في غذل اومانين  اوونوا   2022 حن ج    1يو  عت في  
 ياثيج توغجب عاى اوو نول اووتأت  واستجا  اوبنوا  واوسن    ووكحهن  ت ينثج عاى سبن    اووعنسي  يو اوتجيي ن  اووست ماا .

 
عاى   اووعانأ  يعت ي  

وات نأ ج اوونوا  أ م   اوتووي 
ارطنأ   3 إوى  ارشنأن 

 اووسنهاوي 

ارطنأ  بيث يشيج إوى    3يهتف اوتعت ي  إوى يبت ث اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا  أ م 
. بون ييهن يلاف إوى اووعانأ اوتووي  1989ستالا سأ إطنأ  ح     2018وسح     اووسنهاوي

ن ت  نوحس   ويوتلاسن  اوتي ي ع في يسنو اووعانأ اووبن مي ستسا   3وات نأ ج اوونوا  أ م  
ت يق ي وق اووستبو   اوو   ن ت اووساوان  اووبتوا  واوووتوةا  اووبتوا ت  37اوتووي أ م  

وتبت ت سن إ ا بنق غحنس اوتلاق قنوي في ينأ     37ستسميذ اووعانأ اووبن مي اوتووي أ م  
يتا   لقتا   ن   .  نوحس و ح   اال تبوا   يسسيج  يسنو  حوأ  اوتي  تكوق  والج        

ت ي وق اووستبو  ستسميذ يسسيج و ح  يسسيجا  اوت نأ ج  21يسسيجا  اوت نأ ج اوونوا  اوتووا  أ م  
وتبت ت سن إ ا بنق اوبت  اووالق اوذب  حشا عحو اوتلاق ستفع اولج      21اوونوا  اوتووا  أ م  

   ت قت  ستنأ   اال تبوا . 
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 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  

 )يتبع( 2021و  2022ديسمبر   31المنتهية في    واتللسن
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
  الموحدة )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية 2/1
 

ــبحتتأثير التطبيق المبدئي لمعايير أخرى جديدة ومعدلة من المعايير الدولية للتقارير المالية التي  ــنة   أصـــ ــارية المفعول للســـ ســـ
 )يتبع(  الحالية

 
اووعانأ   عاى  يعت ي  

اوتووي أ م     37اووبن مي 
اووث ا   نروتلاسن    اوع وة 

 يكاس  يحسيذ اوع ت -
 

يكاس    يق  اوتعت ي   يتكوق يبتة  س نشجن  نوع ت.  يتعاذ  اوتي  اوتكنواف  يشول  اووفنء  نوع ت 
اوتكنواف اوتي يتعاذ س نشجن  نوع ت إسن يكنواف إحنفا  واوفنء سهذا اوع ت وي  اص اوتكنواف  

 الججت اووجي س  س نشجن ستحسيذ اوع وة.

اووعانأ   عاى  يعت ي  
اوتووي أ م     16اووبن مي 

 -سوتاكن  وتال  وسعتا   
اال ت تاق اوعني تا   مل 

 اوو  وة

يوحع اوتعت ي  يق ي  م سأ يكاس  يب سحت سأ سحوة اوووتاكن  وا ال  واووعتا  يب عنيتا   
سأ ساع الصحنف اووحت   يثحنء إقلنأ  وك الصل إوى اووو ع واوبنو  اويزس  وو واووق  

ف اووحشان  عنيتا  ساع   نةأاا عاى اوعول  نوسج    اوو  وةن سأ  مل ارةاأن. وانوتنويت يعتج 
غذل اومحوة واوتكنواف  ا  او ا  في اوجاح يو او سنأن. ي وق اووحشان  قانل يكاس  غذل اومحوة 

 . اوو لوق  2وف نا واوعانأ اووبن مي اوتووي أ م 
 

يوحح اوتعت ي  ييلنا سعحى "اجت نأ سن إ ا بنق الصل يعول  شول صباح". قنوانات يبتة   
 وك بت يام سن إ ا بنق الةاء اوت حي واوونةب وألصل يووأ    16اووعانأ اووبن مي اوتووي أ م  

 ا ت تاسو في إيتنج يو يوأ ت اوساع يو او تسن ت يو ياتيجغن وآلجج أت يو لغجاض إةاأ  .  
 

وم  تم عجحهن  شول سحس ل في سانق اوتجل اوشنسلت ي   يق يس ح اومانين  اوونوا  إ ا  
اوجاح يو او سنأن اوووقت واوتي يتعاذ سمحوة  اووتأت  في سانق  اوعنيتا  واوتكاس   عأ س نول 
سحت   واسا سأ س جتن  اليشس  اوعنةي  واوحشانت ويب سحت )سحوة( في سانق اوتجل اوشنسل  

 تا  واوتكاس .  يشول غذل اوعني
 

اوسحو     اوتبسيحن   ةوأن 
اووبن ما   اووعن يج  عاى 
اوونوا    وات نأ ج  اوتووا  

2018-2020 

  أ م   يتلوأ اوتبسيحن  اوسحو   يعت ي  عاى يأاع  سعن يج؛ اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا 
  أ م   : يسميذ اووعن يج اوتووا  وات نأ ج اوونوا  واوجن الووىت اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا 1
 يوعانأ اووبن ماوع وة اري نأ و   16  أ م  الةوا  اوونوا ت اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا   9

 اولأاع .  41  أ م اوتووي
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 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2

 
 وم ي م اوو ووع  ستسميذ اووعن يج اوتووا  وات نأ ج اوونوا  او ت تن واووعتو  اوو تأن اوتنوا  واوتي وم يبأ سوعت يسما هن  عت:

 

  المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير  
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
اوسرررررررررران ررررررررررن  اووبن ررررررررررما  واوتتييجا  في   8يعت ي  عاى اووعانأ اووبن ررررررررررمي اوتووي أ م 

 اووتعا   ستعج ف اوت ت جا  اووبن ما  اوت ت جا  اووبن ما  والجسنء
 2023 حن ج  1 

   
اوتووي أ م  يعت ي    اووبن مي  اووعانأ  اوونوا   1عاى  اومانين   اووتعا   ست حاف   عجض 

 وتتاوو  يو غيج ستتاوو  باووساوان  
 2023 حن ج  1 

   
    2023 حن ج  1  ع وة اوتاسيأ 17يعت ل عاى اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا  أ م 

أ م  يعت ي    اوتووي  اووبن مي  اووعانأ  اووتعا    نلصو     12عاى  اوونتا   اولج    
 واالوتلاسن  اوحنشئ  عأ سعنسا  واقتن

 2023 حن ج  1 
   

ووعن يج اوتووا   ناووتعاذ    2واانق اووونأ      1عاى اووعانأ اووبن مي اوتووي أ م  يعت ي   
 ارف نح عأ اوسان ن  اووبن ما  ات نأ ج اوونوا  و

 2023 حن ج  1 
   

واانق اووونأ   أ م    عجض اومانين  اوونوا   1يعت ي  عاى اووعانأ اووبن مي اوتووي أ م  
 ارف نح عأ اوسان ن  اووبن ما   قو  اووتعاذ  نووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا   2

 2024 حن ج  1 
   

اري نأ    ع وة  عاى اوتلاق  ع وة اري نأ  16يعت ي  عاى اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا  أ م  
 في اوماع ووعنةن اوتاتيج 

 2024 حن ج  1 
   

أ م   اوونوا   وات نأ ج  اوتووي  اووعانأ  عاى  اوووقتن  10يعت ي   اوونوا   واووعانأ   اومانين  
اووتعا   سماع يو   سشتجب   وسشنأ عا تثونأا  في شجبن  زسيا     28اووبن مي اوتووي أ م  

 اولسيا  يو اووشجوع اووشتجس   واوشجب اووسنغو  في الصو  سيأ اووستثوج 

.  وم  تم  عررت يبررت ررت يررنأ   اوتسميذ 
 ال  لا  اوتسميذ سسووح  و.

 
 واو ووع . سأ غيج اووتو ع يق يووق واوعن يج واوتعت ي  او ت تن اووذبوأن يعيل يب ياثيج توغجب عاى اومانين  اوونوا  

 
ال يوتت سعن يج ويعت ي  تت تن يججت يم يسما هن عاى اووعن يج اووحشوأن يو يسسيجا  و ح  يسسيجا  و ح  يسسيجا  اووعن يج اوتووا   

 عاى اومانين  اوونوا  اوووقتن واو ووع .  غنقواوتي  ت يووق وهن ياثيج 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان اإللتزام
ن واوعرن يج اورتووار   ات رنأ ج اوورنوار  او ررررررررررررررنةأن عأ س اإل سعرن يج اووبرن رررررررررررررر ر  اورتووار  والقورنق ويم إعرتاة اومارنيرن  اوورنوار  اوووقرتن وف را

 .2020ووايح اوشجبن  في  وو يسوعمي اوعنووي وسح  في اووعوو  سهن  
 أساس التحضير

( بون غو سساوب  ووت  ووايح اوشرررررررررررررجبن  في  ررررررررررررروو اوتوالأ السج ويالسج وي )يم عجض غذل اومانين  اوونوا  اوووقتن  نوتوالأ 
اوعوار  اووعا ار  واو ووعر  غي اورتأغم ارسرنأايي )"اورتأغم"(. يم ي ج ر  تواع اووعاوسرن  اوورنوار   إق  .2020  وسررررررررررررررحر يسوعمي اوعرنووي  

 .كسن وم  تم ارشنأن إوى جيف  و نوتوالأ السج وي إوى ي جب يوفت  اووعجوح 
 

اوو تق   وامت يم إعتاة اومانين  اوونوا  اوووقتن عاى ي رررررنل اوتكاس  اوتنأ  ا . يسرررررتحت اوتكاس  اوتنأ  ا   شرررررول عنق عاى اوقاو  اوعنةو   
 .اوساع واو تسن  ي نة  س نسل
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اووتأت  في إيلرنح    نووحشرل (ت اووتعا   "ال رهم"ال رهم ) وتبو ل  2022ةيسرومج    15ستنأ      "(ايسنقا  شرجاء ي رهم)"يسجسا اوشرجب   

يسنقا  شرررررررجاء الويسررررررراسج عايهن اوشرررررررجب  الق. وف ان  اووحسع  واكا  "(ت واوتي غي سواوب  اووحشرررررررل اومانين  اوونوا  اوووقتن )" قو   3
٪ سأ ال ررهم 100إوى اوشررجب . وانوتنويت يوتاك اوشررجب     اووحشررل اال ت ررنةي  في  اوب رر   بنسل  نسا اوشررجب  الق ستبو ل  ت  ي ررهم

 .(29)إيلنح  ارتجاءا  او نيويا  واتبو ل إ تكون ت يم اوسح الق ان وحهني   .واوحشل اووبوو  
 

 مل  اووحشررل قيث  ررتسررتوج اوشررجب  الق في اوسرراسجن عاى    سشررتجب يعتمج يبو ل ال ررهم اووذبوأ يعيل إوى اوشررجب  سعنسا   رراسجن  
العورن ".   إيرتسرنج"  3 أ م  اووعارنأ اورتووي وات رنأ ج اوورنوار   ت يعتمج عواار  إعرنةن اوتحظام غرذل جرنأج يسرنووارنوترنوي.  اوتحظامواعرت إعرنةن 

 واوبن    عأ إعنةن اوتحظام. اوو نوحطج    ي واع  ستسميذ  اوشجب    نسا
 

قيث يق إعنةن وسررررراسجن اووشرررررتجب   ن رررررت تاق طج    ي واع اوو رررررنوح  ا  يبا توثل اوومتي ال رررررن ررررري واوبن ررررر   عأ إيتسنج العون   
 تم  و إيتسنج الطجاف ايهن يشررررول   . يعتمج طج    ي واع اوو ررررنوح  اوتحظام غي ستوق توغج ا ت ررررنةب سأ سحظوأ اوسجف اووسرررراسج

 اريتسنجوستجن اوتي يبت  فيهن . وهذا اوتجضت ي وق اوشرررررجب   نووبن ررررر   عأ اووعنسا  سأ ستاي  ابون وو بنيا ةايونا ستس    عجحرررررهن
 .ويعجض يأ نق اوو نأي  وتشول تواع اووحشل  اووتس  ) تض اوحظج عأ ينأ  هن اوسعاي( 

 
يكو أ ق وو اوواكا   مل  يجقيلاووتس  . وانوتنويت  رريتم   اووحشررل سسهوق ي واع اوو ررنوح  شررول عنق عاى فجحررا  ا ررتوجاأ    يسررتحت

  اووسررررررررررررررت  رنن الأارنح    يم إةأاجفي اومارنيرن  اوورنوار  اوووقرتن واو ووعر ت اورتسج واوترنأ   اووجي    رنوووتوةا  واووساوارن  عحرت اورتسج. 
 ".اووست  نناوسجةي  اوتي يم ةس هن حوأ "الأانح  واوحشل 

 أساس التوحيد 
اوونوا  واشرجب  واوشرجبن  )يشرنأ إويهن سعنا سرررررررررررررررر "اوو ووع "(ت وق رص اوو ووع  في   يتلروأ غذل اومانين  اوونوا  اوووقتن اومانين 

 . ح ةيسومج سأ بل  31اووشتجب  قتى  اوو ووع اوشجبن  اولسيا  و 
 

 :يتب ذ اوساسجن عحتسن يووق وتت اوشجب 
 

  اوساس  عاى او ه  اووستثوج فيهن؛ •
 يكوق سعجح  يو يوتاك ق وو وعوايت ستتيجن يني   سأ اوعي   سع او ه  اووستثوج فيهن؛  •
 .وهن او تأن عاى ا ت تاق  استهن عاى او ه  اووستثوج فيهن واتاثيج عاى عوايتغن •

 
إوى وتوة   اوو نيع واوظجوفي وق اوشررررررجب    عنةن ي يام فاون إ ا بنق وت هن  رررررراسجن عاى او ه  اووسررررررتثوج سهن يق ال في قن  يشررررررنأ  

 يتيجا  في واقت يو ييثج سأ عحنصج اوساسجن اوثي  اووتأت  يعيل. 
 

هن يوتاك اوسررراسجن عاى او ه  اووسرررتثوج سهن عحتسن يووق وتت اوشرررجب  ي ل سأ غنوما  ق وو اوت رررو ا في او ه  اووسرررتثوج سهنت ف ي
 عحتسن يكوق ق وو اوت و ا بنفا  ووحبهن او تأن اوعواا  وتوتاو اليشس   ا  او ا  وا ه  اووستثوج سهن  شول سحسجة. 

 
سررتثوج سهن  ا  او ررا  وت يام فاون إ ا بنيا ق وو ي ررو ا اوشررجب  في او ه  اوواوو نيع واوظجوف  ياجذ اوشررجب  في االعت نأ تواع  

  ينفا  يق ال ووحبهن اوساسجنت  ون في  وك: 
 ق م استيس اوشجب  وب وو اوت و ا  نوحظج إوى ق م ويوز ع ي هم يصبنب الصوا  ا جج أ؛ •
 ق وو اوت و ا اووبتوا  اوتي يوتاكهن اوشجب ت يو يب سأ سنوكي الصوا  ا جج أ يو يطجاف يججت؛ •
  تي  الججت؛ واوب وو اوحنشئ  سأ اوتجيي ن  اوتعن •
يي  ق نيذ وعجوف إحررررررنفا  يشرررررريج إوى يق اوشررررررجب  يوتاكت يو ال يوتاكت او تأن اوبنوا  وتوتاو اليشررررررس   ا  او ررررررا  في  •

 اوو ا اوذب يسا  فاو إصتاأ  جاأا ت  نرحنف  إوى ييون  اوت و ا في اتتونعن  اووسنغويأ اوسن   .
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 متي يوقيت اوشرجب  اوتن ع  عحتسن يووق واشرجب  اوسراسجن عاى اوشرجب  اوتن ع  و حتهي عحتسن يس ت اوشرجب  اوسراسجن عاى اوشرجب  اوتن ع . 
وعاى وتو اوتبت تت  تم إةأاج ا جاةا  وس ررررنأ ف اوشررررجب  اوتن ع  اووسررررتبو ن يو اووسررررت عتن جي  اوسررررح  في سانق اوجاح يو او سررررنأن 

ا جج اوووقت سأ اوتنأ   اوذب يب ررل فاو اوشررجب  عاى اوسرراسجن وقتى اوتنأ   اوذب يس ت فاو اوشررجب  اوسرراسجن عاى  اوتجل اوشررنسل و 
 اوشجب  اوتن ع .

 
  عحتسن يووق  وك حجوأ نات  تم إتجاء اوتعت ي  عاى اومانين  اوونوا  واشجبن  اوتن ع  وتتوافذ سع اوسان ن  اووبن ما  واو ووع .

 
اوووتوةا  واووساوان ت ق وو اوواكا ت اال جاةا ت اوو نأ ف واوتتف ن  اوح تي  اووتعا    نووعنسي  سن سيأ يعلنء  تم قذف تواع 

  اوو ووع   نوكنسل عحت يوقيتغن.
 تم يبت ت ق وو اوواكا  غيج اووسرررراسجن في اوشررررجبن  اوتن ع   شررررول سحس ررررل عأ ق وو اوو ووع  في غذل اوشررررجبن .  ت  تم قانل 

واكا  غيج اووسرررررراسجن اوتي يوثل ق وو ساكا  قنوا  وي و  قنسايهن واب ررررررو  عاى ق رررررر  يحن ررررررما  في صررررررنفي سوتوةا  ق وو او
اووحشرررران في قنو  اوت رررر ا  سمتيانا  نوقاو  اوعنةو  يو  نوب رررر  اوتحن ررررما  وب وو اوواكا  غيج اووسرررراسجن واو نول اووعتجف سهن و ررررنفي  

اووستبو  عايهن.  تم اجتانأ ي نل اوقانل عاى ي نل بل سعنسا  عاى قتن.  تم قانل ق وو  اوووتوةا  او نسا  واتبت ت في اوشجب   
 اوواكا  غيج اووسرراسجن الججت سمتيانا  نوقاو  اوعنةو . الق نا وتنأ   ار ررتبوا ت إق اوقاو  اووتأت  وب وو اوواكا  غيج اووسرراسجن غي

ق رررررص ق وو اوواكا  غيج اووسررررراسجن في اوتتييجا  اويق   في ق وو قاو  غذل اوب رررررص عحت ارعتجاف اوومتيي  نرحرررررنف  إوى  
  اوواكا .

 
إق اوجاح يو او سررررنأن وبل سحت سأ اوتجل اوشررررنسل ا جج يكوق عنيتنا إوى سنوكي اوشررررجب  وق وو اوواكا  غيج اووسرررراسجن. إق س ووع 

واكا  غيج اووسررررراسجن قتى ووق يتج عأ  وك أصررررريت اوتجل اوشرررررنسل واشرررررجبن  اوتن ع  يووق عنيتاا إوى سنوكي اوشرررررجب  وووى ق وو او
 ع ل في ق وو اوواكا  غيج اووساسجن.

 
عحتسن يس ت اوو ووع  اوسرررررررررراسجن عاى اوشررررررررررجب  اوتن ع ت  تم االعتجاف  اب أاح يو جسررررررررررنأن في سانق اوجاح يو او سررررررررررنأن اوووقت و تم 

( اوقاو  اووتأت   ررررررن  نا 2قاو  اوعنةو  لي  ق رررررر  سسررررررت  نن و )( س ووع اوقاو  اوعنةو  واومال اووسررررررتام واو1اقتسررررررنسهن بنوسجو سيأ )
واووتوةا  ) ون في  وك اوشررررررررهجن(ت وسساوان  اوشررررررررجب  اوتن ع  ويي  ق وو ساكا  غيج سسرررررررراسجن.  تم اووبن رررررررر   عاى تواع اوو نول 

اوو ووع   نسا  ن رت عنة سوتوةا  يو يا بون وو بناووعتجف سهن  رن  نا في سانق اوتجل اوشرنسل اوووقت اووتعا   ستاك اوشرجب  اوتن ع  
إوى ي ررحاف تجج في يو اوتبو ل سانق اوجاح يو او سررنأن اوووقت  إعنةن اوت ررحاف إوى   وعحى تججت )سساوان  اوشررجب  اوتن ع  س نشررجن 

ا تثونأ سبتس   و في اوشجب  . إق اوقاو  اوعنةو  لب وف نا واوعن يج اوتووا  وات نأ ج اوونوا ( سسووح  و /بون غو سبتة  ق وو اوواكا 
اوتن ع  اوسررررررررن    ستنأ   ف تاق اوسرررررررراسجن  تم اعت نأل بنوقاو  اوعنةو  عحت االعتجاف اوومتيي و وك في اووبن رررررررر   اويق   وف نا واوعانأ 

 سشتجس. اوتكاس  عحت االعتجاف اوومتيي  ن تثونأ في شجب  زسيا  يو سشجوعت عحتسن  حسمذت 9اوتووي وات نأ ج اوونوا  أ م 

 هيكل المجموعة
 :2021و  2022ةيسومج  31بون في ساكا  اريتسنع   ويس  فاون  اي يسنصيل اوشجبن  اوتن ع  

 

 اسم الشركات التابعة 
 مكان التأسيس 

 والتشغيل 
 

 األنشطة الرئيسية 
نسبة حصة الملكية وحق  

 التصويت المحتفظ بها 
   2022 2021 

ارسنأا   يسوعميت    ي يتاك يك اووبتوةن 
 اوعجاا  اووتبتن 

اوكوميويج وجتسن   اوتكحوووتان   ييشس  
واال تشنأا  اوبن واا  وييشس  إةاأن سجافذ  
اوبن وب وييشس  سجس   اوبن وب وييشس   
جتسن  اووعاوسن  الججت سثل اوحظم اوونوا  

 وا ل ح  ويسو ج اوتسما ن . 

100 % 100 ٪ 

ب  ايو ت  ونأ  ياشأ    42تي  
 واوتت تأ إل  ي    غووت حل 

يسوعميت ارسنأا   
 اوعجاا  اووتبتن 

 ٪ 100 % 100 شجب   ن ل  
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 اسم الشركات التابعة 
 مكان التأسيس 

 والتشغيل 
 

 األنشطة الرئيسية 
نسبة حصة الملكية وحق  

 التصويت المحتفظ بها 
   2022 2021 

يكحوووتي    14 ونب    42تي  
 سجوتوتإل تأ إل  ي اووبتوةن 

 
 

يسوعميت ارسنأا   
 اوعجاا  اووتبتن 

 ٪ 100 % 100 شجب   ن ل  

يسوعميت ارسنأا    واوتت ب  ايو ت سج سن ا  
 اوعجاا  اووتبتن 

اووعاوسرررررن     أعرررررنيررررر  ويكحوووتاررررررن  العوررررررن  
اوكوميويجت    الججت  جررررررتسررررررن   وييشررررررررررررررسرررررر  

واليشرررررس  اووهحا  واوعاوا  واوت حا  الججتت 
ييشرس  اال رتشرنأا  ووةاأن سجافذ  و   واوبن روب

اوكوميويجت   سجس رررررر   وييشررررررررررررررسرررررر   اوكوميويجت 
وييشرس  اوشرجبن  او ن لر ت وييشرس  جتسن   
اوماررررنيررررن ت   اووعاوسررررن  الججتت وسعررررنو رررر  

 رتلرنف  واليشرس   ا  او را ت وييشرس  واال
 اوووني  اوجياسا .

 

100 % 100 ٪ 

 
 :ليمتد آر إس    هولدينغ آي  ايه  سمارت نيشن    42فيما يلي الشركات التابعة لشركة جي  

 
 ونأ  ياشأ    42تي 

 ** يكحوووتي سجوتوتإل  .ق.ق 
يسوعميت ارسنأا   

 اوعجاا  اووتبتن 
جتسن  ش ون  يكحوووتان اووعاوسن ت إةاأن  
اووشنأ ع اوتكحوووتا ت ا تشنأا  وا تشنأا   
يجبي    االصسحنعيت  واوذبنء  االستكنأ 
يجبي    واووجاق  ت  السأ  ييظو   وصاني  
االي نال ت   ييظو   سعتا   وصاني  
اوكوميويجت   او تسن ت إةاأن ويشتيل ش ون  

اوون  واكوميويجت  اوتبتا   اومحا   س   إيشنء 
ي هيلا    ساع  اوماع  نوت لي   واو اني ت 

 اوكوميويج وسعنو   اومانين . 

99,99 % 99,99 ٪ 

ب  ايو ت  ونأ   يتي    42تي  
 * واوتت إل سي في  

يسوعميت ارسنأا   
 اوعجاا  اووتبتن 

 ٪ 100 % 100 شجب   ن ل  

يسوعميت ارسنأا    واوتت   غووت حل تي يي يو  
 اوعجاا  اووتبتن 

 ٪ 60 % 60     شجب   ن ل  

إيتيايمج أ واوشنأ ع اوتكحوووتا   
 **  .ق.ق. 

يسوعميت ارسنأا   
 اوعجاا  اووتبتن 

إةاأن اووشنأ ع اوتكحوووتا  واالستكنأ وابو  
 وا تشنأا  اوذبنء االصسحنعي. 

    99 % 99 ٪ 
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 اسم الشركات التابعة 
 مكان التأسيس 

 والتشغيل 
 

 األنشطة الرئيسية 
نسبة حصة الملكية وحق  

 التصويت المحتفظ بها 
   2022 2021 

 :ليمتد فيما يلي الشركات التابعة لشركة بريسايت ايه آي  
 

تبايي  سشنأ ع  و   42تي 
 ** اوتكحوووتان  .ق.ق 

يسوعميت ارسنأا   
 اوعجاا  اووتبتن 

جتسن  ش ون  يكحوووتان اووعاوسن ت ووةاأن 
اووشررررررررررررررنأ ع اوتكحوووتار ت واالستكرنأ واو بو  

 واال تشنأا  في س ن  اوذبنء االصسحنعي

99,99 % 99,99 ٪ 

واوتت وانسياتي    ب ايو ت اينواستاك  
    نأيحجشي  

يحسيذ يقت  ييظو  سجس ان  اوتبايل واوذبنء   ينزاجستنق 
يعورن  اوتجبير  وارةاأن   -االصررررررررررررررسحرنعي؛  

اوعنس  وي تيم ةعم اوعويء ويو رررراع شرررر ون  
واال ت رررررررررررررنة اوشرررررررررررررجاي  واوحشرررررررررررررن  اوت نأب 

او نأتي ويشررررررررررررررن  اوت نأن او نأتا   ون في 
  وك اوت ت ج واال تيجاة

100 % 100 ٪ 

     
 :ليمتد تكنولوجي بروجكتس آر إس سي    14سكاي    42تابعة لشركة جي  ال شركة  ال   فيما يلي 

  يكحوووتي   1 ونب    42تي  
 **  .ق.ق   سجوتتإل 

يسوعميت ارسنأا   
 اوعجاا  اووتبتن 

يكحوووتان اووعاوسن  ووةاأن  جتسن  ش و  
 اووشنأ ع اوتكحوووتا .

99,99 % 99,99 ٪ 

 
 .2021و  2022ةيسومج  31في  بون ستو س غي اوتن ع   ن غذل اوشجبإق * 

وانوتنويت ت   نحرررع وسررراسجن سشرررتجب  ست  ررراص ساكا  االيتسنع وب رررتهن في غذل اوشرررجبن  اوتن ع  إوى اوشرررجب او اووحشررران**  نسا 
 .٪ سأ اووسنغو 100اوو ووع  يوتاك  

 إندماج األعمال 
.  تم   ن تثحنء ار تبوا  عاى اووحشل  اوتي ي لع وساسجن سشتجب   تم إقتسنب اال تبوا  عاى العون   ن ت تاق طج    اال تبوا 

ب تونوي اوقام اوعنةو  ستنأ   اال رررررتبوا  واووتوةا   اوتي  تم إقتسرررررنسهن  تقانل اومت  اووبو  حررررروأ ايتسنج العون   نوقاو  اوعنةو 
وق رص اوواكا  اووسرتبو  عايهن اووبوو  سأ  مل اوو ووع ت اووساوان  اووتكمتن سأ  مل اوو ووع  إوى اوونوكيأ اوسرن  يأ واشرجب  

 ررررررتبوا  عووسنا في اوجاح يو .  تم االعتجاف ستكنواف االاووسررررررتبو  عايهناو ررررررنةأن سأ  مل اوو ووع  س نسل اوسرررررراسجن عاى اوشررررررجب  
 .يكمتغناو سنأن عحت 

 
ستنأ   اال رررررررررررررتبوا ت  تم االعتجاف  نوووتوةا  اووسرررررررررررررتبو ن او نسا  واتبت ت واووساوان  اوو موو   قاوهن اوعنةو  ستنأ   اال رررررررررررررتبوا ت 

  ن تثحنء سن  اي:
 
 تم االعتجاف  ووتوةا  يو سساوان  اولج    اوونتا  واوووتوةا  يو اووساوان  اووتعا   ستجيي ن  سلاين اوووعسيأ وقان هن وف نا  •

 عاى اوتواوي؛  سلاين اوووعسيأ 19واووعانأ اووبن مي اوتووي أ م  حج    اوتجل 12واوعانأ اووبن مي اوتووي أ م 
يو واشررررررررجب  اووسررررررررتبو  عايهن  تم قانل اووساوان  يو يةوا  ق وو اوواكا  اوعنيتن إوى يجيي ن  اوتفعن  عاى ي ررررررررنل ال ررررررررهم  •

واشررجب  اووسررتبو  عايهن يجيي ن  اوتفعن  عاى ي ررنل ال ررهم واو ووع  اوومجس  ال ررتمتا  يجيي ن  اوتفعن  عاى ي ررنل ال ررهم 
 ستنأ   اال تبوا ؛ و اوتفعن  عاى ي نل ال هم 2وا  أ م وف نا واوعانأ اوتووي وات نأ ج اوون

 5 تم قارنل اوووتوةا  )يو اوو ووعرن  اووسررررررررررررررتعمرتن( اوو ررررررررررررررحسر  بوبتس  سهرن واماع وف رنا واوعارنأ اورتووي وات رنأ ج اوورنوار  أ م   •
 وف نا وذوك اووعانأ. اوووتوةا  غيج اووتتاوو  اووبتس  سهن واماع واوعواان  اووتو س 
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 )يتبع(إندماج األعمال 
اووبو ت قاو  ق وو اوواكا  غيج اووسررراسجن في او ه  اووسرررتبو    تم قانل اوشرررهجن سمتياان  نوتكاس  اوتي يوثل اوسنيض رتونوي اومت   

عايهن واوقاو  اوعنةو  وب ر  ق وو اوواكا  اووبتس  سهن  رن  نا سأ  مل اووشرتجب في او ه  اووسرتبو  عايهن )إق وتت ( عاى صرنفي  
نةن اوت يامت بنق صررررررررررررنفي س نول اوووتوةا  س نول اوووتوةا  اووسررررررررررررتبو ن او نسا  واتبت ت واووساوان  اوو موو . في قنو  ييوت  عت إع

اووسرررتبو ن او نسا  واتبت ت واووساوان  اوو موو  ستنأ   اال رررتبوا   ت نوز إتونوي اومت  اووبو ت وقاو  ق وو اوواكا  غيج اووسررراسجن 
ن )إق وتت (ت  تم االعتجاف في او ه  اووستبو  عايهن واوقاو  اوعنةو  وب   اووستبو  اووبتس  سهن  ن  نا في او ه  اووستبو  عايه

  نوسنيض بووس  عاى صس   اوشجاء س نشجنا في اوجاح يو او سنأن.
 

إ ا وم يكتورل اووبرن رررررررررررررر ر  الووار  اليرتسرنج العورن  في يهرنير  فتجن اوت ج ج عحرت قرتو  االيرتسرنجت ي وق اوو ووعر   ر ةأاج س رنول سمرتيار  
نول اوومتيا  جي  فتجن اوقانلت يو  تم االعتجاف  ووتوةا  يو سساوان  احنفا ت  وامحوة اوتي وم يكتول سبن متهن.  تم يعت ل ياك اوو 

وتعوإل اووعاوسن  او ت تن اوتي يم اوب ررررو  عايهن قو  اوو نيع واوظجوف او نيو  ستنأ   اال ررررتبوا ت اوتي وو بنيا سعجوف ت لثج  
 عاى اوو نول اووعتجف سهن في  وك اوتنأ  .

 يطرة مشتركة لس منشآت تخضعاألعمال التي تشمل   إندماج
سراسج عاى  ي  اوذباوتي ي لرع وسراسجن اووسرنغم   اووحشرل عأ يبو ي  اوب رص في   اوحني  العون    إيتسنجعواان    إقتسرنب تم 

 اوو ووع  سأ ينأ   اال تبوا .
 

وشررررررنيع .  تم االعتجاف  نوووتوةا  واووساوان  ا اوسرررررراسجنعاى تواع سعنسي     اووتأت طج    قانل اوقاو  ستسميذ  اوو ووع    ي وق
تم إحرنف  سووين  ق وو  وسراسجن سشرتجب .  اوتي ي لرعاووعتجف سهن  رن  ان في اومانين  اوونوا  واوحشرل    اووتأت  نوقاو   اووسرتبو ن

س نشررجن في  يني  إوى يسإل اووووين  حرروأ ق وو ساكا  اوو ووع .  تم االعتجاف  اب سوسرر  / جسررنأن  اووسررتبو نساكا  اوشررجبن  
 ق وو اوواكا .

 اإلعتراف باإليرادات  
اوسرررررررراع واو تسن  إوى اوعويلت  يبو لوهن س نسل   يكوق سسررررررررتب  ت واوتي يتو ع اووحشرررررررران يق  اومتال  تم قانل ار جاةا   ومال يعوإل  

. ي وق اوو ووع  ست يام يجيي ن  إ جاةايهن س نسل سعن يج سبتةن يججت حان   عأ يطجاف  اوتي يم اوب ررررررررررررو  عايهن  نول  ن ررررررررررررتثحنء اوو نو
 يو وبيل.  بوت جوتبت ت سن إ ا بنيا يعول 

 
ع ت عاى سمال   نوتلاق الةاء سأ جي  يساام اوساع يو او تسن  اووتعهت سهنت ف يهن يحشئ يصيا  نيوان عاى او  اوو ووع  يستوفيعحتسن  

اووسرررررررررررتام سأ اوعويل سمال ار جاةا  اووعتجف سهنت ف ق غذا  نةب إوى    اومت عحتسن  ت نوز سمال  اوووتسررررررررررر  سأ جي  الةاء.    اومت 
وترتاوور  وغيج سترتاوور  سحرنءا عاى يو يرا ويو  يرتفذ اووحرنفع بسوتوةايهرن وسساوارنيهرن اوتعرن رتير  ست ررررررررررررررحاف  اوو ووعر    ي وقاوتلاق ع رت.  
 اال ت نةي .

 
 نر جاةا  سأ اوع وة اوومجس  سع اوعويء سحنءا عاى يوو ج سأ جوإل جسوا  بون غو سوحررح في اووعانأ اوتووي    اوو ووع يعتجف  

 .15ات نأ ج اوونوا  أ م و
 

 يستوت اوو ووع  إ جاةايهن  شول ي ن ي سأ اوتتف ن  اوتنوا : 
 

 اووعاوسن  واوذبنء االصسحنعي. او تسن  اووتعا   ستكحوووتان  -
 يسو ج اومجس ان  ويحسيذغن.  -
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   )يتبع(  اإلعتراف باإليرادات

 نقطة زمنية  تم اإلعتراف بها عند إيرادات 

 بيع المنتجات والخدمات
 نر جاةا    اوو ووع اووبتة في ع ت سع اوعويل. يعتجف    اومت  نوحس   واوحت ن  اوو نع  واعويءت  تم قانل ار جاةا  عاى ي نل  

اوساسجن عاى سحتج يو جتس  إوى اوعويل.  نوحس   واع وة اوتي يسوح واعويل   أتنع يقت اومحوةت  تم االعتجاف    ي وق ستبو لعحتسن  
في سمال ار جاةا  اوتجايوا  اووعتجف سهن. وذوكت  تم يعت ل   غنقيال يبت  ايعونل    سأ اووبتول تتاا  نر جاة إوى اوبت اوذب يووق فاو  

 اووتو ع ت واوتي  تم ي ت جغن سحنءا عاى اومانين  اوتنأ  ا . جي عن واوسمال ار جاةا  اووعتجف  و 
 

ن يب يكنواف ستو ع  ال تجةاة   اووتأت عاى ي نل اوقاو     اووجي ع  تم قانل اوبذ في ا تجةاة يصل او لنيع   اوسن    واو لوق ين  ا
 وف ان وذوك.   اوووتوةا  واووساوان ي ج ج ويبت ث س نول    اووتو ع  في ينأ   بل  واوجي عن  وجاتع  ي ت جايهن    اوو ووع او لنيع. ي وق  

 مرور الوقت   تم اإلعتراف بها معإيرادات 

 إيرادات العقد 
 سع سجوأ اوو ا   اوو ووع جتسن  يتعاذ ست حا  اووعاوسن  واوذبنء االصسحنعي.  تم االعتجاف  نر جاةا  سأ غذل    اوو ووع ي تق  

 اوذب  تم فاو ي تيم او تسن .

 تقديم الخدمات
 تم االعتجاف  نر جاةا  سأ ي تيم او تسن  اووتعا   ستسو ج اومجس ان  واو اني  واال تشنأا  ويحسيذ اوبلس  وسأ يججاص سحت ن  

 .او  وسن   نو نفي سأو تم االعتجاف سهن اومجاسج واووح ن  عحتسن  تم ي تيم او تسن   نوكنسل 

 ممتلكات ومعدات

 ارعتجاف واوقانل
ن اال تهيس اووتجايم وجسنيج اي سنض اوقاو  اووتجايو ت إق وتت . إةأاج تم   سحوة اوووتاكن  واووعتا   نوتكاس  اوتنأ  ا  ين  ا

 
. يشرول يكاس  الصرو  اوتي  تم إق يكاس  اوووتاكن  واووعتا  يوثل يكاس  اوشرجاء سلرنفنا إويهن يي  س رنأ ف طنأي  ستعا    نر رتبوا 

ووواة واوعونو  اوو نشرجن واوت ت ج الوويت قيثون بنق  وك سحن ر انت وتكنواف يسكاك ووزاو  اوعحنصرج وا رتعنةن اووو ع يشرييتغن  اياان يكاس  ا
 اوذب يوتت فاوت ويس   سحن    سأ اوو نأ ف غيج اوو نشجن وإليتنج.

 اوتكنواف اويق  
وامحت إ ا بنق سأ اووبتول يق يتتفذ اووحنفع   اووتأت    تم االعتجاف ستكاس  ا ررررررتمتا  عح ررررررج سأ سحوة اوووتاكن  واووعتا  في اوقاو

و ووأ قانل يكاستهن  شول سوثوو.  تم االعتجاف ستكنواف او تس  اويوسا   اوو ووع اال ت نةي  اووست ماا  اوولوح  في اووووق إوى  
 .اوووقتنواووتاكن  واووعتا  في سانق اوجاح يو او سنأن واوتجل اوشنسل ا جج 
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 ار تهيس
شررررس  يكاس  يو ي يام الصررررو  )  يف الأاحرررري  ا  اوواكا  اوبجن والعون  اوجي ررررونوا   يت   بيث  تم تم االعتجاف  نال ررررتهيس  

ن سحهن قاوهن اووت قا  عاى ستت   ت  ن ت تاق طج    او س  اوثنسات عاى ال إل اوتنوا : اريتنتا يعونأاوتحسيذ( سسجوقا
 

  
  حوا  5-3  انأا 
  حوا  5-3 وي هيلا يثن  

  حوا   3 اوكوميويج واووعتا  او حنعا 
 

يتم سجاتع  العونأ اريتنتا  اوو تأن واوقام اووت قا  وطجو اال ررررتهيس في سحهني  بل فتجن ي ج جت و تم اقتسررررنب يثج اوتتيج في اوقام 
 اوو تأن عاى ي نل سست ماي. 

 
أ اال رت تاق اووسرتوج   تم ا رت عنة سحت سأ اوووتاكن  واووعتا  عحت اال رت عنة يو عحتسن ال  تو ع يق يحشرا سحنفع ا ت رنةي  سسرت ماا  س

وألصل و تم    اووتأت نوسجو سيأ عنيتا  اوماع واوقاو   بالصل    ي نعتوألصل.  تم يبت ت اوووس  يو او سنأن اوحني   عأ ا ت عنة يو 
 في اوجاح يو او سنأن. ناالعتجاف سه

  يت اوتحسيذ يعون  أي ونوا 
اعون  أي رررونوا  بتنغلن وي رررت تاق في ينأ   اوت ج ج غيج  اووتكمتن عاى اوووتاكن  واووعتا  اوتي وم يكتول و  سعنسا  اوو رررنأ ف تم 

 ألصو .و اومحت اووييمويبو اهن إوى  اوو جأاال تهيس عاى غذل الصو  قتى ي  ح تنغلن وي ت تاق   يبويل يت اوتحسيذ. ال  تم 

 موجودات غير ملموسة

 سوتوةا  غيج ساوو   يم ار تبوا  عايهن  شول سحس ل
ن ارطسنء  اوتي يم ار رتبوا  عايهن  شرول سحس رل  اوووتوةا  غيج اوواوو ر   ا  العونأ اريتنتا  اووبتةن إةأاج تم   نوتكاس  ين  را

عاى ستت العونأ اريتنتا  اوو تأن  اووتجايم وجسررررنيج اي سنض اوقاو  اووتجايو .  تم االعتجاف  نرطسنء عاى ي ررررنل او سرررر  اوثنسا  
 عاى ال إل اوتنوا :

 
  حوا  

 3-1 سجاسج بوميويج
 
يراثيج يب يتييجا  في اوت رت ج عاى    إقتسررررررررررررررنبوطج  ر  ارطسرنء في يهرنير  برل فتجن ي ج جت سع    ناوو رتأ    اريترنتار  العورنأتم سجاتعر    

 شررررول سحس ررررل  نوتكاس   واووسررررتبو ني ررررنل سسررررت ماي.  تم يسرررر يل اوووتوةا  غيج اوواوو رررر   ا  العونأ اريتنتا  غيج اووبتةن 
ن جسنيج اي سنض اوقاو  اووتجايو .  ين  ا

 إوتنء االعتجاف  نوووتوةا  غيج اوواوو  
ا ت ررررررنةي    سحنفعيب يق يووق غحنس  يووق سأ اووتو عت يو عحتسن ال  نوووتوةا  غيج اوواوو رررررر  عحت اال ررررررت عنة تم إوتنء االعتجاف 

 تم االعتجاف  نلأانح يو او سررنيج اوحني   سأ إوتنء االعتجاف  اصررل غيج ساوولت اوتي  تم .  اال ررت عنةسسررت ماا  سأ اال ررت تاق يو  
 نفي يب يي  اال ت عنة واوقاو  اووتأت  وألصلت في اوجاح يو او سنأن عحت إوتنء االعتجاف  نلصل.قان هن بنوسجو سيأ ص
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 الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة إنخفاض قيمة 
و وك وتبت ت   واووتاكن  واووعتا  واوووتوةا  غيج اوواوو رررررررررررر في يهني  فتجن بل ي ج ج عاى سجاتع  اوقام اووتأت     اوو ووع يعول  

إق بنق غحنوك سن يشيج إوى يق غذل اوووتوةا   ت يعجحا إوى جسنيج اي سنض اوقاو . إ ا وتت سن يشيج إوى  وك  تم ي ت ج اوقاو  
او نسا  وي ررتجةاة وألصررل و وك وتبت ت جسررنيج اي سنض اوقاو  )إق وتت (. في قن  عتق اوتووأ سأ ي ت ج اوقاو  او نسا  وي ررتجةاة 

ست ت ج اوقاو  او نسا  وي رررررتجةاة واوقتن اووحت   واح ت اوتي يعوة إويهن الصرررررل يسسرررررو. عحتسن يووق سأ   اوو ووع تةت ي وق لصرررررل سب
اووووأ يبت ت ي ررررررررررإل يوز ع سع وو  وثنست ت  تم يوز ع الصررررررررررو  اووشررررررررررتجب  إوى اووقتا  اووحت   واح ت اوسجةي ت يو  تم يوز عهن إوى  

 وحت   واح ت اوتي يووأ يبت ت ي إل يوز ع سع وو  وثنست  وهن.يصتج س ووع  سأ اووقتا  او
 

 رررحو نات وعحتسن يووق غحنس عاى ال ل  تم اجت نأ اوووتوةا  غيج اوواوو ررر   ا  يعونأ إيتنتا  غيج سبتةن و وك الي سنض اوقاو  
 سنشج عاى اقتون  يعجض الصل الي سنض في اوقاو . 

 
قاو  اوعنةو  وألصرررررررل ين  رررررررنا يكنواف اوماع وقاو  اال رررررررت تاقت ي هون يعاى. عحت ي ت ج اوقاو  في إق اوقاو  او نسا  وي رررررررتجةاة غي او

اال ررررت تاقت  تم ج ررررم اوتتف ن  اوح تي  اووسررررت ماا  اوو تأن إوى قاوتهن اوبنوا   ن ررررت تاق سعت  او  ررررم اوذب يعوإل ي ياون  اوسرررروو 
 وهن. اووعتو  نلصو  اوتي وم  تم ي ت ج اوتتف ن  اوح تي  اووست ماا   اووتعا  واوو نطج  وألسوا اوبنوا  واقاو  اولسحا  

 
في قن  يم ي ت ج اوقاو  او نسا  وي ررتجةاة لصررل )يو اووقتن اووحت   واح ت(  ون ي ل عأ اوقاو  اووتأت ت  تم ي  اض اوقاو  اووتأت  

االعتجاف   سرررنيج االي سنض س نشرررجنا في اوجاح يو او سرررنأنت إال  وألصرررل )يو اووقتن اووحت   واح ت( إوى اوقاو  او نسا  وي رررتجةاة.  تم
  سعنسا  وفي غذل اوبنو   تم ت  في إعنةن اوت يام  بح صإ ا بنق الصررل ستأج  ومال إعنةن ي ياوو فيتم عحتغن يسرر يل جسررنيج االي سنض 

اي سنض اوقاو  ييمج سأ فنيض إعنةن اوت يام ني سنض في إعنةن ي يام وووى اوبت اوذب يكوق فاو جسرررررررررررنأن  بجسرررررررررررنأن اي سنض اوقاو  
 اووجي   سذوكت  تم االعتجاف   سنأن اي سنض اوقاو  اولايتن في اوجاح يو او سنأن.

 
في قنو  ا ررررررررتجتنع جسررررررررنيج اي سنض اوقاو  الق نات  تم ز نةن اوقاو  اووتأت  وألصررررررررل )يو اووقتن اووحت   واح ت( إوى اوقاو  اووعتو   

ب او نسا  وي تجةاةت  بيث ال يل ت اوقاو  اووتأت  اووعتو  عأ اوقاو  اووتأت  وألصل )يو اووقتن اووحت   واح ت( فاون وو وم  تم اقتسن
جسرنأن االي سنض في اوقاو  س نشرجن في اوجاح يو او سرنأن إوى  ن رتجتنع   سنض اوقاو  في اوسرحوا  اوسرن   .  تم االعتجاف جسرنيج اي 

يب  سعنسا اوبت اوذب  نةب فاو إوى ا ررررت عنة جسررررنأن االي سنض في اوقاو  اوتي يم االعتجاف سهن وألصررررل في اوسررررحوا  اوسررررن   .  تم 
 ن في إعنةن اوت يام.ل نةبز نةن يل ت عأ غذا اوومال 

 المخصصات
و ووق سأ اوتلاق قنوي ) نيويي يو إ ررررررتتالوي( ينيج عأ يقتا   ررررررن   ت   اوو ووع  تم ارعتجاف  نوو  رررررر ررررررن  عحتسن يووق عاى  

  وف يكوق سالس  ستست ت اروتلاق ووسونيا  ي ت ج سمال اروتلاق  شول سوثوو.  اوو ووع اووبتول يق 
 

إق اوومال اووعتجف  و بو  ررررص يووق غو يفلررررل اوتو عن  وامت  اووساوب وو نسا  اروتلاق اوبنوي في يهني  فتجن اوت ج ج  عت الجذ 
في االعت نأ اوو نطج والسوأ غيج اوونبتن اووباس   نالوتلاق. عحت قانل اوو  رررررررررررص  ن رررررررررررت تاق اوتتف ن  اوح تي  اوو ّتأن وسرررررررررررتاة  

قاوتررو اووررتأترر  يكوق غي اوقاورر  اوبررنوارر  وتاررك اوتررتف ررن  اوح ررتيرر  )عحررتسررن يووق يرراثيج اوقاورر  اولسحارر  وألسوا   االوتلاق اوبررنويت فرر ق  
 (. توغج نا 

 
عحتسن يووق سأ اووتو ع يق  تم ا ررتجةاة تلء يو بنف  اووحنفع اال ت ررنةي  اووساوا  وسررتاة اوو  ررص سأ طجف ثنوثت  تم االعتجاف 

 بوق ا تيق وا تعنح  اوومال سنبتن و ووأ قانل اوومال  شول سوثوو. نوذس  اووت ح  باصل في قنو  

 اوو ا   نروتلاسن ع وة او
   نيو اووث ا   نروتلاسن ة  و عتمج اوع ي. بو   ن  سث ا   نروتلاسن  ووت  ع وة    اوحني   نالوتلاسن  اوبنوا   وقانل  تم االعتجاف  

اال ت رررررررررنةي    اووحنفععحتسن يووق وتت اوو ووع  ع ت يت نوز  ووت و اوتكنواف اوتي ال يووأ ي حمهن واوفنء  نالوتلاسن   ووت  اوع ت 
  ووت و.  ا تيسهناووتو ع 
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 اووساوان  اوسنأي  
يتفذ اووواأة اوتي   عحرتسن يووق سأ اووبتورلعحهرن   ارف ررررررررررررررنحال  تم االعتجاف  نووساوان  اوسرنأي  في اومارنين  اوورنوار  اوووقتن.  تم 

سحنفع ا ت ررررنةي   عيتن. ال  تم االعتجاف  نوووتوةا  اووبتوا  في اومانين  اوونوا  اوووقتن ووكأ  تم ارف ررررنح عحهن عحتسن  يتلرررروأ
 سحنفع ا ت نةي .يق يتتفذ يووق سأ اووبتول 

 مزايا الموظفين
ا    نرتنزا  اوسررررحو   ويذايج اوسررررسج سحنءا عاى او تسن  اوو تس   تم عول ا ررررتب نو ويوتلاسن  اوو ّتأن ال ررررتب ن ن  اوووعسيأ اووتع

 سأ  مل اوووعسيأ اوونغايأ قتى يهني  فتجن اوت ج ج.
 

عاى ال ل   يعنة واووعسيأ وف ان وسررران ررر  اوو ووع ت واوتي  س  رررص  ونف  س نول سونفل  يهني  او تس  اووسرررتب     يكو أ تم ييلرررنا 
ت  2019  ررررروو يسوعمي اوعنووي وسرررررح و نيوق اوعول في ةوو  ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن وووايح اوتوعاف في وف نا اووسرررررتب    اووونفل 

 .عأ فتجا  جتستهم قتى يهني  فتجن اوت ج ج
 

ق االيبنةب   تم يسرررت ت اووسرررنغون  اووساوا  واهيئ  اوعنس  واوعنشرررن  واوتاسيحن  االتتونعا  اووتعا    نوووعسيأ اووواطحيأ وف نا وا نيو 
اووتعاذ  رنووعرنشررررررررررررررن  واوتراسيحرن  االتتورنعار .  تم يبويرل غرذل   2000( ورتوور  ارسرنأا  اوعجاار  اووتبرتن او ررررررررررررررنةأ في عرنق 2أ م )

 في اوجاح يو او سنأن جي  فتجن او تس  واووعسيأ. اووسنغون  
 

ستتاوو ت سيحون  تم إةأاج اوو  رررررررص اووتعاذ    سحت سساوان  حررررررروأ تم إةأاج اال رررررررتب نو اووتعاذ  نرتنزن اوسرررررررحو   ويذايج اوسرررررررسج  
 سحت سساوان  غيج ستتاوو . حوأ وونفل  يهني  او تس  

 النقدمرادفات النقد و 
إق  .  (اوح رتسجاةفرن   و ح رت ورتت اومحرك  او)يب    ورتت اومحرك في سارنق اووجبل اوورنوي اوووقرتت  تكوق اوح رت والأصررررررررررررررتن ورتت اومحوس سأ اوح رت

ثيث  يشهج يو ي ل(ت وغي ا تثونأا  عنوا  اوسيوو   و   ا تب نو يصاا  ستواأ  ي ا تثونأا    يجن التل ) شول عنق  غاوح ت  سجاةفن  
وجاةفرن  اوح رت  في اوقاور .  تم االقتسرنو    غرنسر  رنسار  واتبو رل  سررررررررررررررهوور  إوى سمال ي رتب سعجوف واوتي ال يتعجض وو رنطج يتيجا   

 التل ستالا سأ اال تثونأ يو لغجاض يججت. وتجض اووفنء  نالوتلاسن  اوح تي    يجن
 

اوتي ي لررع ا ررت تاسهن سأ  مل اوو ووع  و يوة يعن تي  سأ طجف ثنوث ب لء سأ اوح ت سن وم ينةب وتت اومحوس الأصررتن   إةأاج تم 
 وتعج ف اوح ت.  وتت اومحكاو يوة إوى عتق ا تاسنء اوجصيت 

 
 .بون غو سبتة يعيل وتت اومحكسأ اوح ت  وسجاةفن  اوح تلغجاض سانق اوتتف ن  اوح تي ت  تكوق اوح ت 

 قياس القيمة العادلة
 اووتعنسايأسعنسا  سحظو  سيأ  حرررروأاوقاو  اوعنةو  غي اوسررررعج اوذب  رررريتم ا ررررتيسو وماع يقت اوووتوةا  يو ةفعو وتبو ل اوتلاق إق  

في  وك يثج ال رواو سحسع   اليكوق اوو ووع   نةأن عاى اووصرو  إوى اوسروو  ت غان وتنأ   قانل الصرل يوت في قنو   سفي اوسروو  
 اوتنأ  . يعوإل اوقاو  اوعنةو  ويوتلاق س نطج عتق الةاء.

 
وان  اوونوا  وغيج  تسا  عتة سأ اوسررررررران رررررررن  وارف رررررررنقن  اووبن رررررررما  واو ووع  قانل اوقام اوعنةو  وكل سأ اوووتوةا  واووسا

 اوونوا .
 

اوقاو  اوعنةو  وألةان  ن ررررررت تاق اوسررررررعج اووتأج في  رررررروو يشرررررر  وتاك الةان. يعتمج  قانل  اوو ووع     ي وقعحتسن يكوق الةان ستنق ت 
ل وق م بنفييأ وتوفيج سعاوسن  اوتسررررعيج عاى ي ررررن  شررررول ستكجأيو اووساوان  يتم   اوووتوةا          ا                   اوسرررروو يشررررس ن إ ا بنيا سعنسي   

 سستوج.
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 قياس القيمة العادلة )يتبع(
إ ا وم يوأ غحنس  ررررعج ستأج في  رررروو يشرررر ت ف ق اوو ووع  يسررررت تق ي حان  اوت يام اوتي يل ت سأ ا ررررت تاق اووتجي   ا  او ررررا   

وي ايل ا رررررررررررررت تاق اووتجي  غيج او نسا  واويقظ . يتلررررررررررررروأ ي حا  اوت يام اوو تنأن تواع اوعواسل اوتي  ت ياجذغن   او نسا  واويقظ 
 عت نأ عحت يسعيج يب سعنسا .اووشنأبوق في اوسوو في اال

 
واووجايل   اوووتوةا    قانلاوو ووع    ي وقإ ا بنق غحنس يصررررررل يو اوتلاق  تم قان ررررررو  نوقاو  اوعنةو  وو  ررررررعج عجض و ررررررعج طا ت 

 اوسو ا   سعج اوعجض واووساوان  واووجايل او  يجن  سعج اوسا .
 

  وامت يب اوقاو  اوعنةو    -ا  عحت االعتجاف اوومتيي غو  رررررررررررعج اووعنسا   عنةن سن يووق يفلرررررررررررل ةويل عاى اوقاو  اوعنةو  وألةان اوونو
يو اووسرررررررتام. إ ا  جأ  اوو ووع  يق اوقاو  اوعنةو  عحت االعتجاف اوومتيي ي تاف عأ  رررررررعج اووعنسا  ويق اوقاو  اوعنةو  ال    اووتفوع

ى ي حا  ي يام  تم سأ جيوهن اوبوم عاى يب إث نيهن سأ جي   ررررررررعج سعجوض في  رررررررروو يشرررررررر  لصررررررررل يو اوتلاق سونثل وال سحنء عا
فاورن  تعاذ  رنوقارنلت  تم قارنل الةان اوورنوار  سمرتيارن  رنوقاور  اوعرنةور ت و تم يعرت اهررن    غرنسر سرتجي  غيج  رنسار  واويقظر   رايهرن غيج  

اوسجو في اوجاح يو او سرررررنأن عاى                                                                         ا                    وتاتيل اوسجو سيأ اوقاو  اوعنةو  عحت االعتجاف اوومتيي و رررررعج اووعنسا . الق  نت  تم االعتجاف سهذا
ي رررررررررنل سحن ررررررررر  عاى ستت عوج الةان ووكأ في سوعت ال  ت نوز عحتسن يووق اوت يام ستعوسن  نوكنسل سمانين  اوسررررررررروو اوتي يووأ  

 سيقظتهن يو  تم إغيو او س  .

 األدوات المالية
طجفرن في   اوو ووعر  رررررررررررررر ح  عحرتسرن ي  واو ووعر   اوووقرت  ورنوي تم ارعتجاف  رنوووتوةا  اوورنوار  واووساوارن  اوورنوار  في سارنق اووجبل او

 القونق اوتعن تي  وألةان.
 

يو  تم قانل اوووتوةا  اوونوا  واووساوان  اوونوا  سمتيانا  نوقاو  اوعنةو .  تم إحرنف  يكنواف اووعنسي  اوتي يعوة س نشرجنا إوى شرجاء 
) رن ررررررررررررررتثحرنء اوووتوةا  اوورنوار  واووساوارن  اوورنوار   رنوقاور  اوعرنةور  سأ جي  اوجاح يو إصررررررررررررررتاأ سوتوةا  سرنوار  يو سساوارن  سرنوار   

 ارعتجاف تم  او سرنأن( يو ج روهن سأ اوقاو  اوعنةو  واووتوةا  اوونوا  يو اووساوان  اوونوا ت ي هون ييسر ت عحت االعتجاف اوومتيي.
اوونوا  يو اووساوان  اوونوا   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سرررنأن   اوووتوةا  إ رررتبوا س نشرررجن إوى   اوعنيتنتكنواف اووعنسي   س

  في سانق اوجاح يو او سنأن.  س نشجنا 

 الموجودات المالية 
 تم ارعتجاف وووترنء ارعتجاف   واع سشررررررررررررررتج رن  يو سماعرن  اوووتوةا  اوورنوار  اوتي يتم  رنوسج  ر  االعتارنةير  عاى ي ررررررررررررررنل يرنأ    
اووتنتجن. إق اووشرررررتج ن  يو اووماعن  اوتي يتم  نوسج    االعتانةي  غي سشرررررتج ن  يو سماعن  اوووتوةا  اوونوا  اوتي يسرررررتالق يسررررراام 

 اوووتوةا  حوأ إطنأ زسحي يم يبت تل سأ جي  اوتشج ع يو اوعجف اوسنيت في اوسوو.
 

  نوتكاس  اووسسان يو  نوقاو  اوعنةو ت وف نا وت حاف اوووتوةا  اوونوا .  تم قانل بنف  اوووتوةا  اوونوا  اووعتجف سهن  نوكنسل الق نا 

 ي حاف اوووتوةا  اوونوا  
  تم قانل يةوا  اوت أ اوتي يستوفي اوشجو  اوتنوا  الق نا  نوتكاس  اووسسان: 

 
ب ررررررررررريل اوتتف ن  اوح تي  الصرررررررررررل اوونوي اووبتس   و حررررررررررروأ يوو ج العون  اوذب  هتف إوى االقتسنو  نوووتوةا  اوونوا  وت •

 اوتعن تي ؛ و

اوشرررررجو  اوتعن تي  وألصرررررل اوونوي  حتج عحهن يتف ن  ي تي  في يواأ   سبتةن يكوق غي ف   ستفوعن  يصرررررل اوت أ واوسنيتن عاى   •
 او نيم. اوجياسياوومال 

 
 اوشنسل ا جج: تم قانل يةوا  اوت أ اوتي يستوفي اوشجو  اوتنوا  الق نا  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل 

 
 تم ارقتسنو  نلصرررررررررل حررررررررروأ إطنأ يوو ج العون  اوذب  هتف إوى ارقتسنو  نوووتوةا  واب رررررررررو  عاى اوتتف ن  اوح تي   •

 اوتعن تي ؛ و
يصرررررل اوت أ واوسنيتن عاى    ستفوعن اوشرررررجو  اوتعن تي  واووتوةا  اوونوا   حتج عحهن يتف ن  ي تي  في يواأ   سبتةن واوتي غي   •

 اوومال اوجياسي او نيم.
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 األدوات المالية )يتبع(

  )يتبع( الموجودات المالية

  ) ت ع( ي حاف اوووتوةا  اوونوا 
 اوجاح يو او سنأن. سانق  شول افتجاحيت  تم قانل تواع اوووتوةا  اوونوا  الججت الق نا  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  

 
 : نلصل اوونوي اوومتيياالعتجاف  عحت  شول يهنييسن  اي عاى اوجغم سون  مذت يووأ واو ووع  يق ي وق  نجتانأ/ يبت ت 

 
 شررررررررررررررورل يهرنيي   ةأاج اوتتييجا  اويق ر  في اوقاور  اوعرنةو  وي ررررررررررررررتثورنأ في ق وو اوواكار ت في يووأ واو ووع  اوقارنق  نجتارنأ  •

 اوشجو ؛ و   عض إ ا يم يب يذ اوتجل اوشنسل ا جج
يووأ واو ووع  يبت ت  شرررول يهنيي يةان اوت أ اوتي يسرررتوفي اوتكاس  اووسسان يو سعن يج اوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشرررنسل  •

إ ا بنق  وك ي وق   وتنء يو ي سض  شررررررول بميج عتق    اوووقت  اوجاح يو او سررررررنأنسانق  نوقاو  اوعنةو  سأ جي   ن رررررر بو ا جج 
 .اوتسنسذ في اووبن   

 اوتكاس  اووسسان وطج    اوسنيتن اوسعاا   ( 1)

 إق طج    اوسنيتن اوسعاا  غي طج    القتسنب اوتكاس  اووسسان لةان اوت أ ويوز ع إ جاةا  اوسنيتن عاى ستت اوستجن  ا  اوعي  . 
 

 نوحسر   واووتوةا  اوونوا    يف اوووتوةا  اوونوا  اووشرتجان يو اوحنشرئ   ا  س نطج ايتونيا  سح سلر  )سثل اوووتوةا   ا  قاو  
ايتونيا  سح سلرررررر  عحت االعتجاف اوومتيي(ت ف ق سعت  اوسنيتن اوسعاي غو اووعت  اوذب ي  ررررررم  نولرررررر   اوتفعن  اوح تي  اووسررررررت ماا  

ك تواع اوج ررررررررررروق واوح ن  اووتفوع  يو اووسرررررررررررتاو  اوتي يشرررررررررررول تلءاا ال  ت لي سأ سعت  اوسنيتن اوسعاا ت يكنواف اووتو ع  ) ون في  و
اووعنسا  واوعيوا  الججت يو او  رررررررروسن (  ن ررررررررتثحنء جسررررررررنيج االيتونق اووتو ع ت سأ جي  اوعوج اووتو ع لةان اوت أت يوت قيثون 

وتأت  عحت االعتجاف اوومتيي.  نوحسررر   واووتوةا  اوونوا  اوتي يم شرررجا غن يو اوحنشرررئ   ا   حسمذت فتجن ي  رررجت إوى إتونوي اوقاو  او
س نطج ايتونيا  سح سلررررر ت  تم اقتسرررررنب سعت  اوسنيتن اوسعاي اووعت  سأ جي  ج رررررم اوتتف ن  اوح تي  اووسرررررت ماا  اوو تأنت  ون في 

 اوت أ عحت االعتجاف اوومتيي. وك جسنيج االيتونق اووتو ع ت إوى اوتكاس  اووسسان لةان 
 

إق اوتكاس  اووسسان وألصرررررررل اوونوي غي اوومال اوذب  تم عحتل قانل الصرررررررل اوونوي عحت االعتجاف اوومتيي سسجوقنا سحو اوتسرررررررت تا  
 عت  اال رتب نوت  ال رن را ت  نرحرنف  إوى اال رتهيس اووتجايم  ن رت تاق طج    اوسنيتن اوسعاا  لب فجو سيأ  وك اوومال اوومتيي وسمال 

يعت اهن لب س  ررررررررص جسررررررررنأن. إق إتونوي اوقاو  اووتأت  وألصررررررررل اوونوي غي اوتكاس  اووسسان وألصررررررررل اوونوي  مل اوتعت ل لب 
 س  ص جسنأن. 

 
عنةو  سأ جي   تم االعتجاف    جاةا  اوسوايت  ن رررت تاق طج    اوسنيتن اوسعاا  لةوا  اوت أ اوو ن ررر  الق نا  نوتكاس  اووسسان وانوقاو  او

 تم   نوحسرررر   واووتوةا  اوونوا    يف اوووتوةا  اووشررررتجان يو اوتي يم إيشررررن غن  ا  ايتونق سح سض اوقاو تاوتجل اوشررررنسل ا جج. 
اقتسررررررررنب إ جاةا  اوسوايت سأ جي  يسميذ سعت  اوسنيتن اوسعاي عاى إتونوي اوقاو  اووتأت  وألصررررررررل اوونويت  ن ررررررررتثحنء اوووتوةا  

ايتونق )ايظج يةينل(.  نوحسرررر   واووتوةا  اوونوا  اوتي يصرررر با الق نا  ا  ايتونق سح سض اوقاو   اوتي يصرررر با الق نا  ا    اوونوا 
ت  تم االعتجاف    جاةا  اوسوايت سأ جي  يسميذ سعت  اوسنيتن اوسعاي عاى اوتكاس  اووسسان وألصررررل اوونوي. في فتجا  سح سض اوقاو 

  يبسرررررررررحا س نطج االيتونق وألةان اوونوا   ا  ايتونق سح سض اوقاو ت  بيث وم يعت الصرررررررررل اوونوي  ا  اوت نأ ج اويق  ت في قن
  .ايتونق سح سض اوقاو ت  تم االعتجاف    جاةا  اوسوايت سأ جي  يسميذ سعت  اوسنيتن اوسعاي رتونوي اوقاو  اووتأت  وألصل اوونوي

 
تي يم إيشرن غن  ا  ايتونق سح سض اوقاو ت يعتجف اوشرجب     جاةا  اوسوايت سأ جي  يسميذ   نوحسر   واووتوةا  اوونوا  اووشرتجان يو او

سعت  اوسنيتن اوسعاي اووعت  عاى اوتكاس  اووسسان وألصرررررررررررررل اوونوي سحذ االعتجاف اوومتيي. ال  تم إعنةن االقتسرررررررررررررنب إوى ال رررررررررررررنل 
  بيث وم يعت الصل اوونوي  ا  ايتونق سح سض اوقاو . ارتونوي قتى إ ا يبسحا س نطج االيتونق وألصل اوونوي الق نا 
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 األدوات المالية )يتبع(

  )يتبع( الماليةالموجودات 

  ) ت ع( ي حاف اوووتوةا  اوونوا 

 ( يةوا  اوت أ اوو حس   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشنسل ا جج 2)
 تم ي ررررحاف  ررررحتا  اوشررررجبن  بوتأت   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشررررنسل ا جج.  تم قانل  ررررحتا  اوشررررجبن  سمتياان  نوقاو  

يكنواف اووعنسا . الق انت  تم االعتجاف  نوتتيجا  في اوقاو  اووتأت  وسررررررررررررحتا  اوشررررررررررررجبن  غذل يتا   لأانح اوعنةو  سلررررررررررررنفان إويهن 
وجسررنيج صررجف اوعوي  التحما  وسون رر  يو جسررنيج اي سنض اوقاو  وو جاةا  اوسوايت اووبتسرر    ن ررت تاق طج    اوسنيتن اوسعاا  في 

في اوجاح يو او سررنأن غي يسإل اوو نول اوتي بنق  رريتم االعتجاف سهن في اوجاح يو او سررنأن  اوجاح يو او سررنأن. إق اوو نول اووعتجف سهن
إ ا يم قانل  ررررحتا  اوشررررجبن  غذل  نوتكاس  اووسسان.  تم االعتجاف   واع اوتتييجا  الججت  نوقاو  اووتأت  وسررررحتا  اوشررررجبن  غذل 

 يام اال رررتثونأا . عحتسن  تم إوتنء ارعتجاف  سرررحتا  اوشرررجبن  غذلت في اوتجل اوشرررنسل ا جج و تم يجايوهن حررروأ اقتانطي إعنةن ي
  تم إعنةن ي حاف اووون   يو او سنيج اووتجايو  اووعتجف سهن  ن  ان في اوتجل اوشنسل ا جج إوى اوجاح يو او سنأن.

 ( يةوا  ق وو اوواكا  اوو حس   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشنسل ا جج3)
يق ي وق  نجتانأ  شررررول يهنيي )وكل يةان عاى قتن( و وك وت ررررحاف اال ررررتثونأا  في يةوا     واو ووع عحت االعتجاف اوومتييت يووأ  

ستبت ت اوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشرررررنسل ا جج إ ا  وال يسررررروح .   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشرررررنسل ا ججق وو اوواكا  
اوواكار  سبتس   رو واوترنتجن يو إ ا برنق سرت  طرنأئ يم االعتجاف  رو سأ ِ مرل اوُوسررررررررررررررتبو  سأ جي  ةسج يرنق اال ررررررررررررررتثورنأ في ق وو 

 العون .
 

 تم قانل اال رررتثونأا  في يةوا  ق وو اوواكا   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشرررنسل ا جج سمتيانا  نوقاو  اوعنةو   نرحرررنف  إوى  
واو سرررررررنيج اوحني   عأ اوتتيجا  في اوقاو  اوعنةو  في    نووون ررررررر سع االعتجاف نا  نوقاو  اوعنةو   يكنواف اووعنسا .  تم قان رررررررهن الق 

اوجاح يو  فياوقاو  اوعنةو . ال  تم إعنةن ي ررررحاف اووون رررر  يو او سررررنيج اووتجايو  و تم يجايوهن في إقتانطي  اوتجل اوشررررنسل ا جج 
 .اووست  نناو سنأن عحت ا ت عنة ا تثونأا  ق وو اوواكا ت واتالا سأ  وكت  تم يبو اهن إوى الأانح 

 
وف نا واوعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا  أ م  تم االعتجاف  اي ر   الأانح سأ اال رتثونأا  في يةوا  ق وو اوواكا  في اوجاح يو او سرنأن  

 ت إال إ ا بنيا يي    الأانح يوثل سوحوح يب يل تلء سأ يكاس  اال تثونأ.  9
 

 إ ا: وتجض اووتنتجن تم االقتسنو  نلصل اوونوي 
 
 يم إ تحنيهن  شول سمتيي سهتف ساعهن في اووست مل او ج  ؛ يو  •
سظر  يةوا  سرنوار  سبرتةن يرت جغرن اوو ووعر  سعرنا وورت هرن ةويرل فعاي وحو  يةان سرنوار  عحرت ارعتجاف اوومرتييت يوثرل تلء سأ سب •

 يب ذ يأانح عاى اووتت او  يج؛ يو
 ينيا سشت   ) ن تثحنء اووشت ن  اوتي وهن ع ت حونق سنوي يو يةان يبو  سبتةن وفعنو (. •
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  ) ت ع( ي حاف اوووتوةا  اوونوا 

 ونوا   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأناوووتوةا  او (4)

(  1)ايظج )اوووتوةا  اوونوا  اوتي ال يسررتوفي سعن يج اوقانل  نوتكاس  اووسسان يو  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشررنسل ا جج    إق
  تم قان هن  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأن. عاى وتو اوتبت ت:( يعيل( 3إوى )

 
و  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سرررررررنأنت إال إ ا  نسا اوو ووع    تم ي رررررررحاف اال رررررررتثونأا  في يةوا  ق وو اوواكا   نوقا •

ستبت ت اال رررررررررتثونأ في ق وو اوواكا  غيج اووبتس   و واوتنتجن يو اومت  اوسنأئ اوحنيج سأ ايتسنج العون   نوقاو  اوعنةو   
 ؛ و( يعيل(3)ييظج ) سأ جي  اوتجل اوشنسل ا جج عحت االعتجاف اوومتيي

 تم ي ررحاف يةوا  اوت أ اوتي ال يسررتوفي سعن يج اوتكاس  اووسسان يو سعن يج اوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوتجل اوشررنسل ا جج  •
.  نرحنف   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأن  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأن  ( يعيل(2( و )1)ايظج )

ورت أ اوتي يسررررررررررررررتوفي إسرن سعرن يج اوتكاسر  اووسسران يو سعرن يج اوقاور  اوعرنةور  سأ جي  اورتجرل  إوى  وركت  رت  تم يبرت رت يةوا  ا
إ ا بنق  وك ي وق   وتنء يو ي سض  شررول اوشررنسل ا جج  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سررنأن عحت االعتجاف الووي  

ذب  ت  حشررا سأ قانل اوووتوةا  يو اووساوان  يو )سن يسرروى "عتق يسنسذ اووبن رر  "( اويميج عتق اوتسنسذ في اووبن رر   
االعتجاف  نووون رررررررر  واو سررررررررنيج اوحني   عحهن عاى ي ررررررررإل س تاس . وم يبتة اوو ووع  يب يةوا  ة أ  نوقاو  اوعنةو  سأ 

 جي  اوجاح يو او سنأن.
 

اوعنةو  في يهني  بل فتجن ي ج جت سع االعتجاف  اب  تم قانل اوووتوةا  اوونوا   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سرررررررررنأن  نوقاو  
سون رر  يو جسررنيج  نوقاو  اوعنةو  في اوجاح يو او سررنأن إوى اوبت اوذب ال يكوق فاو تلءاا سأ عي   يبو  سبتةن.  تلرروأ صررنفي 

 ونوي.اوجاح يو او سنأن اووعتجف  و في اوجاح يو او سنأن يب يوز عن  يأانح يو فوايت سوتس   عاى الصل او

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 
الججت ) ن ررررررتثحنء اوتفعن  و اوت نأ    اووت ح   اوذسم نرعتجاف  و  ررررررص جسررررررنأن وا سررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى    اوو ووع ي وق 

قاو  . وتت اومحوس  والأصرررررررررررتن   ا  عي    تهة وسسرررررررررررتبذ سأ و ( وسوتوةا  اوع                         ا واوو رررررررررررنأ ف اووتفوع  س تسن  اوو تس  واووأة أ 
او سررررررررررررررنيج االيتورنيار  اووتو عر  في بل ينأ   ي ج ج  بيرث يعوإل اوتتيجا  في اوويءن االيتورنيار  سحرذ االعتجاف اوومرتيي  نلةان اوورنوا   

 . ا  او ا 
 

اوو تس  واووأة أ الججت ) ن ررررررررررررررتثحنء اوتفعن   و اوت نأ     اووت ح واذسم   ن ررررررررررررررتوجاأ  نرعتجاف  نو سررررررررررررررنيج االيتونيا     اوو ووع ي وق 
او سرررنيج االيتونيا  اووتو ع  . وتت اومحوس والأصرررتن   ا  عي     تهة وسسرررتبذ سأ و ( وسوتوةا  اوع                         ا واوو رررنأ ف اووتفوع  س تسن  

والوحررررررنع اال ت ررررررنةي  اوعنس  وي يام بل سأ االي نل الوحررررررنع  سعت  جسررررررنأن جند  نووت حيأ وتاك اوووتوةا  اوونوا   ن ررررررت تاق 
 .ووست ماا  في ينأ   اوت ج جت  ون في  وك اوقاو  اولسحا  وألسوا  قس  اال تلنءاوبنوا  وا

 
 نو سرررررررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى ستت اوعوج اولسحي إ ا    نرعتجاف  اوو ووع فاون  تعاذ   واع اوووتوةا  اوونوا  الججتت ي وق 

طجي  ز رنةن توغج ر  في س رنطج االيتورنق سحرذ االعتجاف اوومرتيي. وسع  وركت إق وم يوأ غحرنس يتيجا  توغج ر  عاى س رنطج االيتورنق 
 قاو  يعنة  او سرررررررررررررنيج االيتونيا   قانل س  رررررررررررررص او سرررررررررررررنأن وألةان اوونوا    اوو ووع وألةان اوونوا  سحذ االعتجاف اوومتييت فت وق 

    ا  شهج ا. 12اووتو ع  وستجن  
 

يوثل او سررررررنأن االيتونيا  اووتو ع  عاى ستت اوعوج اولسحي او سررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  اوتي  ررررررتحشررررررا سأ تواع قنال  اوتعثج عأ  
   ا            شرررررهج ا  وك او لء   12يتونيا  اووتو ع  ووتن  اوسرررررتاة اووبتوا  عاى ستت اوعوج اووتو ع وألةان اوونوا . وفي اوو نسلت يوثل او سرررررنيج اال

سأ او سررررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى ستت اوعوج اولسحي اوذب  تو ع يق  حشررررررررا سأ قنال  اوتعثج في  ررررررررتاة الةان اوونوا  اووبتول 
    ا                    شهج ا  عت ينأ   اوت ج ج. 12قتوثهن جي  
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 ( اول نةن اوهنس  في س نطج اريتونق 1)
عحرت ي يام سرن إ ا برنيرا س رنطج اريتورنق عاى الةوا  اوورنوار   رت زاة   شررررررررررررررورل توغجب سحرذ االعتجاف اوومرتييت فر ق اوو ووعر  ي وق  

وألةان اوونوا  بون   و نأي  س نطج اوت اف عحت اوسررتاة وألةان اوونوا  بون في ينأ   اوت ج ج سع س نطج اوت اف عأ اوسررتاة اوتي يبت 
في يررنأ   االعتجاف اوومررتيي. عحررت إتجاء غررذا اوت يامت يرراجررذ اوو ووعرر   عيأ االعت ررنأ اووعاوسررن  اوكوارر  واوحوعارر  اووع وورر  واو ررنسارر   

يتلررررررروأ اووعاوسن  اووسرررررررت ماا   واتعمت  ون في  وك او مجن اوتنأ  ا  واووعاوسن  اووسرررررررت ماا  اووتنق  ةوق يكاس  يو تهت غيج سمجأ.
ت و تم اوب ررررررررررررررو  عايهرن سأ ي رنأ ج او مجاء اوو ووعر اوتي يم يجرذغرن  رنرعت رنأ ا فرنو اووسررررررررررررررت ماار  واو رنال  اوتي يعورل فيهرن سرت حو  

نأتار  اال ت ررررررررررررررنة يأ واووباايأ اوورنوييأ واوهيئرن  اوبووسار  واووحظورن  اووورنثار  الججتت وبرذورك الجرذ في ارعت رنأ اوو ررررررررررررررنةأ او ر
 .واو ووع اوو تاس  واووعاوسن  اال ت نةي  اووتو ع  اوتي يتعاذ  نوعواان  ال ن ا  

 
عاى وتو اوتبت تت ينجذ اووعاوسن  اوتنوا  في االعت نأ عحت ي يام سن إ ا بنيا س نطج االيتونق  ت زاة   شررررررررررررول غنق سحذ االعتجاف 

  اوومتيي: 
 الةوا  اوونوا  او نأتا  )إق وتت ( يو اوت حاف االيتونيي اوتاجاي؛يتغوأ توغجب فعاي يو ستو ع في  •
قتو  يتغوأ توغجب في سنشررررجا  ال ررررواو او نأتا  وو نطج االيتونق او نصرررر   اةان سنوا  سعيح ت عاى  ررررميل اووثن ت ز نةن  •

اوستجن اولسحا  يو اووتت اوذب  غنس  في غنسش االيتونقت ي ررررعنأ س نيلرررر  اوت اف عأ  ررررتاة االيتونق  نوحسرررر   واوت أت يو طو 
 يكوق فاو اوقاو  اوعنةو  لصل سنوي ي ل سأ اوتكاس  اووسسان؛

اوتتيجا  اوسرراما  او نيو  يو اووتو ع  في العون  يو الوحررنع اوونوا  يو اال ت ررنةي  اوتي سأ اووتو ع يق يتسررم  في اي سنض  •
 غنق في  تأن اووت أ عاى اووفنء  نوتلاسن  ة ويو؛

 توغجب فعاي يو ستو ع في اوحتنيج اوتشتياا  واوت أ؛ يتغوأ •
 اول نةا  او وغج   في س نطج االيتونق عاى الةوا  اوونوا  الججت وحسإل اووت أ؛  •
قتو  يتيج  رررررررررامي فعاي يو ستو ع توغجب في اوميئ  اوتحظاوا  واال ت رررررررررنةي  يو اوتكحوووتا  واوت أت سون  نةب إوى اي سنض  •

 عاى اووفنء  نوتلاسن  اوت أ.غنق في  تأن اووت أ 
 

ا ررتب ن و  ي نوز فتجن   ت قت  عحتسن يووق الصررل اوونوي  عأ اوسررتاة  ت يعتمج اوو ووع  يق اوتعثج اوسررنسذ تض اوحظج عأ اوتبايل  
 .سيءس  ييثج اوتعثج عأ اوستاة سعانأ يق رث ن سعاوسن  سع وو  و نسا  واتعم  اوو ووع    ا                 وس ن سن وم يوأ وتت  365ووتن 

 
يق س نطج االيتونق عاى الةوا  اوونوا  وم يجيسع  شررررررول غنق سحذ االعتجاف الووي إ ا يم   اوو ووع عاى اوجغم سون  ررررررمذت يستجض  

يبت ت يق الةان اوونوا  وت هن س نطج ايتونيا  سح سلرررررررر  في ينأ   اوت ج ج.  تم يبت ت الةوا  اوونوا  عاى ييهن  ا  س نطج ايتونيا  
 إ ا: سح سل 

 
 الةان اوونوا  وت هن س نطج سح سل  وات اف عأ اوستاة؛ يق •
 او ج  ؛ و عاى اووتت تأن  و   عاى اووفنء  نوتلاسن  اوتتفذ اوح تب اوتعن تب  اوو تجضيق يووق وتت  •
ل  تأن  ت ينةب اوتتيجا  اوسرررررراما  في اوظجوف اال ت ررررررنةي  والعون  عاى اووتت اوسو لت ووكأ واإل  نولررررررجوأنت إوى ي اي •

 عاى اووفنء  نوتلاسن  اوتتفذ اوح تب اوتعن تب. اووت أ
 

 شررررررررررول سحتظم  وجاق   فعنوا  اووعن يج اووسررررررررررت تس  وتبت ت سن إ ا بنيا غحنس ز نةن غنس  في س نطج االيتونق وي وق    اوو ووع ي وق 
ي س نطج االيتونق  مل يق ي رررررر ح اوومال  وجاتعتهن قسرررررر  اال تلررررررنء ولررررررونق يق يكوق اووعن يج  نةأن عاى يبت ت اول نةن اوهنس  ف

 ستاجج اوستاة.
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 ( يعج ف اوت اف عأ اوستاة 2)
االيتونق اوتاجاا  قيث يشرريج او مجن اوتنأ  ا  إوى يق   سن  اي  وثن   قت  ي اف عأ اوسررتاة لغجاض إةاأن س نطجاوو ووع   يعتمج  

 :الصو  اوونوا  اوتي يستوفي  اب سأ اووعن يج اوتنوا  غيج  نسا  وي تجةاة  شول عنق
 
 عحتسن يووق غحنس ججو واعهوة اوونوا  سأ  مل اووت أ؛ يو •
يشررررريج اووعاوسن  اوتي يم يسو جغن ةاجاانا يو اوتي يم اوب رررررو  عايهن سأ س رررررنةأ جنأتا  إوى ييو سأ غيج اووبتول يق  تفع  •

 .(اوو ووع اووت أ واتايحيأ  نوكنسلت  ون في  وك اوو ووع  )ةوق الجذ  نالعت نأ يب حونين  يواكهن 
 

ن  عررت    365اووررنوارر     اوووتوةا اوحظج عأ اوتبايررل يعيلت يعتمج اوو ووعر  يق اوتعثج  رت قرت  عحررتسرن ي ررنوز يقرت     تض  يرنأ   وسرا
 ا تب ن و سن وم يوأ وتت اوو ووع  سعاوسن  سع وو  وةاعو  رث ن  يق سعانأ اوت اف عأ اوستاة ييثج سيءس .

 ( سوتوةا  سنوا   ا  قاو  إيتونيا  سح سل 3)
تمج الصرررل اوونوي " ا  قاو  إيتونيا  سح سلررر " عحت و وع قت  يو ييثج وو ياثيج حرررنأ عاى اوتتف ن  اوح تي  اووسرررت ماا  اوو تأن يع

 وألصل اوونوي. يشول الةو  عاى اري سنض في اوقاو  االيتونيا  سانين  يووأ سيقظتهن قو  القتا  اوتنوا :
 
  و اوو تأ؛صعوان  سنوا  غنس   واتههن اوو تجض ي (ي

 ( يعيل(؛ 2إجي  في اوع تت عاى  ميل اووثن  اوع ل يو اوتاجيج في اوتست ت )أاتع ) (ب
 واتههن اوو تجضت  وحح اوو تجض استانز واوتي وم    يعن تي  يق ي وق اوو جضت يتا   و رررررررعوان  سنوا  ل ررررررر نب ا ت رررررررنةي  يو (ج

 يوأ وااجذغن اوو جض  نرعت نأت   يف  وك؛ 
 يق اوو تجض  يتجل في ارفيل يو يب إعنةن يحظام سنوي يججت؛ يو ي  ح سأ اووبتول (ة

 إجتسنء  وو يشس  وهذا الصل اوونوي  سم  او عوان  اوونوا .  (ه

 (  ان   اوشس 4)
 شررس  الصررل اوونوي عحتسن يكوق غحنس سعاوسن  يشرريج إوى يق اووت أ يعنيي سأ صررعوان  سنوا  شررت تن وال  وتت   اوو ووع ي وق 

 غحنس اقتون  وا عي وإل تجةاة.

 ( اوقانل وارعتجاف  نو سنيج اريتونيا  اووتو ع  5)
   ا  وف  ن   واو ووع اوتتف ن  اوح تي  اوتعن تي  اووسررتب    نوحسرر   واووتوةا  اوونوا ت  تم ي ت ج جسررنأن اريتونق اووتو ع  بنوسجو سيأ تواع  

 إ تيسهنت س  وس  عاى ي نل  عج اوسنيتن اوسعاي الصاي.  اوو ووع واع ت وتواع اوتتف ن  اوح تي  اوتي يتو ع 
 

او سرررررررنيج االيتونيا  اووتو ع   لرررررررجب اقتونوا  اوتعثج واو سرررررررنأن   إقتسرررررررنبفي االعت نأ   9ات نأ ج اوونوا  أ م  وياجذ اووعانأ اوتووي  
  .اووست ماا اووعاوسن   سأ جي عأ اوتعثج واوتعجض عحت اوتعثج اووعت  اوحني   
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   ) ت ع( ( اوقانل وارعتجاف  نو سنيج اريتونيا  اووتو ع 5)
 / اووتجي  ارق نيا : اوعواسليسنصيل غذل فاون  اي 

 
 ؛اوستاة جي  فتجن زسحا  سعيح  اوتعثج فيي ت ج القتون   يغ ا  اوتعثجاقتونوإق  •
يعثج سسرررررررررررت مايت سع الجذ في االعت نأ اوتتيجا  اووتو ع  في  في ينأ   واتعجضإق اوتعجض اوحنيج عأ اوتعثج غو ي ت ج  •

 اوتعجض  عت ينأ   اوت ج ج؛
و سرررنأن  نفتجاض اوتعثج غي ي ت ج وا سرررنيج اوحني   عأ اوتعثج في اوسرررتاة في و ا سعيأ. وغي يسرررتحت إوى اوسجو سيأ إق ا •

 اوتتف ن  اوح تي  اوتعن تي  اووستب   وياك اوتي يتو ع اوو ووع  اوب و  عايهن؛ و
  يو عررن  و سرررررررررررررررنيج االيتوررنق سأ جي  ي يام س ووعر  سأ اوحتررنيج اووبتوارر  اوتي يتلرررررررررررررروأ    واقتوررنوي سجتحغيج ستبيل       ا  ي ت ج ا  9 أ م  ات نأ ج اوونوا ووعانأ اوتووي  واوسرريحنأ وغن  اووتعتةن:  تسا  او اووسررت ماا عواسل اال ت ررنة اوكاي واووعاوسن   •

  نوظجوف اال ت نةي  اووست ماا . 
في فتجن اولسحي ووتو ع  عاى ستت اوعوج او سرررنيج االيتونيا  ا  يعنة إ ا  نسا اوو ووع   قانل س  رررص او سرررنأن لةان سنوا   ومال  

وم يعت  اولسحي اوت ج ج اوسرررررررررررنسذت ووكحهن  جأ  في ينأ   اوت ج ج اوبنوي يق شرررررررررررجو  او سرررررررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى ستت اوعوج
نأ   اوت ج ج    ا       شررررهج ا في ي  12او سررررنيج االيتونيا  اووتو ع  ووتن  يعنة سسررررتوفننت ي وق اوو ووع   قانل س  ررررص او سررررنأن عحت سمال 

  . ن تثحنء اوووتوةا  اوتي يم ا ت تاق اوحهج اوو س  وهناوبنويت 
 وون ررررررررر  يو جسرررررررررنيج اي سنض اوقاو  في اوجاح يو او سرررررررررنأن و واع الةوا  اوونوا  سع إتجاء يعت ل س نسل عاى  يعتجف اوو ووع   

جسررنأن اي سنض اوقاو ت  ن ررتثحنء اال ررتثونأا  في يةوا  اوت أ اوتي  تم قان ررهن  نوقاو  اوعنةو  سأ قسررنب قاوتهن اووتأت  سأ جي  
في اقتانطي  واووتجايو جي  اوتجل اوشرررنسل ا ججت واوتي يووق وهن س  رررص او سرررنأن  تم االعتجاف سهن في اوتجل اوشرررنسل ا جج 

 .صل اوونوي في سانق اووجبل اوونوي اوووقتوأل اووتأت اوقاو   ي وق ست  اضوال ت اوقاو  اوعنةو 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
  وتنء االعتجاف  اصرررررررررل سنوي ف   عحت ايتهنء اوب وو اوتعن تي  اووتعا    ن رررررررررتيق اوتتف ن  اوح تي  سأ الصرررررررررل يو   اوو ووع ي وق 

اوواكا  إوى سحشررررررررررران يججت. يسن في قنو  عتق قانق  الصرررررررررررل اوونويت واشرررررررررررول توغجب بنف  س نطج وسحنفع   اوو ووع عحتسن يبو  
  اوو ووع  نوتبو ل يو االقتسنو  شررررول توغجب  و نطج وسحنفع اوواكا  وا ررررتوجاأغن  نوسرررراسجن عاى الصررررل اووبو ت ف ق    اوو ووع 

ةفعهن. يسن في قنو     اوو ووع في الصرررررل اووبو  واووساوان  اووتعا   سهن اوتي  ت ي   عاى    ي وق  نالعتجاف  ب رررررتهن اووسرررررت  نن
يسرررررتوج  نالعتجاف  نلصرررررل  اوو ووع  شرررررول توغجب  ونف  س نطج وسحنفع اوواكا  وألصرررررل اوونوي اووبو ت ف ق   اوو ووع اقتسنو 

  اوونوي واالعتجاف  نو جوض اووجغوي   نوو نول اووستاو .
عحت إوتنء االعتجاف  اصل سنوي يم قان و  نوتكاس  اووسسانت  تم االعتجاف  اب فجو سيأ اوومال اووتأج وألصل ووتونوي اومت  اووستام 

.  نرحررنف  إوى  وكت عحت إوتنء االعتجاف  نال ررتثونأ في يةان ة أ س ررحس   نوقاو  اوجاح يو او سررنأنفي  يو اوذب  رروف  تم ا ررتيسو  
اوقاو    اوتجل اوشرررررنسل ا ججت  تم إعنةن ي رررررحاف اوووسررررر  يو او سرررررنأن اووتجايو   رررررن  نا في اقتانطي ا رررررتثونأا   اوعنةو  سأ جي

.  نوو نسلت عحت إوتنء االعتجاف  نال تثونأ في يةان ق وو اوواكا  اوتي اجتنأ  اوو ووع  عحت االعتجاف اوجاح يو او سنأنإوى    اوعنةو 
  سأ جي  اوتجل اوشرررررنسل ا ججت ال  تم إعنةن ي رررررحاف اوووسررررر  يو او سرررررنأن اووتجايو   رررررن  نا في اوومتيي وقان رررررهن  نوقاو  اوعنةو

 إوى اوجاح يو او سنأنت ووكأ  تم يبو اهن إوى يأانح سست  نن. اوقاو  اوعنةو ا تثونأا   اقتانطي 
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 المطلوبات المالية 

 اوت حاف بت أ يو ق وو ساكا 

 تم ي رحاف يةوا  اوت أ ويةوا  ق وو اوواكا  بوساوان  سنوا  يو بب وو ساكا   ون  تونشرى سع توغج اوتجيي ن  اوتعن تي  ويعج ف  
 اووساوان  اوونوا  ويةان ق وو اوواكا . 

 يةوا  ق وو اوواكا 
اوانيهن.  تم يسررررررر يل يةوا  اوواكا  إق يةان ق وو اوواكا  غي يب ع ت  مجغأ ق ررررررر  ست قا  في سوتوةا  سحشررررررران  عت طجح بنف  سس

 او نةأن سأ  مل اوو ووع   نوو نول اووستاو   عت يحل ل س نأ ف ارصتاأ اوو نشجن.
 

 تم االعتجاف   عنةن شجاء يةوا  ق وو اوواكا  او نص   نوو ووع  وج وهن س نشجن في ق وو اوواكا . ال  تم االعتجاف  ووس  يو 
 ت شجاء يو ساع يو إصتاأ يو إوتنء يةوا  ق وو اوواكا  او نص   نوو ووع .جسنأن في اوجاح يو او سنأن عح

 المطلوبات المالية
اوجاح يو  سأ جي  تم قانل تواع اووساوان  اوونوا  الق نا  نوتكاس  اووسسان  ن ررررت تاق طج    سعت  اوسنيتن اوسعاي يو  نوقاو  اوعنةو   

 او سنأن. 

 اووساوان  اوونوا   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأن 
سبتول واوشررتجب في ست  ( 1و او سررنأن عحتسن يووق االوتلاق اوونوي )اوجاح يسأ جي    تم ي ررحاف اووساوان  اوونوا   نوقاو  اوعنةو   

 اوجاح يو او سنأن. سأ جي  نوقاو  اوعنةو   يم يبت تغن( 3واوتنتجن يو ) ن( سبتس  سه2) اعون  إيتسنج
 

 وبتس   و واوتنتجن إ ا:ب تم ي حاف االوتلاق اوونوي 
 
 ؛او ج   في اووست مل اوشجاءعايهن  شول ي ن ي وتجض إعنةن  ار تبوا يم  •
الأانح   وتب يذاوومتييت يووق تلءاا سأ سبسظ  يةوا  سنوا  سبتةن يت جغن اوو ووع  سعان ووت هن يو  فعاي قت ث    ارعتجافعحت   •

 و  ؛عاى اووتت او  يج
 يبو  سبتةن وفعنو . ع ت حونق سنوي يو يةان  غي اوتي ن غي يةان سشت  ت  ن تثحنء اووشت  •
 

اوشررررررررررتجب في ايتسنج العون   نوقاو  و اووبتول  اومت يووأ ي ررررررررررحاف االوتلاق اوونوي   يف االوتلاق اوونوي اووبتس   و واوتنتجن يو  
 إ ا: اوومتيياوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأن عحت االعتجاف 

 
 اوذب  ت  حشا  سج    يججت؛ ارعتجاف اتي يو ي ال إوى قٍت بميج سأ عتق يوافذ اوقانل يو  اوتبت تغذا  •
يشول االوتلاق اوونوي تلءاا سأ س ووع  سأ اوووتوةا  يو اووساوان  اوونوا  يو بايهونت واوتي يتاأ و تم ي يام يةايهن عاى ي نل  •

ةاجااان عاى    قو  اوو ووع  اووعاوسن    تم يوفيج  تثونأ سوث   واو ووع ت و اوقاو  اوعنةو ت وف نا رةاأن س نطج يو ا تجايا ا  ا 
 غذا ال نل؛ و 

 اق  تم   9ات نأ ج اوونوا  أ م  وت و سوح اووعانأ اوتووي  اووتس  يشول تلءاا سأ ع ت يبتوب عاى واقت يو ييثج سأ اووشت ن    •
 اوعنةو  في اوجاح يو او سنأن. ي حاف اوع ت اوو وع  نوكنسل عاى ييو ستأج  نوقاو  

 
 يني  يو جسررنيج سون رر  اووساوان  اوونوا   نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سررنأن  نوقاو  اوعنةو ت سع االعتجاف  اي   إةأاج تم 

 يبو  سبتةن.  إوى اوبت اوذب ال يكوق فاو تلءاا سأ عي   اوووقتعأ اوتتيجا  في اوقاو  اوعنةو  في سانق اوجاح يو او سنأن 
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  ) ت ع( اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأناووساوان  اوونوا   نوقاو  
وسع  وكت  تم ارعتجاف  نووساوان  اوونوا  اوتي  تم ي رررررحاسهن  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سرررررنأنت  و تاأ اوتتيج في اوقاو  

ت إال إ ا  اوووقت اوتجل اوشرررررنسل ا جج  سانق  اوعنةو  واوساوان  اوونوا  اوتي يعوة إوى اوتتيجا  في س نطج االيتونق وإلوتلاق اوونوي في
ينق االعتجاف ستاثيجا  اوتتييجا  في س نطج االيتونق في اوتجل اوشنسل ا جج سأ شايو يق ي اذ يكميج يو عتق اوتسنسذ اووبن مي 

. ال  تم ي رررررررحاف في اوجاح يو او سرررررررنأن.  تم يسررررررر يل اوومال اووت  ي سأ اوتتيج في اوقاو  اوعنةو  واوساوان  في اوجاح يو او سرررررررنأن
في و ا القذ إوى   اوتتيجا  في اوقاو  اوعنةو  اووحسررررروا  وو نطج االيتونق وإلوتلاق اوونوي اوتي يم إةأاتهن في اوتجل اوشرررررنسل ا جج

 اوجاح يو او سنأن؛ واتالا سأ  وكت  تم يبو اهن إوى الأانح اووست  نن عحت إوتنء االعتجاف  نالوتلاق اوونوي.
 

 نوقاو     اوو ووع اوتي يم يبت تغن سأ  مل   اوو ووع نووون ر  يو او سرنيج وع وة اولرونين  اوونوا  او رنةأن سأ  مل  تم ارعتجاف  
 اوعنةو  سأ جي  اوجاح او او سنأنت في اوجاح او او سنأن.

 سساوان  سنوا  يم قان هن الق نا  نوتكاس  اووسسان
( وم  تم 3( غيج سبتس  سهن واوتنتجن يو )2سبتول واوشرتجب في س ووع  اعون ت )( واسرا ست  1 تم قانل اووساوان  اوونوا  اوتي )

  يبت تغن  نوقاو  اوعنةو  سأ جي  اوجاح يو او سنأن الق ان  نوتكاس  اووسسان  ن ت تاق طج    اوسنيتن اوسعاا .
 

 يوز ع س رررررررنأ ف اوسوايت عاى ستت اوستجن اووعحا .إق طج    اوسنيتن اوسعاا  غي طج    رقتسرررررررنب اوتكاس  اووسسان واوساوان  اوونوا  و 
إق سعت  اوسنيتن اوسعاي غو اووعت  اوذب ي  رررررررم يونسنا اوتفعن  اوح تي  اووسرررررررت ماا  ) ون في  وك تواع اوج ررررررروق واوح ن  اووتفوع  يو 

  يججت( سأ جي  اوعوج اووسررررررررررتاو  اوتي يشررررررررررول تلءاا ال  ت لي سأ سعت  اوسنيتن اوسعاي ويكنواف اووعنسا  وعيوا  يو ج رررررررررروسن
 يو قيثون يووق سييون فتجن ي  جت إوى اوتكاس  اووسسان ويوتلاق اوونوي. اووتو ع ويوتلاق اوونوي

 إوتنء ارعتجاف  نووساوان  اوونوا 
  وتنء االعتجاف  نالوتلاق اوونوي عحتسن وف   عحتسن  تم إ ررررتاسنء االوتلاق يو إوتنيو يو إيتهنء صرررريقيتو.  تم ارعتجاف   اوو ووع ي وق 

  نوسجو سيأ اوقاو  اووتأت  ويوتلاق اوونوي اوذب يم إوتنء االعتجاف  و واوومال اووتفوع واووستبذ في اوجاح يو او سنأن.

 س نص  الةوا  اوونوا 
غحنس يووق نصرر  اوووتوةا  اوونوا  واووساوان  اوونوا  و تم يسرر يل صررنفي اوومال في سانق اووجبل اوونوي عحتسن وف   عحتسن  تم س 

 اوووتوةا تب يذ وواتسررررررررو   عاى ي ررررررررنل صررررررررنفت يو  إسن قذ  نيويي وات  اوحسن  وو نصرررررررر  اوو نول اووعتجف سهن وبنيا غحنس يا 
في سانق اوتجل اوشنسل عحتسن يعوإل توغج اووعنسا    واوو نأ فإتجاء س نص  سيأ ار جاةا    في و ا واقت.  تم  اووساوان ويسو   

 يو يب قت  تجج.
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 عمالت أجنبية
"(ت عوا  اوميئ  اال ت ررررنةي  ال ررررن ررررا  اوتي اوتأغم)"  اوتأغم ارسنأايي ن ررررت تاق   اوووقتن تم قانل اومحوة اووتأت  في اومانين  اوونوا   

 )"اوعوا  اووعا ا "(. اوو ووع يعول فيهن 
 

 .2020 وسح  تم عجض اومانين  اوونوا  اوووقتن  نوتوالأ السج ويت وف ان ووتسا ن  ووايح  وو يسوعمي اوعنووي 
 

)اوعوي  التحما (  ا رعنأ او رجف اوسرنيتن ستواأ   اووعنسي . في يهني  بل   اوتأغم ارسنأايياووعنسي   عوي  غيج    تم يسر يل
اوح تي  اوحنشرررررررررئ   عوي  يتحما   ا رررررررررعنأ او رررررررررجف اوسرررررررررنيتن سذوك اوتنأ  . إق اومحوة غيج اوح تي   فتجن ي ج ج  تم إعنةن يبو ل اومحوة

  اووتأت   نوقاو  اوعنةو  واوحنشرررررررئ   عوي  يتحما   تم يبو اهن  نل رررررررعنأ اوسرررررررنيتن ستنأ   يبت ت اوقاو  اوعنةو . إق اومحوة غيج اوح تي
   ال  تم يبو اهن. اوو ن   قس  اوتكاس  اوتنأ  ا   عوا  يتحما

 
  تم ارعتجاف  سجو ن  او جف في اوجاح يو او سنأن في اوستجن اوتي يحشا فيهن  ن تثحنء:

 
فجوو او ررررررررجف عاى اومحوة اوح تي  اووسررررررررتب   سأ يو اووسررررررررتب   إوى عواا  يتحما  اوتي ال  تم اوت سا  وتسررررررررو تهن وسأ غيج  •

اووبتول ق ررررررووهن في اووسررررررت مل اووحظوأ )وانوتنوي فهي يشررررررول تلءاا سأ صررررررنفي اال ررررررتثونأ في اوعواا  التحما (ت اوتي  تم 
عحت إوى سانق اوجاح يو او سررررررررررررنأن اوووقت  جج ووعنةن ي ررررررررررررحاسهن سأ ق وو اوواكا   االعتجاف سهن سمتيانا في اوتجل اوشررررررررررررنسل ا 

 ار ت عنة يو ار ت عنة او ليي و نفي ار تثونأ.

 .فجوو او جف عاى اووعنسي  اوومجس  واتبو  سأ  عض س نطج اوعوي  التحما  •
 رت تاق ايتنتي سسرت مايت اوتي  تم إةأاتهن ستكاس  فجوو او رجف عاى او جوض  عوا  يتحما  اووتعا    ووتوةا   يت اريشرنء ال •

 ياك اوووتوةا  عحتسن  تم اعت نأغن بتعت ل عاى يكنواف اوسوايت عاى او جوض  عوا  يتحما ؛

 
وترنيرن  يتعاذ  عجض اومارنيرن  اوورنوار  اوووقرتنت  تم يبو رل سوتوةا  وسساوارن  اوعواارن  التحمار  واو ووعر  إوى اورتأغم ارسرنأايي 

 تاق ي ررعنأ او ررجف اوسررنيتن في يهني  بل فتجن ي ج ج.  تم يبو ل سحوة اال جاةا  واوو ررنأ ف  وعت  ي ررعنأ او ررجف واستجنت إال  ن ررت
في قن  ي ا  ي عنأ او جف  شول توغجب جي  ياك اوستجنت وفي غذل اوبنو ت  تم ا ت تاق ي عنأ او جف ستواأ   اووعنسي .  تم 

 ت إق وتت ت في اوتجل اوشرررررررررنسل ا جج ويجايوهن في ق وو اوواكا  )ويبت تغن إوى ق وو اوواكا  االعتجاف  سجوو او رررررررررجف اوحني 
 غيج اووساسجن  نوشول اووييم(. 

 
)سثل ا رررررت عنة بنسل ق ررررر  اوو ووع  في عواا  يتحما ت يو ا رررررت عنة  حسوب عاى ف تاق اوسررررراسجن عاى   عحت ا رررررت عنة عواا  يتحما 

ما  يو ا رررت عنة تليي وب ررر  في يجيي  سشرررتجس يو شرررجب  زسيا   تلررروأ عواا  يتحما  ي ررر ح فيهن  شرررجب  ين ع  يتلررروأ عواا  يتح
اوعوي  التحما  فاون  تعاذ  يبو ل(ت  تم إعنةن ي رررحاف تواع فجوو او رررجف اووتجايو  في اقتانطي اووت قا  يصرررل سنوي  اوب ررر 

 إوى سنوكي اوشجب  إوى اوجاح يو او سنأن. اوعنيتنستاك اوعواا  
 

عاى سحشرررران يتحما  بووتوةا  وسساوان  واوحشرررران التحما     تم اوتعنسل سع اوشررررهجن ويعت ي  اوقاو  اوعنةو  اوحنشررررئ  عأ ار ررررتبوا 
 .ا ججويبو اهن  سعج ار سن .  تم االعتجاف  سجوو او جف اوحني   في اوتجل اوشنسل 
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 بوستاتج اوو ووع 
 بذ ا رررررررررررررت تاق الصرررررررررررررل   اوو ووع ست يام سن إ ا بنق اوع ت غو يو يبتوب عاى ع ت إي نأت عحت ستء اوع ت. يعتجف   اوو ووع ي وق 

واوتلاسن  اري نأ اوو نسا  فاون  تعاذ   واع يجيي ن  ع ت اري نأ اوتي يكوق فيهن اووسرررتاتجت  ن رررتثحنء ع وة اري نأ   ررريجن التل 
   اوو ووع شرررررهجاا يو ي ل( وع وة اري نأ الصرررررو  سح سلررررر  اوقاو .  نوحسررررر   وهذل اوع وةت يعتجف    12)اووبتةن بع وة إي نأ ستيهن 

 وتفوعن  اري نأ بو رررجوفن  يشرررتياا  عاى ي رررنل او سررر  اوثنسا عاى ستت فتجن ع ت اري نأ سن وم يوأ غحنس ي رررنل تجج ييثج 
 .يوثيي واحو  اولسحي اوذب  تم فاو ا تهيس اووحنفع اال ت نةي  سأ الصو  اوونتجن

 
ي نأ اوتي وم  تم ةفعهن في ينأ   اومتءت و تم ج رررررررروهن  ن ررررررررت تاق  تم قانل اوتلاق ع وة اري نأ سمتياان  نوقاو  اوبنوا  ووتفوعن  ار

 شررررول  .يسررررت تق  ررررعج ار تجاض ارحررررنفي  اوو ووع اوسررررعج اولرررروحي في ع ت اري نأ. إ ا يعذأ يبت ت غذا اووعت   سررررهوو ت ف ق  
 بوعت  او  م. ارحنفيعنقت يست تق اوو ووع  سعت  اال تجاض 

 
 في قانل اوتلاق اري نأ سن  اي:يشول ستفوعن  اري نأ اووتأت  

 
ن سحهن قوافل اري نأ اووستب  ؛ •  ستفوعن  ثنست  ) ون في  وك ستفوعن  ثنست   نو وغج(ت سسجوقا
 ستفوعن  اري نأ اووتتيجن اوتي يستحت إوى سنشج يو سعت ت واوتي  تم قان هن سمتيانا  ن ت تاق اوونشج يو اوسعج في ينأ   اومتء؛ •
 اووتو ع يق  تفعهن اووستاتج  ووت  حونين  اوقاو  اووت قا ؛اوو نول  •
  عج اووونأ   و انأ اوشجاء إ ا بنق اووستاتج عاى ي يأ سع و  سأ سونأ   غذا او انأ؛ و •
 ةفع غجاسن  إيهنء اوع تت إ ا بنق ع ت اري نأ يعوإل قانق اووستاتج  وونأ   غذا او انأ.  •
 

 حس ل في سانق اووجبل اوونوي. تم عجض إوتلاسن  اري نأ في سحت س
 

  تم قانل اوتلاسن  ع وة اري نأ الق ان سأ جي  ز نةن اوقاو  اووتأت  وتعوإل اوسنيتن عاى اوتلاسن  اري نأ ) ن ت تاق طج    اوسنيتن
 .اوسعاا ( وسأ جي  ي  اض اوقاو  اووتأت  وتعوإل ستفوعن  اري نأ اوتي يم إتجا غن

 
 :  عنةن قانل اوتلاق اري نأ )ووتجاء يعت ل سونثل وبذ إ ت تاق الصل  ب او ا ( باون اوو ووع ي وق 

 
يتيج  ستن اري نأ يو يق غحنس قت  يو يتييج غنق في اوظجوف اوتي ينةب إوى يتييج في ي يام سونأ   جانأ اوشجاءت وفي غذل   •

 .ي نأ اووعتو   ن ت تاق  عج او  م اووعت اوبنو   تم إعنةن قانل إوتلاق اوتاتيج سأ جي  ج م ستفوعن  ار
يتيج  ستفوعن  اري نأ يتا   اوتتييجا  في اوونشج يو اووعت  يو يتييج في اووتفوعن  اووتو ع   ووت  قاو  ست قا  سلووي ت  •

ج م ستوق  وفي غذل اوبنال   تم إعنةن قانل اوتلاق اري نأ سأ جي  ستفوعن  اري نأ اوو  وس  اووعتو   ن ت تاق سعت   
 .يتييج )سن وم يتتيج ستفوعن  اري نأ يتا   اوتتييج في  عج اوسنيتن اوعنيمت وفي غذل اوبنو   تم ا ت تاق  عج او  م اووعت (

يم يعت ل ع ت اري نأ وال  تم اقتسنب يعت ل ع ت اري نأ بع ت إي نأ سحس لت وفي غذل اوبنو   تم إعنةن قانل اوتلاق اري نأ   •
ن ع ت اري نأ اووعّت  سأ جي  ستفوعن  اري نأ اوو  وس  اووعتو   ن ت تاق  عج او  م اووعت  عاى ي نل  سحنءا عاى ست

 .ينأ   اوتعت ل اوسعاي



   بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي 

 

31  
 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  

 )يتبع( 2021و  2022ديسمبر   31المنتهية في    واتللسن
 
 
 بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(ملخص  3

 عقود اإليجار )يتبع( 

 ) ت ع(  بوستاتج اوو ووع 
يشتول قذ ا ت تاق اوووتوةا  عاى اوقانل الووي الوتلاسن  اري نأ اوو نسا ت وستفوعن  اري نأ اوتي يوا في يو  مل  وق اومتءت 
ن ار ررتهيس اووتجايم وجسررنيج اي سنض  ن يب قوافل ياتيج سسررتاو  ويب يكنواف س نشررجن يووا . و تم قان ررهن الق نا  نوتكاس  ين  ررا ين  ررا

اوتلاسان ستكنواف يسكاك ووزاو  يصررررررل سنتجت يو ا ررررررتعنةن اووو ع اوذب يوتت عااو يو ا ررررررتعنةن الصررررررل   اوو ووع يتكمت  عحتسن   .اوقاو 
ال رن ري إوى اوبنو  اووساوا   ووت  يقونق وشرجو  ع ت اري نأت  تم االعتجاف  نوو  رص وقان رو وف ان واوعانأ اووبن رمي اوتووي  

 ررررت تاق الصررررل  ب او ررررا ت إوى اوبت اوذب يتعاذ ستكنواف قذ إ ررررت تاق الصررررل سن وم  تم .  تم إةأاج اوتكنواف في قذ إ37أ م  
 .يكمت غذل اوتكنواف ريتنج او لنيع

 
 تم إ رررتهيس قذ إ رررت تاق الصرررل عاى ستت فتجن اري نأ واوعوج اريتنتي وألصرررل ي هون ي  رررج. إ ا بنق ع ت اري نأ  ح ل ساكا  

يتو ع سونأ ررررر  جانأ اوشرررررجاءت ف ق قاو  قذ اال رررررت تاق  ا    اوو ووع اال رررررت تاقت يعوإل يق   الصرررررل ال رررررن ررررري يو يق يكاس  قذ
 او ا   تم إ تهييهن عاى ستت اوعوج اريتنتي وألصل  ا  اوعي  .  متي اال تهيس في ينأ   ستء ع ت اري نأ.

 
    تم عجض قذ ا ت تاق اوووتوةا  بمحت سحس ل في سانق اووجبل اوونوي.

 
وتبت ت سن إ ا بنق قذ ا ت تاق اوووتوةا   ت اي سلا قاوتو ويس يل جسنأن   36اووعانأ اووبن مي اوتووي أ م    اوو ووع يسمذ  

 اي سنض اوقاو  اووبتةن بون غو سوحح في  ان   اوووتاكن  واووعتا .
 

ع ت اري نأ وقذ ا ت تاق اوووتوةا .  تم ال  تم إةأاج اري نأا  اووتتيجن اوتي ال يعتوت عاى سنشج يو سعت  في قانل سساوان   
 ارعتجاف  نووتفوعن   ا  اوعي   بو جوف في اوستجن اوتي  تم فيهن اوبت  يو اوشج  اوذب  نةب إوى غذل اووتفوعن . 
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ني ن  يقونقت وي ت جا ت وافتجاحرررن  سعيح      اوو ووع إةاأن   نسات  3جي  يسميذ اوسررران رررن  اووبن رررما  واوووحرررب  في اريلرررنح  
واسررا تاا  اووحرروح سأ س ررنةأ يججت. يعتوت اوت ت جا  واالفتجاحررن  اووجي س  سهن عاى او مجن اوتنأ  ا  وعواسل يججت يعتمج  ا  

 .إق اوحتنيج اوسعاا   ت ي تاف عأ غذل اوت ت جا عي  . 
 

سررررتوج.  تم إةأاج سجاتع  اوت ت جا  اووبن ررررما  في فتجن اووجاتع  اوتي يوا فيهن   تم سجاتع  غذل اوت ت جا  واالفتجاحررررن  عاى يبٍو س
سجاتع  اوت ت ج في قن  بنق ياثيج اووجاتع  ي ت رررج عاى ياك اوستجن وقسررر ت يو في فتجن اووجاتع  واوستجا  اووسرررت ماا  في قن  بنق 

 :بون  ايص القونق واوت ت جا  اوهنس  اوتي  نسا سهن ارةاأن يم يا ا ياثيج اووجاتع  يشول اوستجن اوبنوا  واوستجا  اووست ماا .

 للمجموعة القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية 4/1
يةينل(ت واوتي اي ذيهن ارةاأن في عواا  يسميذ   4/2فاون  اي القونق اوبسررررررررررن رررررررررر ت  ن ررررررررررتثحنء ياك اوتي يتلرررررررررروأ اوت ت جا  )ييظج 

 . اوووقتن واوتي وهن الثج اليثج يغوا  عاى اوو نول اووعتجف سهن في اومانين  اوونوا  واو ووع اوسان ن  اووبن ما  
  نوتلاسن  الةاء القونق عحت يبت ت يو يا اووفنء

يظجا  . سع سجوأ اوو ا يثحنء قانسهن  نوتبو ل اووسرررتوج واسررراسجن عاى او لرررنيع يو او تسن  إوى اوعويء نر جاةا     اوو ووع يعتجف  
لق اوعويء يسررررررتاووق و سررررررتهاكوق في اوو ا يسسررررررو اوسوايت اوو تس  ويق عواا  يبو ل اوسرررررراسجن يتم سع سجوأ اوو ات  تم االعتجاف 

عحرت يبرت رت طج  ر  قارنل إي رنز اوتلاسرن  الةاء غرذلت يراجرذ  .  نا  رنر جاةا  سحرنءا عاى سرتت يبو رل / إي رنز ي رل برل اوتلاق يةاءييلررررررررررررررر
 ووت  اوع وة غو إعتاة اومجاسج   اوو ووع وعت  إق  .  اوشررررررجب   نالعت نأ طماع  غذل او لررررررنيع واو تسن   نرحررررررنف  إوى طماع  يةايهن

ي  جتسن  اوتعم. إ ا بنيا طماع  اووحت ن  س  ر ر  ستأت  عنوا   نيهن في عتة سأ او سوا  إوى تويشرج سح رن  يباياا  وعوي
 وبنيا او تسن  ستجا س   شول بميجت فسيتم اعت نأ اوتلاق الةاء سستوفاان عحت ا تيق او مو  سأ اوعويل.

 ارعتجاف  نر جاةا 

االعتجاف  نر جاةا  سع سجوأ اوو ات إ ا يم ا رتاسنء يقت اووعن يج اوتنوا ت ووال  ريتم االعتجاف  نر جاةا  عحت   ياجذ ارةاأن  نرعت نأ
 ي سو زسحاو:

 
 ستحسيذ الةاء؛ اوو ووع عحت قانق  اوو ووع يستام اوعويل و ستهاك في يسإل اوو ا اوسوايت اوو تس  سأ  مل يةاء  (ي

 إوى إيشنء يو يبسيأ يقت الصو  اوتي  تبوم فيهن اوعويل عحت إيشنء الصل يو يبسيحو؛ يو اوو ووع  نةب يةاء  (ب
إوى إيشررررررنء يصررررررل وو ا ررررررت تاق ست ل واوحشرررررران و ووق واوحشرررررران قذ  نسل واتحسيذ في  ررررررتاة قاو  الةاء   اوو ووع ال  نةب يةاء   (ج

 اوووتول قتى ينأ  و.

 يوقيت اوشجبن  اوتن ع 

وف ان واوعن يج اووح ود   سهنوتبت ت سن إ ا بنيا يساسج عاى اوشجب  اووستثوج    سهنتواع اوشجبن  اووستثوج     نسا اوو ووع  ست يام
.  نسا اوو ووع ت سأ سيأ يسوأ يججتت ست يام ق تهن في اومانين  اوونوا  اوووقتن:  10  أ م  عايهن في اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا 

وتبت ت سن إ ا بنيا   سهنوو  سهن و تأيهن وستت سشنأبتهن في اليشس   ا  او ا  واشجبن  اووستثوج  اوواكا  واوتجيي ن  اوتعن تي  اووع
 .سهنيساسج عاى اوشجب  اووستثوج 

 تهن   ا  عي   إوىي حاف اوو نول اووستب   

يقونق س تاس  وتبت ت سن إ ا بنق اوجصيتت عحت    ني ن   ارةاأن   نسات  إوى تهن   ا  عي  اووستب    اوو نول    عواا  ي حافجي   
نوتلاق سنوي يو يةان ق وو ساكا  وف ن وولووق اوتجيي  اوتعن تب ويعج سن  االوتلاق اوونوي ويةان ق وو باالعتجاف الوويت س حف  

اووتعا   ست حاف   نرعت نأ  ارةاأن  عحت اي ن  يقونسهنت يجذ   اوواكا .   اوحبو اوشجو  اووس ا  واوتوتيهن   اوونوا  عاى  الةوا  
ت عاى وتو او  ودت سن إ ا بنيا الةان يتلوأ اوتلاسن يعن تين ستساام اوح ت يو يصل  32أ م  اووعانأ اووبن مي اوتووي  في اووميأ  

 اا تحت ت  اوشجو وسن إ ا بنق يووأ يسو تهن في يةان ق وو اوواكا  او نص   نوو ووع . سحنء عاى    سحشان يججت سنوي تجج إوى  
 .حوأ اووساوان   او هن   ا  عي  ارةاأن إوى ييو ي   ي حاف 
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 )يتبع( أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 4

 )يتبع( للمجموعة القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية 4/1

 ز نةن توغج   في س نطج اريتونق

شرررررهجاا وووتوةا  اووجقا  الووىت يو   12جسرررررنأن االيتونق اووتو ع  بو  رررررص يعنة  جسرررررنأن االيتونق اووتو ع  عاى فتجن    تم قانل
 2.  حت ل الصررررررررررررل إوى اووجقا   3يو وووتوةا  اووجقا     2وةا  اووجقا   جسررررررررررررنأن االيتونق اووتو ع  عاى ستت اوعوج اولسحي وووت

سرن اورذب يوثرل    9عحرتسرن يلةاة س رنطج االيتورنق  شررررررررررررررورل توغجب سحرذ االعتجاف اوومرتيي. ال يبرتة اووعارنأ اورتووي وات رنأ ج اوورنوار  أ م 
في   اوو ووع ألصررررل  ت زاة   شررررول توغجبت ياجذ ز نةن توغجب في س نطج االيتونق. عحت ي يام سن إ ا بنيا اوو نطج االيتونيا  و

 تم يعت ل سعتال  او سرررررررررررنأن اوتنأ  ا  وتعوإل اووعاوسن  اوكوا  واوحوعا  اووع وو  واو نسا  واتعم. االعت نأ اووعاوسن  اووسرررررررررررت ماا  و 
ستبت ت    اوو ووع وت ح .  نسا  اوبنوا  واووسرررررررت ماا  قو  عواسل اال ت رررررررنة اوكاا  اوتي ينثج عاى  تأن اوعويء عاى يسرررررررو   اوذسم او

إتونوي اوحنيج اووباي وسعت  او سنو  في اوماتاق اوتي يماع فيهن  لررررنيعهن وجتسنيهن وتكوق ييثج اوعواسل  ا  اوعي  ت وانوتنوي يعت  
  .سعتال  او سنأن اوتنأ  ا  سحنءا عاى اوتتييجا  اووتو ع  في غذل اوعواسل

 يبت ت ستن ع ت اري نأ
يبت ت ستن ع ت اري نأت ياجذ ارةاأن في االعت نأ تواع اوب نيذ واوظجوف اوتي يحشررا قنفلاا ا ت ررنةاا ووونأ رر  جانأ اوتوت تت يو عحت  

عرتق سورنأ رررررررررررررر  جارنأ اريهرنء.  تم إةأاج جارنأا  اوتورت رت )يو فتجا  سرن  عرت جارنأا  اريهرنء( ف   في سرتن ع رت اري رنأ إ ا برنق سأ 
 يو  يتم يوت ت ع ت اري نأ )يو وأ  تم إيهن ل(.اوونبت  شول سع و  ي

 
يو يتييج توغجب في اوظجوف اوتي ينثج عاى غذا اوت يام واوتي ي ع حررررررررررروأ  ررررررررررراسجن    غنقتم سجاتع  اوت يام في قنو  قتو  قت   

 اووستاتج.

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4/2

 اقتسنب س  ص او سنأن 
سعاوسن  سسرررررررت ماا  سع وو  و نسا  واتعمت يسرررررررتحت إوى افتجاحرررررررن  وابجب     اوو ووع عحت قانل جسرررررررنأن االيتونق اووتو ع ت يسرررررررت تق 

اووسرت ماا  وو تاف اووبجبن  اال ت رنةي  وباف  روف ينثج غذل اووبجبن  عاى  علرهن او عض. إق او سرنأن اووتكمتن عحت اوت اف 
حني   عأ اوت اف عأ اوسررررررررتاة. يعتوت  وك عاى اوسجو سيأ اوتتف ن  اوح تي  اوتعن تي  اووسررررررررتب   عأ اوسررررررررتاة غي ي ت ج وا سررررررررنأن او

 واوتتف ن  اوتي  تو ع اوو جض ا تيسهنت سع الجذ في االعت نأ اوتتف ن  اوح تي  سأ اولونين  واوتبسيحن  االيتونيا  اوولووي . 
 

اوت اف عأ اوسرررتاة غو ي ت ج   ا اقتونوقانل جسرررنأن االيتونق اووتو ع . إق    ستجي  أياسرررا  في  اوت اف عأ اوسرررتاةيشرررول اقتونوا  
اومانين  اوتنأ  ا  واالفتجاحررررررررن  ويو عن  اوظجوف    اقتسررررررررنب  وكتت يشررررررررول فتجن زسحا  سعيح  جي اوت اف عأ اوسررررررررتاة    ا القتونو

عاى اوذسم اووت ح    ج جسررررررنأن االيتونق اووتو ع وف نا وحوو ت يمال جسررررررنأن االيتونق اووتو ع   2022ةيسررررررومج   31بون في  .اووسررررررت ماا 
يوف ةوالأ يسج وي   835اوع ت  سوتوةا يوف ةوالأ يسج وي( وعاى    426:  2021ةيسررررررررومج    31يوف ةوالأ يسج وي )  734اوت نأ    

يوف ةوالأ يسج وي(. يتعنسل اوو ووع   شررررررررررول أياسرررررررررري سع او هن  اوبووسا  بعويء وانوتنوي ف ق    835:  2021ةيسررررررررررومج   31)
 س نطج االيتونق اووجي س  سهن سح سل  واتني .

 يس   اري نز يبت ت 

زت قيث  تم يس يل يأانح اوع ت عاى ي نل ي ت ج اوو ووع  واع وة  تم االعتجاف    جاةا   عض اوع وة  ن ت تاق طج    يس   اري ن
سأ   ناووعتورت  اووواف ر اوسجةير  سحرنءا عاى اوتكرنواف اوسعاار  اووتكمرتن رتورنوي اوتكرنواف اوو رتأن يو اوعورل اووح ل سع الجرذ في االعت رنأ  

وع ت. ابووتوةا   غيج اووسويجن والعون عاى ع وة سبتةن اوسواييج  اوتي يت نوز تم يسرررررررر يل اوتكنواف والأانح اوو تأن عويل.  او مل 
اوتكنواف والأانح اوو تأن بنوتلاق. يشرررررررررول يكنواف اوع ت يكاس  اوجواي  اوو نشرررررررررجنت ويكاس  شرررررررررجاء   اوتي يت نوز تم اقتسرررررررررنب اوسواييج  

 .س نشج واووواة اوو نشجن اوعنيتن  شولاو تسن ت واوحس ن  اوعنس  
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   ممتلكات ومعدات 5
 

 
 

  وتركيبات أثاث  سيارات 
 كمبيوتر 

  ومعدات صناعية 
 أعمال رأسمالية  

 المجموع    قيد التنفيذ
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  دوالر أمريكيألف    ألف دوالر أمريكي  

           التكلفة  
 2,734  -  2,732  2  -  2021   حن ج 1في  

عرري ررررررر    تررهررررررر   ا   سررأ  سرربررو  
 ( 28)إيلنح  

 84  65  3,709  -  3,858 

            545  -  545  -  -  إحنفن   
           

 7,137  -  6,986  67  84  2022   حن ج 1في  
            719  265  385  69  -  إحنفن   

           
            7,856  265  7,371  136  84  2022  ديسمبر 31في  

             المتراكم  االستهالك
 1,138  -  1,137  1  -  2021   حن ج 1في  

عرري ررررررر    تررهررررررر   ا   سررأ  سرربررو  
 ( 28)إيلنح  

 40  43  3,325  -  3,408 

            1,959  -  1,943  16  -  سبول واسح 
           

 6,505  -  6,405  60  40  2022   حن ج 1في  
            408  -  376  13  19  سبول واسح 

           
            6,913  -  6,781  73  59  2022  ديسمبر 31في  

           القيمة المدرجة
            943  265  590  63  25  2022  ديسمبر 31في  

           
            632  -  581  7  44  2021ةيسومج   31في  
 

يوف ةوالأ   5,894: 2021) يوف ةوالأ يسج وي 6,242سمال  2022ةيسومج  31يمال يكاس  الصو  اووستهاك   نوكنسل بون في 
 (. يسج وي
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   موجودات غير ملموسة 6
 
 برامج كمبيوتر  
 ألف دوالر أمريكي  

   التكلفة 
 65  2021  حن ج 1في 

 5,788  (28يبو ل سأ ته   ا  عي   )إيلنح 
       1,359  إحنفن  

 7,212  2022  حن ج 1في 
       44  إحنفن  

    7,256  2022 ديسمبر 31في 
   المتراكم اإلطفاء

 11  2021  حن ج 1في 
 411  (28يبو ل سأ ته   ا  عي   )إيلنح 

       6,790  سبول واسح 
 7,212  2022  حن ج 1في 

       9  سبول واسح 
    7,221  2022 ديسمبر 31في 

   القيمة المدرجة
    35  2022 ديسمبر 31في 

   
    -  2021ةيسومج  31في 
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  حق إستخدام الموجودات 7
 مباني المكاتب  
  2022  2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي   

     التكلفة
 -  6,355   حن ج  1في 

           6,355  1,022  إحنفن  جي  اوسح 
      6,355  7,377  2021ديسمبر  31في 

     
     اإلستهالك المتراكم

 -  488   حن ج  1في 
           488  1,719  سبول واسح 

      488  2,207  ديسمبر  31في 
     

      5,867  5,170  القيمة المدرجة
 

  حوا . 5- 2سأ  غي اري نأ ع ت ستنإق ع ت إي نأ سمحى سوتمي. عاى  واو ووع  اوووتوةا ول قذ ا ت تاق تيش
 

 :اوووقتاوو نول اووعتجف سهن في سانق اوجاح يو او سنأن 
  2022  2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي   
     

 488  1,719  (20)إيلنح  عاى قذ إ ت تاق اوووتوةا  ار تهيسس نأ ف  
      49  145  (14)إيلنح  س نأ ف اوسوايت عاى اوتلاسن  ع وة اري نأ

     
  1,864  537      

 
 
 تجارية أخرى  ذمم مدينة 8
  2022  2021 
 يسج وييوف ةوالأ    ألف دوالر أمريكي   
     

 70,610  253,908   سم ست ح  ي نأ  
      (426)  (734)   حل : س  ص جسنيج إيتونيا  ستو ع 

     
  253,174  70,184 

 537  2,592  ةفعن  س تس  وووأة أ
 9,957  808  ياسيحن  سستجةن

 626  99  س نأ ف ستفوع  س تسنا 
      287  124   سم ست ح  يججت 

     
  256,797  81,591      
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 تجارية أخرى )يتبع( ذمم مدينة 8
 

 :بون  اي جي  اوسح  ج اريتونيا  اووتو ع ياو سنينيا اوبجب  في س  ص 
 
  2022  2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي   
     

 -  426   حن ج 1في 
      426  308  (20)إيلنح  اسح و سبول

     
      426  734  ديسمبر 31في 
 

 يبويل يب فنيتن عاى اوذسم اووت ح  اوت نأ   او نيو .ال  تم  
 

. اوعوج اولسحياو سررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى ستت  يعنة س  ررررص او سررررنأن واذسم اووت ح  اوت نأ    ومال   قانل    اوو ووع  ي وق
اوت اف عأ اوسرررررررتاة    جمجنوجتوع إوى   تم ي ت ج جسرررررررنيج االيتونق اووتو ع  عاى اوذسم اووت ح  اوت نأ    ن رررررررت تاق سعت  او سرررررررنأنت  ن

اوسررن    واوت أ ويبايل اووجبل اوونوي اوبنوي واوت أت سع يعت او  نوعواسل او نصرر   نووت حيأت واوظجوف اال ت ررنةي  اوعنس  وا ررحنع   
أن االيتورنيار  اووتو عر  اوتي يعورل سهرن اوورت حوق وي يام االي رنل اوبرنوي وبرذورك االي رنل اووتو ع واظجوف في يرنأ   اوت ج ج. يمال او سررررررررررررررن

 (يوف ةوالأ يسج وي  426:  2021ةيسررررومج    31)  2022ةيسررررومج    31بون في    يوف ةوالأ يسج وي  734عاى اوذسم اووت ح  اوت نأ    
 .(26)إيلنح 

 
عي ررر       هرررن   ا ةوالأ يسج وي(  يوف    70,604:  2021يوف ةوالأ يسج وي )  251,607   ومالت رررنأ ررر   اوورررت حررر   اوذسم  يتعاذ اوررر
 (.10)إيلنح 

 
ييتونق  مل  مو  يب و سحن ررررر   ي يامعول  ررررران ررررر  اوتعنسل ف   سع يطجاف س نسا  وت هم س تأن ايتونيا  تيتن.  تم   اوو ووع إعتوت  

 .26و تسن  سأ يب طجف س نسل. أاتع يعونأ اوذسم اووت ح  اوت نأ   في إيلنح اطا  عاى ساع او لنيع و 
 
 
   موجودات العقود 9
 

ة  شرررول ي رررن ررري الأصرررتن اووسرررتب   سأ اوعويء في إطنأ ع وة يسو ج اومجاسج واوتجبي  وجتسن  اوتعم اوتي و اوع  سوتوةا يوثل  
   ووتوةا    اوو ووع ستفوعن  سأ اوعويء  ون  تونشرى سع  راسرا  سأ اووعنوم اووتعا    نلةاء. يعتجف    اوو ووع  يسرتاميحشرا عحتسن 

 فواييج سهن واعويل. إصتاأ ون  ل ت عأ اوو نول اوتي يم   ة لب عول  تم يحسيذلو اوع 
 

إوى  سم ست ح  ي نأ   عحت اوح س  اوتي  تم عحتغن إصرررررررررتاأ فواييج  بووتوةا  ع وة تم إعنةن ي رررررررررحاف يب سمال سعتجف  و  رررررررررن  ان  
ل اووعحا ت وانوتنوي  تم االعتجاف واعويل. عنةنا ال يكوق اووتفوعن  سسررررررررتب   سأ اوعويء قتى يكتول او تسن  يو  تم يب يذ اووجاق

قتى يرنأ  رو.  اوتي يم يبو اهرنس رنسرل او رتسرن    اوو ووعر اوستجن اوتي  تم فيهرن يحسيرذ او رتسرن  وتوثيرل قذ   سرتتعاى    ووتوةا  اوع وة
او سرررررررنأن  إقاووتتاوو .   اوووتوةا ت وانوتنوي  تم ي رررررررحاسهن حررررررروأ  نواقت  رررررررح ة جي   و اوع  سوتوةا سأ اووتو ع يق يتب ذ تواع 

:  2021ةيسررررررررومج    31)  2022ةيسررررررررومج    31بون في    يوف ةوالأ يسج وي  835  غي  ومال ةو سوتوةا  اوع   عاىااليتونيا  اووتو ع  
 (.26( )إيلنح يوف ةوالأ يسج وي 835

 
 ا  عي   )إيلررررنح    هن (  يوف ةوالأ يسج وي  102,010:  2021) يوف ةوالأ يسج وي  117,439  ومالة و اوع  يتعاذ سوتوةا 

10.) 
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 جهات ذات عالقة أرصدة ومعامالت مع  10
 

ت اوشررررررررجبن    ا  اوعي   او هن إف ررررررررنقن   :  24اوتووي أ م   يوعانأ اووبن ررررررررماو ا  اوعي  ت بون غو سبتة في    يشررررررررول او هن 
واوشرجبن  او نحرع  واسراسجن يو   و ووع وايعلرنء س اإل ارةاأن وسوعسي ارةاأن اوجياسرييأ ا جج أ  اوجياسرييأت اووسرنغويأ  تاولسيا 

غذل اووعنسي  س نسل يوافذ ارةاأن عاى ال رررعنأ وشرررجو  اوتفع . او هن سأ  مل غذل   غنق شرررول   اوتي يتاثجاوسررراسجن اووشرررتجب  يو  
 .سيأ اوسجفيأو تم يحسيذغن  ا عنأ ستسذ عايهن 

 
 او هن   يعون  يججت يو يفجاة ي عوق حررررروأ يعج ف  سعنسي  سع سن رررررسرررررن   سجاقت ارعتانةي ت في  رررررانو العون   اوو ووع ي وق 
 بووسر  يسوعمي واوورت ج أ  تهر   ا  عي ر عي ر  سع  اوو ووعر ورتت  .  24اورتووي أ م   يوعارنأ اووبرن ررررررررررررررماواوواأة في    اوعي ر  ا  

 غنسنا عايهنت يو اوتي يووأ يق يونأل ياثيجاا  غنقاوت نأ   اوتي يووحهم سونأ ررررررر  ياثيج  اووحشرررررررل واووسرررررررنوويأ اوتحسيذ يأ ) ون في  وك 
 (.اوو ووع عاى 

 
اوبووسا    واوحشررل  ا  او ررا "   او هن "إف ررنقن     24ا ررت تاق ارعسنء  ووت  اووعانأ اووبن ررمي اوتووي أ م    اوو ووع اجتنأ  

 ا  او رررا  اووواوب  وبووس  اوبووسا   او هن  ا  او رررا   شررراق ارف رررنح عأ اووعنسي  والأصرررتن اووسرررتب    ا  او رررا  سع 
اوتي يواكهن   ارعتانةي  واوحشررررل جتسن  في  ررررانو العون     ست تيم  اوو ووع  ي وقاوتي يوتاكهن ويسرررراسج عايهن.  واووحشررررل يسوعمي 

 ويساسج عايهن قووس  يسوعمي.
 

 ت واوتي يحشا سأ سعنسي  ي نأ  .او هن   ا  عي  سع غذل  غنس  اأصتن  اوو ووع يبتس   
 

  ا  اوعي   في يهني  فتجن اوت ج ج عاى سن  اي: او هن تول الأصتن سع يش
 
  2022  2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي   
     

     ذات عالقة: ةمستحق من جه
      322,058  -  سشتجب  وساسجن ي لع  سحشان

     
     ذات عالقة: اتجه إلىمستحق 

      -  71,805  وساسجن سشتجب سحشل  ي لع 
 

يوف ةوالأ يسج وي  مل ينأ     259,387   ومالت يعاأ سسرررررنغوو  عض اوشرررررجبن  اوتن ع  عأ يوز عن  يأانح 2022جي  ةيسرررررومج  
 ا    تهيوف ةوالأ يسج وي س نسل يأصررررررتن سسررررررتب   سأ    203,332يوز عن  يأانح  ومال   يسررررررو  سعنسا  اوسرررررراسجن اووشررررررتجب . يم 
 .(21)إيلنح   ا  عي   تهن يوف ةوالأ يسج وي إوى سستبذ إوى  56,055  ومالعي   ويم يبو ل اوومال اووت  ي 

 
عي   ووكأ يم  ا     تهن  ن ررررم غي  ةوالأ يسج وي(  يوف    47,957:  2021يوف ةوالأ يسج وي )  103,843اولررررونين  او نوت   إق  

 (.24ي  ا هن و نوح اوو ووع  )إيلنح 
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 سن  اي: اوووقت ا  اوعي   في سانق اوجاح يو او سنأن  او هن سع  اوهنس  ول اووعنسي تيش
 

2021  2022   
   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي

     
      (18)إيلنح  إ جاةا   347,932  362,634

     
      (20و  19 ن )إيلنق (2) يكنواف اوووعسيأ واومتال  واووونفل   40,268  52,360

     
      (20)إيلنح  جتسن  اوتعم وأ وق او وت اوعنسا *  31,046  15,731

     
      (13)إيلنح  )صنفي( يبو ل سونفان يهني  او تس  واووعسيأ  (392)  -
     

      (19 إيلنحيكنواف س نو  سأ او نطأ وسواة ا تهييا  واوشجوع )  115,095  69,699
     
      (21يوز عن  يأانح سعاح  )إيلنح   259,387  -
     
      (20)إيلنح   يسو ذس نأ ف    7,762  -
     
      (12أيل اوون  اوو تأ )إيلنح   50  -
     

      (28)إيلنح  يبو ل صنفي سوتوةا  سأ ته   ا  عي    -  114,904
 

ي لرع  اوو تس  سأ  مل سحشرانس نسل جتسن  اوتعم واو وت اوعنسا     اوو ووع *  تم ةفع أ روق جتسن  اوتعم واو وت اوعنسا  سأ  مل 
 و ووع  )"االيسنقا "( سيأ اوسجفيأ.ةاجل او تسن  او"( وف ان اليسنقا   ا  عي   ته )" وساسجن سشتجب 

 
قيث  تم يبو ل تواع  غي تلء سأ يجيي  يسررررررررهيي  ي واع اوح ت )"اوتجيي "(    (11)إيلررررررررنح   و ووع وا اومحكا الأصررررررررتن   إق(  1)

. الق ان وحهني  اوسررررح ت يم إوتنء )"ته   ا  عي  "( سرررراسجن سشررررتجب و  ي لررررعووحشرررران   اومحكيالأصررررتن في يهني  اويوق إوى اوبسررررنب  
  اومحكي اوتجيي  وةجاا اوو ووع  في يجيي  ي واع ي تب سع اومحك قيث  رررريتم يبو ل تواع الأصررررتن في يهني  اويوق إوى اوبسررررنب  

 (.29واشجب  )إيلنح 
 
)"ته  وسراسجن سشرتجب    ان ي لرعسحشر  وكسنو اوو ووع   نيوياان    وسوعس ي لرع"(ت  اوتجيي )"اوو ووع     شرجبن  سيأ  واتجيي ن ( وف ان 2)

 (.13)إيلنح يهني  او تس ( إوى اوو ووع  سونفل  يكنواف اوجواي   ا  او ا  ) ون في  وك  يبويلو تم إعنةن  ا  عي  "( 
 
 إةاأ  . بايعنبوو ووع  إوى ايبوياهن  و تم إعنةنالق  اوشجب  (  تم ةفع سونفل  سوعسي ارةاأن اوجياسييأ سأ  مل3)
 
  ا  اوعي  . او هن وألأصتن سع  16و  15و  14و  13و  11و  9و  8اريلنقن   أاتع( 4)
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 رصدة لدى البنوك أ 11
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   ةوالأ يسج وييوف 
     

      ي ت وتت اومحوس   50  1,625
 

ايتونيا  سح سلر  وات اف عأ اوسرتاة لق غذل اومحوس ي لرع وج ن   عنوا  سأ  مل   تم ي يام الأصرتن وتت اومحوس  ايهن  ا  س نطج
ست ت ج س  ررررررص او سررررررنأن عاى الأصررررررتن وتت    اوو ووع . سحنءا عاى  وكت ي وق إةاأن  وتوو  ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن  اومحك اووجبلب 

سأ الأصررررررتن وتت اومحوس في  ال  وتت يبشررررررهجاا.   12اومحوس في يهني  فتجن اوت ج ج  ومال يعنة  س  ررررررص او سررررررنأن اريتونيا  ووتن 
اليتونيا  اوبنوا  وامحكت  عت الجذ في االعت نأ او مجن اوتنأ  ا  في اوتعثج واوت ررررررحاسن  ا ي نوز  فتجن إ ررررررتب ن هنتيهني  فتجن اوت ج ج 

 ت وانوتنوي وم ي م ستس يل يب س   ن  جسنأن عاى غذل الأصتن.عتق وتوة اي سنض في اوقاو ست يام  اوو ووع  نسا إةاأن 
 

ا سأ يجيي  يسررهيي  ي واع اوح ت   اوو ووع يعتمج يأصررتن سحك   قيث  تم يبو ل تواع الأصررتن في يهني  اويوق إوى  )"اوتجيي "(  تلءا
(. الق ان وحهني  اوسرررح ت يم إوتنء اوتجيي  وةجاا 10)إيلرررنح   )"ته   ا  عي  "(سررراسجن سشرررتجب  و  ووحشررران ي لرررع اومحكيبسرررنب  او

واشررجب  )إيلررنح   اومحكياوو ووع  في يجيي  ي واع ي تب سع اومحك قيث  رريتم يبو ل تواع الأصررتن في يهني  اويوق إوى اوبسررنب  
29.) 

 
 (.10)إيلنح   ا  عي  يوف ةوالأ يسج وي( سمحك  1,625: 2021يوف ةوالأ يسج وي ) 50  ومالاومحك  وتتاوح ت  تعاذ  

 
 

   رأس المال 12
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     
 المصدر والمدفوع بالكامل    
      واسهم ةوالأ يسج وي 0,02723 هم عنةب  قاو   1,836,250  50  -

 
يوف  رررهم   1,836يوف ةوالأ يسج وي س سرررو  إوى    50ت  جأ س اإل إةاأن اوشرررجب  ز نةن أيل سن  اوشرررجب  سأ  2023فمجا ج    16في  

  0,02723يوف  ررررررهم  قاو     5,608,680يسج وي س سررررررو  إوى    ةوالأيوف    152,721سررررررهم إوى  اةوالأ يسج وي و  0,02723 قاو   
يوف ةوالأ يسج وي س سررررررررررررم إوى    115,650   ومالت يم إصررررررررررررتاأ وي  رررررررررررراص أيل سن  تت ت  ينأ  وقتى سررررررررررررهم. اةوالأ يسج وي و
ك ت سون يةت إوى يتييج في هاول اووسرررررنغو  في اوشرررررجب  قيث يوتاواسرررررهم  يةوالأ يسج و  0,02723يوف  رررررهم  قاو     4,247,164
 (.29 إيلنح٪ سأ أيل سن  اوشجب  )99 قنوانا اوشجب  الق 

 
 عيون عاى  وكت  جأ س اإل إةاأن اوشرررررجب  اومتء في طجح تلء سأ ي رررررهم اوشرررررجب  في  ررررروو يسوعمي وألوأاو اوونوا  وييتتنب اوعنق

 .(29)إيلنح 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   13
 

 :سونفان يهني  او تس  واووعسيأ فاون  اي اوبجب  في س  ص 
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     

  حن ج 1في   1,525    240 
 سبول واسح   1,375    725 
 (28سبو  سأ ته   ا  عي   )إيلنح   -  1,096

 (10سبو  إوى ته   ا  عي   )إيلنح    (392)  -
      س نول ستفوع  جي  اوسح    (304)   (536)

     
      ديسمبر 31في   2,204  1,525

 
 ا   ته وساسجن سشتجب  )" سحشان ي لع  وكسنو  نيوياان  "(ت ي لع سوعسو اوو ووع   اوتجيي )"اوو ووع    شجبن  سيأ  واتجيي ن وف ان 

 .(10)إيلنح  او تس ( إوى اوو ووع  سونفل  يهني يكنواف اوجواي   ا  او ا  ) ون في  وك  تم إعنةن يبويل و "(  عي  
 
 

 إلتزامات عقود اإليجار 14
 

 اري نأ:ع وة اوتلاسن   فاون  اي اوبجب  في
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     
  حن ج 1في   5,743  -

 إحنفن   1,022  6,355
 (7)إيلنح  اوسنيتن اووتجايو   145  49

      س نول ستفوع  جي  اوسح   (1,541)  (661)
     

      ديسمبر 31في   5,369  5,743
 

 :اووجبل اوونوي اوووقتفي سانق  بون  اياري نأ  إوتلاسن  ع وة   تم ي حاف
 

2021  2022   
   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي

     
 ستتاو   2,235  3,727
      غيج ستتاو   3,134  2,016

     
5,743  5,369        

 
ي   اجل   سماري نأ حوأ ع وة تم سجاق   اوتلاسن   فاون  تعاذ  نوتلاسن  ع وة اري نأ.  غنس س نطج  يوو   اوو ووع ال يواتو 
 . اوو ووع 

 
 ا  عي   )إيلنح     هن يوف ةوالأ يسج وي(  5,033: 2021يوف ةوالأ يسج وي ) 4,113 ومال اري نأ  إوتلاسن  ع وةيتعاذ 

10 .) 
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     

  سم ةايح  ي نأ    8,241  7,712
 سشنأ ع وسستب ن  يججت   68,546  160,907

 س  ص سونفان  8,249  6,273
 اوتايح  حج    اوقاو  اوولنف   5,469  5,223

       سم ةايح  يججت   480  322
     

180,437  90,985        
 

  عاى فنيتن  يي   يبويل  تم  ال. االيتونق فتجن جي   اوتايح   اوذسم  تواع   رررتاة  ولرررونق  اوونوا  اوو نطج رةاأن   ررران رررن   اوو ووع   وتت
 .الججت  اوتايح  اوذسم

 
 (. 10 ا  عي   )إيلنح    ه ةوالأ يسج وي(  ال شيء: 2021يوف ةوالأ يسج وي ) 1,100 ومال  اوو نأ ف اووستب  يتعاذ 

 
 

  إلتزامات العقود 16
 

  2,448   ومالة  و . يتعاذ اوتلاسن  اوع 2023   رررح  نوسواييج اوو تس  واعويل وت تيم او تسن  في    شرررول أياسرررية و يتعاذ اوتلاسن  اوع 
 (.10)إيلنح    هن   ا  عي  ( يوف ةوالأ يسج وي 7,209: 2021) يوف ةوالأ يسج وي

 
 

  مسيطرة الغير حقوق الملكية  17
 

اوشرررجبن  اوتن ع ت تاو  سوتوةا اوب ررر  اوحسرررما  ووسرررنغوي ال اا  في اوقاو  ارتونوا  و رررنفي  ق وو اوواكا  غيج اووسررراسجن  يوثل  
 يي يو غووت حج إل سي في واوتت وويتايمج أ يكحوووتي سجوتاوتإل  .ق.قت ويتنيج عواان  اوشجبن  اوتن ع .

 
في اومانين  اوونوا  واشرررررجبن  اوتن ع    ووتأت ا نووني . وغي يوثل اوو نول   100 تم عجض اووعاوسن  اوونوا  اووا  ررررر  عاى ي رررررنل  

سيأ   سن ات نأ ج اوونوا   ووت  اوسرررررررران ررررررررن  اووبن ررررررررما  واو ووع ت و مل عواان  اال ررررررررت عنةووف ان واوعن يج اوتووا     اوتي يم إعتاةغن
 اوشجبن .

2021  2022   
   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي

     
 الملكية غير المسيطرة )%(حقوق    40%  40٪

     
      إ جاةا   80,000  -
     
      اوجاح  79,996  -
     
 اوعنيت إوى سنوكي اوشجب  -  47,998  -
 اوعنيت إوى ق وو اوواكا  غيج اووساسجن -  31,998  -
     
      الدخل الشامل اآلخر  -  -
     
      الشامل للسنةمجموع الدخل   79,996  -
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 )يتبع( مسيطرةالغير حقوق الملكية  17
 

2021  2022   
   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي

     
 اوووتوةا  اووتتاوو   80,000  -
      اووساوان  اووتتاوو   (4)  -
     
 صافي الموجودات  79,996  -
 اوعنيت إوى سنوكي اوشجب  -  47,998  -
 اوعنيت إوى ق وو اوواكا  غيج اووساسجن -  31,998  -

 
 :2022ةيسومج  31اووحتها  في فاون  اي اوبجب  في ق وو اوواكا  غيج اووساسجن واسح  

2022     
     ألف دوالر أمريكي 

     
  حن ج 1في     -

      اوعنيت إوى ق وو اوواكا  غيج اووساسجن اوجاحق   في     31,998
     

      ديسمبر 31في     31,998
 

 واوتت رررررونأ   ررررريتي تب إل سي في  42تي ت يسجسا 2020ييتواج    20"( اوونأج   إيسنقا  اووسرررررنغويأوف ان اليسنقا  اووسرررررنغويأ )"
االصسحنعي   واالستكنأ وابو  اوذبنءايشس  إةاأن اووشنأ ع اوتكحوووتا ت     واقانق سحشان)"شجب  ين ع "( ايسنقا  سع طجف ثنوث ريشنء  

 عض ق وو اوواكا  اوسكج     ي وق ستبو لت ف ق اوسجف اوثنوث   رررستو سسرررنغم ال اا   ررروف اليسنقا  اووسرررنغويأ. وف ان  واال رررتشرررنأا 
ت يم إسجاق ايسنقا  يججاص اوواكا  اوسكج   ويحنز  سسرررنغم ال اا  عأ ق وو 2022يسج ل   7قت ثان. في    اووحشررران اوتي يم يا ررراسرررهنإوى  

 .ال شيء( س نسل تت )"شجب  ين ع "تي يي يو غووت حل إل سي في واووشجب  إوى اوواكا  اوسكج   
 

 ت وم يوأ واشجبن  اوتن ع  يب عواان .2021  ح في 
 
 

 إيرادات  18
 

 :بون  ايسجوأ اوو ا سع او لنيع واو تسن   وتبو لإ جاةايهن سأ اوع وة اوومجس  سع اوعويء  اوو ووع يستوت 
 

2021  2022   
   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي

     
 إيرادات من عقود مع العمالء    
     
 مع مرور الوقتإيرادات تم اإلعتراف بها     
     

 إ جاةا  سأ جتسن  سشنأ ع  344,518  358,748
      تاتيج اوار جاةا  سأ   1,398  4,486

     
363,234  345,916        
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 )يتبع(  إيرادات 18
 

2021  2022   
   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي

     
 في زمن محددإيرادات تم اإلعتراف بها     
     
      يجاجاص التهلن واومجاسجإ جاةا  سأ ساع   76,671  -
     

363,234  422,587        
 إيرادات حسب األسواق الجغرافية:    

 ةاجل ةوو  ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن  336,206  267,635
      جنأج ةوو  ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن  86,381  95,599

     
363,234  422,587        

 
 (.10 ا  عي   )إيلنح    هن ( يوف ةوالأ يسج وي 362,634: 2021) يوف ةوالأ يسج وي 347,932   ومالار جاةا  يتعاذ  

 
 سوحح يةينل. ةيسومج بون غو  31في (  شول تليي)  عج اووعنسا  اوو  ص الوتلاسن  الةاء غيج اووستوفننإق 

 
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     

 جي   ح   196,074  422,587
      ييثج سأ  ح   303,207  429,363

     
      إ جاةا  سأ جتسن  سشنأ ع  499,281  851,950
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     تكاليف مباشرة 19
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     

 (1) يكنواف ع وة سأ او نطأ  113,601  126,611
 (10)إيلنح  (2) اوووعسيأيكنواف واتال     27,078  39,601
 (1) نأ عسواة ا تهييا  واوش  7,423  58,774

      يكنواف س نشجن يججت   8,644  41
     

225,027  156,746        
 

يوف    69,699:  2021يسج وي )يوف ةوالأ   115,095يشررررررول يكنواف اوو نو  سأ او نطأ واووواة اال ررررررتهييا  واوشررررررجوع سمال  ( 1)
 (.10)إيلنح  عي   ا      هن ةوالأ يسج وي( يتعاذ  

وسرررراسجن سشررررتجب   ي لررررع  سحشررررانوف ان واتجيي  اووشررررتجس سيأ اوو ووع  )"اوتجيي "(ت يووق سوعسو اوو ووع   نيوياان يبا أعني    ( 2)
) ورن في  ورك سلايرن يهرنير  او رتسر ( إوى     إوى اوو ووعر  يكرنواف اوجواير   ا  او ررررررررررررررار  تم إعرنةن يبويرل  عي ر "( و   تهر   ا )"

 (.10اوو ووع  )إيلنح 
 
 

    وتسويقيةمصاريف عمومية وإدارية  20
2021  2022   

   ألف دوالر أمريكي   يوف ةوالأ يسج وي
     

 (1)  س نأ ف يسو ذ  59,064  10
 (10)إيلنح  جتسن  اوتعم وأ وق او وت اوعنسا  *  31,046  15,731
 (10)إيلنح  (2) يكنواف واتال  اوووعسيأ  13,190  12,759

 ييعنب سهحا   3,575  1,015
 يكنواف ع وة سأ او نطأ  3,341  2,595

 (7 إيلنح) اوووتوةا  ا تهيس قذ ا ت تاق  1,719  488
 يكحوووتان اووعاوسن   س نأ ف  1,039  2,333
 (5ا تهيس سوتاكن  وسعتا  )إيلنح   408  1,959

 (8)إيلنح  ستو ع   ا ايتوني جسنيجس  ص   308  426
 (6غيج ساوو   )إيلنح  سوتوةا إطسنء   9  6,790
      س نأ ف يججت   4,291  1,700

     
45,806  117,990        

 
  سحشرررررررران ي لررررررررع  تسهن ي*  تم ةفع أ رررررررروق جتسن  اوتعم واو وت اوعنسا  سأ  مل اوو ووع  س نسل جتسن  اوتعم واو وت اوعنسا  اوتي 

 .(10)إيلنح  سيأ او هن  و ووع  )"االيسنقا "(او ةاجل"( وف ان اليسنقا  جتسن  ته   ا  عي  ساسجن سشتجب  )"و
 
    هن   ا  عي  : ال شررررررررريء ةوالأ يسج وي(  تعاذ  2021وف ةوالأ يسج وي )ي  7,762( يشرررررررررتول س رررررررررنأ ف اوتسرررررررررو ذ سمال 1)

 (.10)إيلنح 
 
وسرررراسجن سشررررتجب     سحشرررران ي لررررع( وف ان واتجيي  اووشررررتجس سيأ اوو ووع  )"اوتجيي "(ت يووق سوعسو اوو ووع   نيوياان يبا أعني   2)
 (.10يهني  او تس ( إوى اوو ووع  )إيلنح  عي  "( ويكنواف اوجواي   ا  او ا  ) ون في  وك سلاين ته   ا )"
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 توزيعات أرباح 21
 

يوف ةوالأ يسج وي  مل ينأ      259,387   ومالت يعاأ سسنغوو  عض اوشجبن  اوتن ع  عأ يوز عن  يأانح  2022جي  ةيسومج  
يوف ةوالأ يسج وي س نسل يأصتن سستب      203,332يوز عن  يأانح  ومال    يسو  . يم  (2022ةيسومج    15)  سعنسا  اوساسجن اووشتجب 

  ا  عي  .  تهن يوف ةوالأ يسج وي إوى سستبذ إوى  56,055  ومالاووت  ي   ا  عي   ويم يبو ل اوومال  تهسأ 
 
 

 ربح السنة  22
 

 يم اووصو  إوى أاح اوسح   عت يبويل:
  2022  2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي  
     

      52,360  40,268  (20و  19 ن يكنواف سوعسيأ وعيوا  )إيلنق
     

      9,237  2,136  (7و  6ت 5 ن إ تهيس ووطسنء )إيلنق
 
 

 لسهمعلى االعائد األساسي والمخفض   23
 

اوعنيت ال ن ي عاى اوسهم سأ جي   سو  الأانح واسح  اوعنيتن إوى سسنغوي اوشجب  عاى اووتو   اووجتح وعتة    تم إقتسنب
 ال هم او نيو  جي  اوسح . 

 
 يعوإل او تو  اوتنوي الأانح وسعاوسن  ال هم اووست تس  في إقتسنب اوعنيت عاى اوسهم:

 
  2022  2021 
     

      95,511  115,853  وونوكي اوشجب  )يوف ةوالأ يسج وي(اوجاح اوعنيت 
     

      1,836,250  1,836,250   *اوو تأن ال هم وعتة اووجتحاووتو   
     

      52  63  )ةوالأ يسج وي( اوواقت اوعنيت واسهم
 

سسهوق ي واع اوو رررررنوح  شرررررول عنق عاى فجحرررررا  ا رررررتوجاأ   يسرررررتحتاومانين  اوونوا  اوووقتنت   قو   3* بون غو سذبوأ في إيلرررررنح 
 .سعجوح  فتجن يو  ستاي  سأ اوو تأن ال هم وعتة اووجتحاووتو    إعت نأ. واحنءا عااوت يم اووتس   اووحشل 

 
 أابا  اوسهم اوو سل  يعنة  أابا  اوسهم ال ن ا . ال  وتت وتت اوو ووع  ي هم سأ اووبتول يق يكوق س سل ت وانوتنوي ف ق 
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 مطلوبات طارئةإلتزامات و   24
 

 ةيسومج: 31في   او نيو االوتلاسن  واووساوان  اوسنأي  اوتنوا    اوو ووع  وتت
  2022  2021 
 يوف ةوالأ يسج وي  ألف دوالر أمريكي  
     

      149,762  117,937  حونين  
 

 .ارعتانةي يم إصتاأ اولونين  في  انو العون  
 

 ا  عي   ووكأ يم   تهن  ن ررررررم   غي  ةوالأ يسج وي(  يوف  47,957:  2021يوف ةوالأ يسج وي )  103,843   ومالاولررررررونين  إق  
 (.10ي  ا هن و نوح اوو ووع  )إيلنح 

 
 

 ية معلومات قطاع  25
 

سووين   يق  تم يبت ت او سنعن  اوتشررررررررررررررتياا  عاى ي ررررررررررررررنل اوت نأ ج اوتاجاا  قو    8أ م اوتووي وات نأ ج اوونوا   ي تلرررررررررررررري اووعانأ  
 اوو ووع  اوتي يتم سجاتعتهن   وأن ةوأ   سأ  مل صنيع او جاأ اوتشتياي اوجياسي وتوز ع اووواأة عاى او سنعن  وي يام يةايهن.

 
اووحت ن  إق ويبايي  اومانين  واال ررتلررنف .  م ا وي اواوتعا  تاالصررسحنعياوذبنء   وغو   سنع واقت  فيعواان  اوو ووع     يم ي واع

 غذا او سنع  ا  طماع  سونثا . حوأواو تسن  اوتي  تم ساعهن 
 

ي نأ ج ارةاأن اوتاجاا  اووعتن سحنءا عاى ي واع اووعاوسن  اوونوا  و واع  وجاتع  صرررررررنيع او جاأ اوتشرررررررتياي اوجياسررررررري واو ووع    ي وق
ي  ررراص  يوز عسيأ اوشرررجبن  وسن إوى  وك( عاى ي رررنل ةوأبت سن اال رررت عنة واوتعت ي   في اوو ووع  )سعتو  وعواان   اووحشرررل 

 واو ووع . اووقيت سنع اوتشتياي نوباووواأة وي يام الةاء. وف ان وذوكت قتة  ارةاأن او سنع يعيل 
 
 

 األدوات المالية   26

 السياسات المحاسبية الهامة 
إق يسنصريل اوسران رن  اووبن رما  اوهنس  وال رنوي  اووسرت تس   ون فيهن  واعت ارعتجافت ي رنل اوقانل وي رنل ارعتجاف  نر جاةا  

 3واوو رررررررنأ ف اووتعا    ول سحت سأ سحوة اوووتوةا  اوونوا  واووساوان  اوونوا  ويةوا  ق وو اوواكا   ت يم سانيهن في إيلرررررررنح أ م  
 .اوووقتنوا  قو  اومانين  اوون

 
واووتوةا  واووساواررن  اووررنوارر    اووررتأترر اوووتوةا  واووساواررن  اووررنوارر   ررنوتكاسرر  اووسسرران ويعتمج ارةاأن يق اوقام    إةأاج بررنفرر  تم  

 ي نأب قاوتهن اوعنةو . اوووقتناووعتجف سهن في اومانين  اوونوا  
 إدارة مخاطر رأس المال 

وب وو   ةاأن أي رررررررونوهن ولرررررررونق  ايهن  نةأن عاى اال رررررررتوجاأ في العون  سيحون ي وق  نوب رررررررو  عاى اوعنيت العاى    اوو ووع ي وق 
 هاول سثنوي أ وي وجيل اوون  يو يس  سعيح     ود يغتاف إةاأن س نطج أيل اوون . اوو ووع . ال  وتت وتت اوواكا 
 إدارة المخاطر المالية أهداف 

ي وق  سرررررررررررم اوونوا   نوو ووع   وجاق   ووةاأن اوو نطج اوونوا  اووتعا    عواان  اوو ووع . يتلررررررررررروأ غذل اوو نطج س نطج االيتونق 
 .وتجض اوولنأا  يو رةاأن اوو نطجاووشت     نوتجو  يو اوت نأن في الةوا  اوونوا  اوو ووع ي وق ال وس نطج اوسيوو . 

 
 في س نطج اوسيوو  وس نطج اوسوو وس نطج االيتونق. و ووع عأ الةوا  اوونوا  وا حني  اويتوثل اوو نطج اوجياسا  
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   )يتبع( األدوات المالية 26
 إدارة مخاطر السوق 

  اوو ووع س نطج اوسرروو غي س نطج اوتتيجا  في ي ررعنأ اوسررووت سثل ي ررعنأ صررجف اوعوي  التحما  اوتي  ررتنثج عاى ةجل إق  
 سأ الةوا  اوونوا .  إقتسنعهنيو قاو  

 العمالت األجنبية إدارة مخاطر 
  اوو ووع   التحما . ال يتعجض  اوتتيجا  في ي عنأ صجف اوعوي يتا  غي س نطج ي ا  قاو  الةان اوونوا    ي س نطج اوعوإق  

نورتوالأ السج وي يو اورتأغم ارسرنأايي واووجاوطر    روسساوارنيهرن اوح رتير  س وسر    سوتوةايهرنقيرث يق تواع   غرنقوو رنطج اوعوار   شررررررررررررررورل  
 . نوتوالأ السج وي

 مخاطر االئتمان  إدارة 
. بون واو ووع االيتونق إوى س نطج ي اف اوسجف اوو نسل عأ اووفنء  نوتلاسنيو اوتعن تي  سون  نةب إوى جسررنأن سنوا   يشرريج س نطج

واو نطج االيتونيا  ةوق الجذ في االعت نأ يب حررررونين    اوو ووع إق اوبت ال  ررررى وتعجض ت  2021و   2022ةيسررررومج    31في  
يتا   فشررررل اوسجف ا جج في اووفنء  نوتلاسنيوت يحشررررا سأ   واو ووع ي جسررررنأن سنوا  يو يبسرررريحن  ايتونيا  يججتت واوتي  ررررتتسررررم  ف

 .اوووقتن اوقاو  اووتأت  واووتوةا  اوونوا  اووعتجف سهن بون غو سوحح في سانق اووجبل اوونوي
 

وت رحاف   واو ووع يتونيا   سأ يتل ي ايل س نطج االيتونق وابت الةيىت  نسا ارةاأن ستسو ج واووبنفظ  عاى ي رحاف اوو نطج اال
وف نا وتأت  س نطج اوت اف عأ اوسررتاة.  تم ي تيم سعاوسن  اوت ررحاف االيتونيي سأ  مل وبنال  ي ررحاف سسررت ا  عحتسن  اوتعجحررن 

يكوق سترنقر ت وو ا وم يكأ سترنقر ت يسررررررررررررررت رتق ارةاأن اووعاوسرن  اوورنوار  الججت اووترنقر  وا وهوأ واوسرررررررررررررر ي  اوت رنأ ر  او رنصرررررررررررررر   
وي ررررررررررررررحاسهن االيتونيي وألطجاف اوو نسا  وهن   اوو ووع وت حيأ ا جج أ.  تم سجاق   يعجض  وت يام عوييهن اوجياسررررررررررررررييأ واو   نوو ووع 

  شول سستوجت و تم يوز ع اوقاو  ارتونوا  واوعنسي  اوومجس  سيأ الطجاف اوو نسا  اوتي يوا اووواف   عايهن.
 

ةت  نرحررررررررنف  إوى ي  ررررررررى يعجض و اوع  وسوتوةا   و ووع اوونوا  وا  واووتوةا يوحررررررررح او تاو  يةينل يسنصرررررررريل او وةن االيتونيا   
 وو نطج االيتونق قس  ةأتن  ي حاف س نطج االيتونق. و ووع وا
 

 إيضاحات 

 تصنيفات 
االئتمان 
 الخارجية 

تصنيفات 
االئتمان 
 الداخلية

خسائر ائتمانية 
  12متوقعة لمدة 
شهًرا أو على  

مدى العمر 
 الزمني 

 إجمالي 
 القيمة المدرجة 

 مخصص 
 خسارة 

 صافي  
 القيمة المدرجة 

ألف دوالر  ألف دوالر أمريكي    2022ةيسومج  31
 ألف دوالر أمريكي أمريكي 

       
جسنيج ايتونيا   i ال  حسمذ 8  سم ست ح  ي نأ   

ستو ع  عاى ستت  
 اوعوج اولسحي

 253,908   (734)  253,174  

ايتونيا  جسنيج  i ال  حسمذ 8 ياسيحن   نسا  وإل تجةاة
ستو ع  عاى ستت  

 اوعوج اولسحي

 808   -     808  

جسنيج ايتونيا   i ال  حسمذ 9 سوتوةا  اوع وة
ستو ع  عاى ستت  

 اوعوج اولسحي

 119,730   (835)  118,895  

جسنيج ايتونيا   ال  حسمذ -AA 11 يأصتن وتت اومحوس
 12ستو ع  ووتن 

 شهجاا 

 50   -     50  
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   )يتبع( األدوات المالية 26
  )يتبع( مخاطر االئتمانإدارة 

 إيلنقن  

 ي حاسن   
االيتونق 
 او نأتا  

ي حاسن   
االيتونق 
 اوتاجاا 

ايتونيا  جسنيج 
 12ستو ع  ووتن 

شهجاا يو عاى  
ستت اوعوج  

 اولسحي 
 إتونوي  

 اوقاو  اووتأت  
 س  ص 

 جسنأن
 صنفي  

 اوقاو  اووتأت  
 يوف ةوالأ يسج وي  يوف ةوالأ يسج وي  يوف ةوالأ يسج وي     2021ةيسومج  31

       
       

جسنيج ايتونيا   i ال  حسمذ 8  سم ست ح  ي نأ   
ستت  ستو ع  عاى 
 اوعوج اولسحي

 70,610   (426)  70,184  

جسنيج ايتونيا   i ال  حسمذ 8 ياسيحن   نسا  وإل تجةاة
ستو ع  عاى ستت  

 اوعوج اولسحي

 9,957   -     9,957  

جسنيج ايتونيا   i ال  حسمذ 9 سوتوةا  اوع وة
ستو ع  عاى ستت  

 اوعوج اولسحي

 104,515   (835)  103,680  

تهن   ا   سستبذ سأ 
 عي   

جسنيج ايتونيا   i ال  حسمذ 10
ستو ع  عاى ستت  

 اوعوج اولسحي

 322,058   -     322,058  

جسنيج ايتونيا   ال  حسمذ AA 11 يأصتن وتت اومحوس
 12ستو ع  ووتن 

 شهجاا 

 1,625   -     1,625  

 
  اوو ووع ت ط  ا  عي   ا     تهواووسررتبذ سأ  وسوتوةا  اوع وةاو نسا  وي ررتجةاة    واوتاسيحن   واذسم اووت ح  اوت نأ  (  نوحسرر   1)

اوعوج ا سرررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى ستت  ووقانل س  رررررررص او سرررررررنأن    9  أ م  اوحهج اوو سررررررر  في اووعانأ اوتووي وات نأ ج اوونوا 
 ن ررررررررت تاق سعت  او سررررررررنأن اوو تأن سحنءا عاى او مجن اوتنأ  ا  او سررررررررنيج االيتونيا  اووتو ع  عاى غذل اومحوة    اوو ووع . يبتة  اولسحي

و سررنأن االيتونق سحنءا عاى قنو  ياجج اال ررتب نو واوت حيأت سع يعت اهن قسرر  اال تلررنء وتعوإل اوظجوف اوبنوا  وي ت جا  اوظجوف  
 اال ت نةي  اووست ماا .

 
 يعونأ اوذسم اووت ح  اوت نأ   غي بون  اي:إق 

 
 تجاوزت فترة إستحقاقها عدد األيام التي  
   30حتى   

 يوماً 
31-60   
 يوماً 

61-90   
 يوماً 

   90أكثر من 
 المجموع  يوماً 

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  
ألف دوالر  

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  أمريكي 
      2022ديسمبر  31

 253,908 60,848 - 45,690 147,370 (8 سم ست ح  ي نأ   )إيلنح 
      

      2021ةيسومج  31
 70,610 1,287 - - 69,323 (8 سم ست ح  ي نأ   )إيلنح 
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 المالية )يتبع( األدوات  26

 مخاطر السيولة إدارة 
. ي ع اووسرررررررررنووا  اوحهنيا  عأ  عاى اووفنء   وتلاسنيهن اوتوو اا   اوو ووع عتق  تأن في  غي اوو نطج اوتي يكوأ  س نطج اوسررررررررريوو  إق  

عاى    اوو ووع اوسررررريوو  عاى عنيذ ارةاأنت اوتي  نسا سمحنء إطنأ عول سحن ررررر  رةاأن س نطج اوسررررريوو  رةاأن يوو ل   إةاأن س نطج
االقتسنو  نقتانطان   سأ جي س نطج اوسرررريوو    ةاأن   اوو ووع  ي وقتسا ن  إةاأن اوسرررريوو .  وس  واوسو لاووتت او  رررريج واووتو رررر  

 اوونوا . اوووتوةا  واووساوان واتتف ن  اوح تي  اووتو ع  واوسعاا  وسسن    يواأ   ا تب نو ينفا  سأ جي  اووجاق   اووستوجن 
 

اال تب ن ن  اوتعن تي  وألةوا  اوونوا ت اووبتةن عاى ي نل اوستجن اووت قا  في يهني  فتجن اوت ج ج قتى ينأ   اال تب نو اوتعن تبت إق  
 غي بون  اي:

 
 غير متداولة

 أكثر من سنة 
 متداولة 

 أقل من سنة 
  

   ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي 
 2022ديسمبر  31    
 ( 15)إيلنح  ) ن تثحنء س   ن (  سم ةايح  ي نأ   ويججت   82,736  -

 ( 14)إيلنح  إوتلاسن  ع وة اري نأ  2,235  3,134
           ( 10)إيلنح  سستبذ إوى تهن   ا  عي     71,805  -

3,134  156,776        
   2021ةيسومج  31    
 ( 15) ن تثحنء س   ن ( )إيلنح   سم ةايح  ي نأ   ويججت   174,164  -

      ( 14)إيلنح  إوتلاسن  ع وة اري نأ  3,727  2,016
     

2,016  177,891        

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
 .اوووقتنفي سانق اووجبل اوونوي  ستأجبون غو  اووتأت اوقام اوعنةو  واووتوةا  واووساوان  اوونوا  ي نأب قاوتهن إق 

 
 

 ضريبة دخل الشركات  27
 

وسح     47ت يصتأ  وزاأن اوونوا  في ةوو  ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن )"وزاأن اوونوا "( اووج وق   نيوق ايبنةب أ م  2022ييتواج  3في  
 شرررراق فجض اولررررج    عاى اوشررررجبن  والعون  )" نيوق حررررجاي  اوشررررجبن "( وتحسيذ يظنق تت ت ولررررج    اوشررررجبن  في ةوو     2022

 .2023 وييو  1ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن.  تم يسميذ يظنق حج    اوشجبن  او ت ت واستجا  اووبن ما  اوتي يمتي في يو  عت 
 

٪ت وسع  وك  رررررريتم يسميذ سعت  9 شررررررول عنقت  ررررررت لررررررع العون  في ةوو  ارسنأا  اوعجاا  اووتبتن ووعت  يبو ل ي تب سحسرررررر    
سح ررود عااو   بون غوت يو عاى ييواع سعيح  سأ اووحشررل ةأغم   375,000٪ عاى اوتجل او نحررع والررج    اوذب ال  ت نوز صررسج

  جاأ س اإل اووزأاء.   ووت 
 

واان ست يام ياثيج غذل او واييأ واواوايح و ررتسمذ اووتسا ن  عحت يوفيج اوول ت سأ ارأشررنةا  سأ  مل اوسرراسن  اولررج ما   قن ارةاأني وق   . ا  او ا 
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 لسيطرة مشتركة  منشأة تخضعالمشاريع من  موجوداتصافي   تحويل 28
 

 لرررع وسررراسجن  ي  سحشررراناووشرررنأ ع اوتشرررتياا  سأ  وتبو ليعون "  يبو لايسنقا  "ايسنقا    اوو ووع ت يسجسا  2021 حن ج  1اعت نأا سأ 
 .ا وا  ست   قاو  س نسل)"ته   ا  عي  "( سشتجب   

 
 او نسا  واتبت ت غي بون غو سوحح في او تو  يةينل: اوووتوةا  اووبوو اوو نول اووعتجف سهن فاون  تعاذ   نفي إق 
 

 مجموعال  التفاصيل 
 أمريكي ألف دوالر   
   

  450  (5)إيلنح  سوتاكن  وسعتا ت صنفي
  5,377  ( 6)إيلنح  غيج ساوو  ت صنفي  سوتوةا 
  7,419  اوع ت سوتوةا 

  24,391   سم ست ح  ي نأ   ويججت 
  97,206   ا  عي    تهن سستبذ سأ 

 (17,750)   سم ةايح  ي نأ   ويججت 
 (1,096)    ( 13)إيلنح  سونفان يهني  او تس  واووعسيأ

    (1,093)  ةو اوتلاسن  اوع 
   

     114,904   الموجودات المحولة إجمالي صافي  
 
 

 أحداث الحقة 29

 اووحشل  وتبو لا تكون  ارتجاءا  او نيويا  ( 1)
اومانين    قو   3اووتأت  في إيلنح   اووحشل اوشجب  ارتجاءا  او نيويا  وتبو ل ال هم )"ال هم"(ت في    ييواات  اوسح الق ان وحهني   

وسحشررررران  الق"(اوشرررررجب  غووت حل واوتت )"  42تي سع   2022ةيسرررررومج   15 فياوونوا  اوووقتن وف ان اليسنقان  شرررررجاء ال رررررهم اوونأج   
 .ي لع وساسجن سشتجب  )"ته   ا  عي  "(

 يجيي  ي واع اوح ت( 2)
"( وةجاا اوو ووع   ته   ا  عي  وسرررراسجن سشررررتجب  )" سحشرررران ي لررررعت يم إوتنء يجيي  ي واع اوح ت اوبنوي سع  الق ان وحهني  اوسررررح 

 (.11واشجب  )إيلنح  اومحكيع الأصتن في يهني  اويوق إوى اوبسنب في يجيي  تت ت سع اومحك  تم  ووت و يبو ل توا

 سعاح   يوز عن  يأانح( 3)
عيون عاى  وكت يعاحا شجب  تي يي   يوف ةوالأ يسج وي.  134,200ت يعاحا اوشجب  عأ يوز ع يأانح  ومال 2023 حن ج  31في 

 .يوف ةوالأ يسج وي ووسنغم ال اا   9,504  وماليو او ن ل  )"شجب  ين ع "( عأ يوز ع يأانح 
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 أحداث الحقة )يتبع(  29

 ز نةن أيل اوون  ( 4)
يوف  رررهم    1,836يوف ةوالأ يسج وي س سرررو  إوى    50ت  جأ س اإل إةاأن اوشرررجب  ز نةن أيل سن  اوشرررجب  سأ 2023فمجا ج    16في  

  0,02723يوف  ررررررهم  قاو    5,608,680يسج وي س سررررررو  إوى    ةوالأيوف    152,721سررررررهم إوى  اةوالأ يسج وي و  0,02723 قاو   
يوف ةوالأ يسج وي س سررررررررررررم إوى    115,650   ومالت يم إصررررررررررررتاأ وي  رررررررررررراص أيل سن  تت ت ينأ  وقتى سررررررررررررهم. اةوالأ يسج وي و
م اوشرجب  قيث يوتاك اوشرجب  الق  يتييج في هاول ي ره  يتج عحوسون   واسرهمةوالأ يسج وي    0,02723يوف  رهم  قاو    4,247,164

 .(12 إيلنح٪ سأ أيل اوون  ) 99 قنوانا 
 

)إيلرررررنح   في طجح عنق و لء سأ ي رررررهم اوشرررررجب  في  ررررروو يسوعمي وألوأاو اوونوا   اومتءعيون عاى  وكت  جأ س اإل إةاأن اوشرررررجب   
12). 
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 .2023فمجا ج  27ستنأ    ارةاأنسأ  مل  اوووقتن اومانين  اوونوا يم إعتونة ووتنزن إصتاأ 
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 النظام األساسي

  

 

PRESIGHT AI HOLDING PLC 

Public Company Limited by Shares 

 

 

ل سيإي هولدنج بي أيه أبريسايت شركة   

باألسهمشركة عامة محدودة   
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INDEX TO THE ARTICLES 

 

 

 فهرس النظام األساسي

PART 1 الفصل األول 

INTERPRETATION AND LIMITATION OF 

LIABILITY 

 

 التفسير وتحديد المسؤولية

1. Defined terms 1. فة  المصطلحات الُمعرَّ

2. Liability of members 2.  مسؤولية المساهمين 

 

PART 2 

 

 الفصل الثاني

DIRECTORS 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

Directors’ Powers and Responsibilities 

 

 صالحيات أعضاء المجلس ومسؤولياتهم

3. Directors’ general authority 3.  السلطة العامة ألعضاء المجلس 

4. Members’ reserve power 4.  الصالحيات المقتصرة على المساهمين 

5. Directors may delegate 5.  جواز التفويض من أعضاء مجلس اإلدارة 

6. Committees 6. اللجان 

 

Decision-Making by Directors 

 

 

 اتخاذ أعضاء المجلس للقرارات

 

7. Directors to take decisions collectively 7. اتخاذ أعضاء المجلس للقرارات مجتمعين 

8. Calling a directors’ meeting 8.  الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة 

9. Participation in directors’ meetings 9.  المشاركة في اجتماعات المجلس 

10. Quorum for directors’ meetings 10. النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة 

11. Chairing directors’ meetings 11.  ترأس اجتماعات مجلس اإلدارة 

12. Voting at directors’ meetings: general rules 12. التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة: قواعد عامة 

13. Chairman’s casting vote at directors’ meetings 13.  الصوت المرجح للرئيس في اجتماعات مجلس اإلدارة 

14. Alternates voting at directors’ meetings 14.  تصويت عضو المجلس البديل في اجتماعات المجلس 

15. Conflicts of interest 15. تعارض المصالح 

16. Proposing directors’ written resolutions 16.  اقتراح القرارات الخطية للمجلس 

17. Adoption of directors’ written resolutions 17.  إصدار القرارات الخطية للمجلس 

18. Directors’ discretion to make further rules 18.  المزيد من القواعدسلطة المجلس التقديرية في إصدار 

 

Appointment of Directors 

 

 تعيين أعضاء المجلس 

 

19. Methods of appointing directors 19.  طرق تعيين أعضاء المجلس 
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20. Term 20.  المدة 

21. Termination of director’s appointment 21.  إنهاء تعيين أعضاء المجلس 

22. Directors’ remuneration 22.  مكافأة أعضاء المجلس 

23. Directors’ expenses 23.  مصاريف أعضاء المجلس 

 

Alternate Directors 

 

 

 أعضاء المجلس البدالء 

24. Appointment and removal of alternates 24.  تعيين أعضاء المجلس البدالء وإقالتهم 

25. Rights and responsibilities of alternate directors 25. حقوق أعضاء المجلس البدالء وواجباتهم 

26. Termination of alternate directorship 26. عزل أعضاء المجلس البدالء من منصبهم 

 

PART 3 

 

 الفصل الثالث

DECISION-MAKING BY MEMBERS 

 

 آلية اتخاذ المساهمين للقرارات

Organisation of General Meetings 

 

 تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية

27. Members can call general meeting if not enough 

directors  

يجوز المسااااااااهمين الدعوة الجتماعات الجمعيوة العمومية  .27

 .في حال عدم كفاية عدد أعضاء المجلس 

28. Attendance and speaking at general meetings 28. الحضور والتحدث في اجتماعات الجمعية العمومية 

29. Quorum for general meetings 29.  الجمعيوة العموميةالنصاب القانوني الجتماعات 

30. Chairing general meetings 30. ترؤس اجتماعات الجمعية العمومية 

31. Attendance and speaking by directors and non-

members 

حضاااااااور والتحدث من جانب أعضااااااااء المجلس و ير ال .31

 المساهمين 

32. Adjournment 32. تأجيل االجتماعات 

 

Voting at General Meetings 

 

 

 اجتماعات الجمعيّة العموميّةالتصويت في 

33. Voting: general 33. التصويت: عام 

34. Errors and disputes 34. األخطاء والنزاعات 

35. Demanding a poll 35. طلب االقتراع 

36. Procedure on a poll 36. اإلجراء المتبع بشأن التصويت باالقتراع 

37. Content of proxy notices 37.  محتوى اإلخطارات بالتوكيل في الحضور 

38. Delivery of proxy notices 38. وكيلتتسليم اإلخطارات بال 

39. Amendments to resolutions 39. تعديل القرارات 

Restrictions on Members’ Rights 

 

 القيود على حقوق المساهمين 

40. No voting of shares on which money owed to 

company 

 عدم تصويت األسهم المستحق عليها مبالغ إلى الشركة .40
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Application of Rules to Class Meetings 

 

 

 تطبيق القواعد على اجتماعات فئة األسهم

41. Class meetings 41. اجتماعات فئة األسهم 

 

PART 4 

 

 الفصل الرابع

SHARES AND DISTRIBUTIONS 

 

 األسهم والتوزيعات

Issue of Shares 

 

 إصدار األسهم

42. Powers to issue different classes of share 42. سلطة إصدار فئات مختلفة من األسهم 

43. Payment of commissions on subscription for 

shares 

 دفع العموالت على االكتتاب في األسهم .43

 

Interests in Shares 

 

 

 الحق في األسهم

 

44. Company not bound by less than absolute 

interests 

 الشركة  ير ملزمة بأقل من الحق الكامل  .44

 

Share Certificates 

 

 

 شهادات األسهم

45. Certificates to be issued except in certain cases 45. وجوب إصدار الشهادات باستثناء حاالت معيونة 

46. Contents and execution of share certificates 46.  محتويات شهادات األسهم وتوقيعها 

47. Consolidated share certificates 47.  المجمعةشهادات األسهم 

48. Replacement share certificates 48. شهادات األسهم البديلة 

 

Shares Not Held in Certificated Form 

 

 

 األسهم غير المملوكة في شكل شهادة

49. Uncertificated shares 49. األسهم الصادرة دون شهادة 

 

Partly Paid Shares 

 

 

 األسهم المدفوع قيمتها جزئيًا

50. Company’s lien over partly paid shares 50. امتياز الشركة على األسهم المدفوع قيمتها جزئيًا 

51. Enforcement of the company’s lien 51.  تنفيذ امتياز الشركة 

52. Call notices 52.  إخطارات المطالبة بدفع المبالغ المستحقة 

53. Liability to pay calls 53.  المساااااااؤولية عن دفع المبالغ المساااااااتحقة بموجب إخطار

 المطالبة

54. When call notice need not be issued 54.  حاالت عدم الحاجة إلى إصاااااااادار إخطار المطالبة بدفع
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 المبالغ المستحقة

55. Failure to comply with call notice: automatic 

consequences 

قب  .55 بإخطار دفع المبالغ المساااااااتحقة: العوا عدم االلتزام 

 التلقائية

56. Notice of intended forfeiture 56. اإلخطار بالمصادرة المزمع تطبيقها 

57. Directors’ power to forfeit shares 57. صالحية مجلس اإلدارة في مصادرة األسهم 

58. Effect of forfeiture 58. أثر المصادرة 

59. Procedure following forfeiture 59. اإلجراء التالي للمصادرة 

60. Surrender of shares 60. التخلي عن األسهم 

 

Transfer and Transmission of Shares 

 

 

 نقل ملكية األسهم وانتقالها

 

61. Transfers of certificated shares 61. عمليات نقل ملكية األسهم الصادرة بموجب شهادة 

62. Transfer of uncertificated shares 62. نقل ملكية األسهم الصادرة دون شهادة 

63. Transmission of shares 63. انتقال األسهم 

64. Transmittees’ rights 64. حقوق المنقول إليهم 

65. Exercise of transmittees’ rights 65. ممارسة حقوق المنقول إليهم 

66. Transmittees bound by prior notices 66. التزام المنقول إليهم باإلخطارات المسبقة 

 

Consolidation of Shares 

 

 

 تجميع األسهم

67. Procedure for disposing of fractions of shares 67. اإلجراء المتخذ للتصرف في أجزاء األسهم 

 

Distributions 

 

 

 التوزيعات

68. Procedure for declaring dividends 68. اإلجراء المتبع إلعالن أرباح األسهم 

69. Calculation of dividends 69. حساب األرباح 

70. Payment of dividends and other distributions 70. دفع األرباح والتوزيعات األخرى 

71. Deductions from distributions in respect of sums 

owed to the company 

االستقطاعات من التوزيعات بخصوص المبالغ المستحقة  .71

 إلى الشركة

72. No interest on distributions 72. عدم فرض فائدة على التوزيعات 

73. Unclaimed distributions 73. التوزيعات  ير المطالب بها 

74. Non-cash distributions 74. التوزيعات  ير النقدية 

75. Waiver of distributions 75. التنازل عن التوزيعات 

 

Capitalisation of Profits 

 

 

 رسملة األرباح

76. Authority to capitalise and appropriation of 

capitalised sums 

 السلطة لرسملة وتخصيص مبالغ الرسملة .76
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PART 5 

 

 الفصل الخامس

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

 

 أحكام متنوعة

Communications 

 

 المراسالت

77. Means of communication to be used 77. وسائل االتصال الواجب استخدامها 

78. Failure to notify contact details 78. عدم اإلخطار ببيانات االتصال 

 

Administrative Arrangements 

 

 

 الترتيبات اإلدارية

79. Company seals 79. أختام الشركة 

80. Destruction of documents 80. اتالف المستندات 

81. No right to inspect accounts and other records 81.  عادم الحق في االطالع على الحساااااااااباات والساااااااجالت

 األخرى

82. Provision for employees on cessation of 

business 

 مخصص الموظفين عند وقف الشركة نشاطها  .82

 

Directors’ Indemnity and Insurance 

 

 

 تعويض مجلس اإلدارة والتأمين عليهم

83. Indemnity 83. التعويض 

84. Insurance 84. التأمين 
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PART 1 

 

 الفصل األول

INTERPRETATION AND LIMITATION OF 
LIABILITY 

 التفسير وتحديد المسؤولية

 

1. Defined terms 

 

فة .1  المصطلحات الُمعرَّ

 

In the articles, unless the context requires otherwise—  في هذا النظام األساااااساااايي ما لم يتطلب السااااياق خالف
 ذلكي يكون للمصطلحات المبينة المعاني التالية:

“alternate” or “alternate director” has the meaning 
given in article 24,  

ن له المعنى ": يكوالبديل" أو "عضوووووووو المجلس البديل"
 (. 24المادة ) الوارد في

“appointor” has the meaning given in article 24, "ن له المعنى الوارد في ": يكوعضووووو المجلس األصوووولي
 (.24المادة )

“articles” means the company’s articles of 
association, 

 ": يقصد به النظام األساسي للشركة.النظام األساسي"

“bankruptcy” includes individual insolvency 
proceedings in any jurisdiction, 

": يتضااااااامن دعاااوى اإلفالس المنفردة في أ  اإلفالس"
 جهة اختصاص.

“call” has the meaning given in article 52,  المبلغ المساااتحق على األساااهم": يكون له المعنى الوارد"
 (.52في المادة )

“call notice” has the meaning given in article 52, "له المعنى إخطار دفع المبلغ المسوووتحق على األسوووهم :"
 (.52المنصوص عليه في المادة )

“certificate” means a paper certificate evidencing a 
person’s title to specified shares or other securities, 

لكية ": يقصاااد بها الشاااهادة الورقية التي تثبت مالشوووهادة"
 الشخص ألسهم محددة أو أوراق مالية أخرى.

“certificated” in relation to a share, means that it is not 
an uncertificated share, 

": بالنسبة للسهمي يقصد به أنه ليس سهًما صادر بشهادة"
 صادر دون شهادة.

“chairman” has the meaning given in article 11, "(.11يكون له المعنى الوارد في المادة ) ":الرئيس 

“chairman of the meeting” has the meaning given in 
article 30, 

": يكون لااه المعنى الوارد في المااادة رئيس االجتموواع"
(30.) 

“Companies Regulations” means the Companies 
Regulations 2020 (as amended),  

 2020به نظام الشااركات لعام ": يقصااد نظام الشووركات"
 . )كما يتم تعديله(

“company’s lien” has the meaning given in article 50, "ن لااه المعنى الوارد في المااادة ": يكوامتيوواز الشوووووووركووة
(50.) 

“director” means a director of the company, and 
includes any person occupying the position of director, 
by whatever name called, 

": يقصد به عضو مجلس إدارة الشركةي  عضو المجلس"
ويشاامل أ  شااخص يشاابل منصااب عضااو المجلسي وأيًا 

 كان االسم الذ  يُطلق عليه.

“distribution recipient” has the meaning given in 
article 70, 

 (كون له المعنى الوارد في المادةي مسوووووووتلم التوزيع" "
70.) 

“document” includes, unless otherwise specified, any "شملي ما لم يُنص على خالف ذلكي أية وثيقة مستند ": ت
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document sent or supplied in electronic form, .تُرسل أو تُسلوم بصيبة إلكترونية 

“electronic form” has the meaning given in section 
1023 of the Companies Regulations, 

": يكون لها المعنى الوارد في البند الصوووويإلة اإللكترونية"
 من نظام الشركات. 1023

“fully paid” in relation to a share, means that the issue 
price to be paid to the company in respect of that share 
have been paid to the company, 

": يقصااد بهي فيما يتعلق بالسااهمي أن ته كاملةً مدفوع قيم"
سعر اإلصدار الواجب دفعه إلى الشركة بخصوص ذلك 

 السهم قد ُدفع إلى الشركة.

“hard copy form” has the meaning given in section 
1023 of the Companies Regulations, 

ية" إلة الورق ند الصوووووووي ها المعنى الوارد في الب ": يكون ل
 من نظام الشركات. 1023

“holder” in relation to shares means the person whose 
name is entered in the register of members as the 
holder of the shares, 

": يقصاد بهي فيما يتعلق باألساهمي الشاخص المقيد المالك"
 اسمه في سجل المساهمين باعتباره مالكاً لألسهم.

“instrument” means a document in hard copy form, "يقصد بها الوثيقة المحررة بصيبة ورقية.الوثيقة :" 

“lien enforcement notice” has the meaning given in 
article 51, 

": يكون له المعنى الوارد في المادة إخطار تنفيذ االمتياز"
(51.) 

“member” has the meaning given in section 117 of the 
Companies Regulations, 

من  117": يكون له المعنى الوارد في البند المسووووووواهم"
 نظام الشركات.

“ordinary resolution” has the meaning given in 
section 298 of the Companies Regulations,  

عادي" ند القرار ال له المعنى الوارد في الب  298": يكون 
 من نظام الشركات. 

“paid” means paid or credited as paid, "يقصد به مدفوع قيمته أو مقيد على أنه مدفوع مدفوع :"
 قيمته.

“participate”, in relation to a directors’ meeting, has 
the meaning given in article 9, 

": يكون له ي فيما يتعلق باجتماع مجلس اإلدارةي يشارك"
 (.9المادة )المعنى الوارد في 

“partly paid” in relation to a share means that part of 
that share’s issue price has not been paid to the 
company, 

": يقصااد بهي فيما يتعلق بالسااهمي أن مدفوع قيمته جزئيًا"
 جزءاً من سعر إصدار ذلك السهم لم تُدفع قيمته للشركة.

“proxy notice” has the meaning given in article 37,  "يكون لااه المعنى الوارد في المااادة إخطووار بووالتوكيوول :"
(37)  

“securities seal” has the meaning given in article 46,  ن له المعنى الوارد في المادة "ختم األوراق المالية ": يكو
(46 .) 

“shares” means shares in the company, "يقصد بها األسهم في الشركة.": األسهم 

“special resolution” has the meaning given in section 
299 of the Companies Regulations,  

 299": يكون له المعنى الوارد في البند القرار الخاص"
 من نظام الشركات. 

“subsidiary” has the meaning given in section 1015 
of the Companies Regulations, 

 1015": يكون له المعنى الوارد في البند شووووركة تابعة"
 من نظام الشركات.

“transmittee” means a person entitled to a share by 
reason of the death or bankruptcy of a shareholder or 
otherwise by operation of law, 

إليه السهم  ": يقصد به الشخص الذ  يؤولالمنقول إليه"
 بسبب وفاة المساهم أو أل  سبب آخر بموجب القانون.

“uncertificated” in relation to a share means that, by 
virtue of legislation (other than section 715 of the 
Companies Regulations) permitting title to shares to 
be evidenced and transferred without a certificate, title 

": يقصااااد به فيما يتعلق بالسااااهمي  صووووادر دون شووووهادة"
من نظاااام  715بموجاااب القاااانون )بااااساااااااتثنااااء البناااد 

الشركات(ي السماح بإثبات ونقل ملكية السهم دون إصدار 
ملكية في ذلك السااااهم ويجوز نقلها دون شااااهادةي وتُثبت ال
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to that share is evidenced and may be transferred 
without a certificate, and 

 شهادة.

“writing” means the representation or reproduction of 
words, symbols or other information in a visible form 
by any method or combination of methods, whether 
sent or supplied in electronic form or otherwise. 

يقصد به نسخ أو إعادة نسخ للكلمات أو الرموز  ":خطي"
أو المعلومات األخرى بصااااااايبة مرئية أو بأية طريقة أو 
لوم  بصااااايبة  مجموعة من الطرقي ساااااواء أرسااااال أو ساااااُ

 إلكترونية أو  ير ذلك.

Unless the context otherwise requires, other words or 
expressions contained in these articles bear the same 
meaning as in the Companies Regulations as in force 
on the date when these articles become binding on the 
company. 

مااا لم يتطلااب الساااااااياااق خالف ذلااكي يكون للكلمااات أو 
التعبيرات األخرى المتضاااامنة في هذا النظام األساااااسااااي 

السااااااار  في  المعاني ذاتها الواردة في نظام الشااااااركات
التاريخ الذ  يصاااااابح فيه هذا النظام األساااااااسااااااي ملزماً 

 للشركة.

2. Liability of members 2.  مسؤولية المساهمين 

The liability of the members is limited to the amount, if 

any, unpaid on the shares held by them. 

تكون مسااؤولية المساااهمين محدودة وتقتصاار على المبلغ 
  ير المدفوعي إن وجدي من األسهم التي يملكونها.

PART 2 الفصل الثاني 

DIRECTORS  أعضاء مجلس اإلدارة 

 

DIRECTORS’ POWERS AND 
RESPONSIBILITIES 

 

 صالحيات أعضاء المجلس ومسؤولياتهم

3. Directors’ general authority 3.  السلطة العامة ألعضاء المجلس 

The directors are responsible for the management of 

the company’s business, for which purpose they may 

exercise all the powers of the company. 

أعمااال يكون أعضاااااااااء المجلس مساااااااؤولين عن إدارة 
الشركةي ويجوز لهمي تنفيذًا لذلك البرضي ممارسة جميع 

 الصالحيات نيابةً عن الشركة.

4. Members’ reserve power 4.  الصالحيات المقتصرة على المساهمين 

4.1 The members may, by special resolution, direct 

the directors to take, or refrain from taking, 

specified action. 

يجوز للمساهميني بموجب قرار خاصي توجيه  4.1
أعضااااااااااء المجلس التخااااذ إجراء محااادد أو 

 االمتناع عن اتخاذه.

4.2 No such special resolution invalidates anything 

which the directors have done before the 

passing of the resolution. 

به  4.2 لن يلبي ذلاك القرار الخااص أ  عمال قاام 
 أعضاء مجلس اإلدارة قبل إصدار القرار.

5. Directors may delegate 5.  جواز التفويض من أعضاء مجلس اإلدارة 

5.1 The directors may delegate any of the powers 

which are conferred on them under the 

articles— 

يجوز ألعضااااء المجلس حسااابما يرونه مناساااباً  5.1
تفويض أ  من الصاااااااالحيااات الممنوحااة لهم 

 :كما يلي بموجب النظام األساسي 

(a) to such person or committee, (أ)  أ  شخص أو لجنةي إلى 

(b) by such means (including by power of 

attorney),  

 بأ  طريقة )بما في ذلك إصدار توكيل(ي  (ب)

(c) to such an extent, (ج)  ي التفويضوتحديد نطاق ذلك 
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(d) in relation to such matters or territories, 

and 

وبيااان األمور أو المناااطق التي يشاااااااملهااا  (د)
 التفويضي و

(e) on such terms and conditions, (ه) التفويض التي تحااديااد شاااااااروط وأحكااام و
  ييرونها مناسبة

as they think fit.  

5.2 If the directors so specify, any such delegation 

may authorise further delegation of the 

directors’ powers by any person to whom they 

are delegated. 

في تفويض إذا حاادد أعضاااااااااء المجلس ذلااك  5.2
الصااااالحيوات يجوز أل  شااااخص تم تفويضااااه 

أعضااااااء المجلس إلى أ   تفويض صاااااالحيات
 شخص آخر.

5.3 The directors may revoke any delegation in 

whole or part, or alter its terms and conditions. 

ا أو  5.3 يجوز لمجلس اإلدارة إلباااء التفويض كليااً
 جزئيًاي أو تبيير شروطه أو أحكامه.

6. Committees 6. اللجان 

6.1 Committees to which the directors delegate any 

of their powers must follow procedures which 

are based, as far as they are applicable, on 

those provisions of the articles which govern 

the taking of decisions by directors. 

التي يفوضاااااااهاا أعضاااااااااء يجاب على اللجاان  6.1
المجلس أ  من صاااالحياتهمي اتباع اإلجراءات 
ظام  بالن ية على األحكام الواردة  التي تكون مبن
 األساااااسااااي التي تحكم اتخاذ أعضاااااء المجلس

 للقرارات حسبما تنطبق على الحال.

6.2 The directors may make rules of procedure for 

all or any committees, which prevail over rules 

derived from the articles if they are not 

consistent with them. 

ألعضااااء المجلس أن يضاااعوا لجميع اللجان أو  6.2
أ  منهااا القواعااد اإلجرائيااة والتي يكون لهااا 
األولويااة على القواعااد المشاااااااتقااة من النظااام 

 األساسي في حالة التعارض. 

DECISION-MAKING BY DIRECTORS  للقرارات أعضاء المجلساتخاذ 

7. Directors to take decisions collectively 7. للقرارات مجتمعين اتخاذ أعضاء المجلس 

7.1 Decisions of the directors may be taken—  7.1 ــــ  يجوز اتخاذ قرارات ألعضاء المجلس 

(a) at a directors’ meeting, or (أ)  في اجتماع للمجلس ي أو 

(b) in the form of a directors’ written 

resolution. 

قرار خطي صاادر عن أعضااء  في صايبة (ب)
 المجلس.

8. Calling a directors’ meeting 8.  الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة 

8.1 Any director may call a directors’ meeting. 8.1  يجوز أل  عضاااااو بالمجلس أن يدعو الجتماع
 مجلس اإلدارة.

8.2 The company secretary must call a directors’ 

meeting if a director so requests.  

يتعين على أمين ساااااار الشااااااركة أن يدعو لعقد  8.2
اجتماع المجلس إذا طلب أحد أعضااااء المجلس 

 ذلك. 

8.3 A directors’ meeting is called by giving notice of 

the meeting to the directors.  

ة الجتماع أعضاااااء المجلس بإرسااااال تتم الدعو 8.3
 إخطار االجتماع إلى أعضاء المجلس. 

8.4 Notice of any directors’ meeting must 

indicate— 

ينببي أن يبين اإلخطااار بعقااد اجتماااع لمجلس  8.4
 اإلدارة ما يلي:

(a) its proposed date and time,  (أ)  التاريخ والموعد المقترح لالجتماعي 
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(b) where it is to take place, and (ب) مقر عقد االجتماعي و 

(c) if it is anticipated that directors 

participating in the meeting will not be in 

the same place, how it is proposed that 

they should communicate with each 

other during the meeting. 

إذا كااان من المتوقع أال يكون أعضااااااااااء  (ج)
شاركين في االجتماع موجودين المجلس الم

في المكان نفسااااهي اقتراح كيفية التواصاااال 
 مع بعضهم بعًضا أثناء االجتماع.

8.5 Notice of a directors’ meeting must be given to 

each director, but need not be in writing. 

سااااااال إخطار اجتماع المجلس 8.5 إلى  ينببي أن يُر 
ال يلزم أن كل عضااو في مجلس اإلدارةي ولكن 

 يكون اإلخطار خطيًا.

8.6 Notice of a directors’ meeting need not be given 

to directors who waive their entitlement to 

notice of that meeting, by giving notice to that 

effect to the company not more than 7 days 

after the date on which the meeting is held. 

Where such notice is given after the meeting 

has been held, that does not affect the validity 

of the meeting, or of any business conducted at 

it. 

ماع المجلس إلى  8.6 ال يلزم إرسااااااااال إخطار اجت
أعضااااااء المجلس الذين يتنازلون عن حقهم في 

ريق إرساااااااال اإلخطار لذلك االجتماعي عن ط
إخطااار بااذلااك إلى الشاااااااركااة بعااد تاااريخ عقااد 

مدة ال تزيد عن  ماع ب حال  7االجت يام. وفي  أ
إذا ُقدم ذلك اإلخطار بعد انعقاد االجتماعي فلن 
ة االجتماع أو على المسائل  يؤثر هذا على صحو

 المتداولة فيه.

9. Participation in directors’ meetings 9.  المشاركة في اجتماعات المجلس 

9.1 Directors participate in a directors’ meeting, or 

part of a directors’ meeting, when— 

يشااااااااارك أعضاااااااااء المجلس في اجتماااعااات  9.1
المجلسي أو جزء من اجتماااااع المجلسي في 

 الحاالت التالية:

(a) the meeting has been called and takes 

place in accordance with the articles, and 

عندما تتم الدعوة لالجتماع وينعقد بموجب  (أ)
 النظام األساسيي و

(b) they can each communicate to the others 

any information or opinions they have on 

any particular item of the business of the 

meeting. 

يمكن ألعضاااااااااء المجلس التواصاااااااال مع  (ب)
ا بخصاوص أية معلومات أو  بعضاهم بعضاً
آراء لااااديهم حول بنااااد مااااا من أعمااااال 

 االجتماع.

9.2 In determining whether directors are 

participating in a directors’ meeting, it is 

irrelevant where any director is or how they 

communicate with each other. 

ة مشاركة أعضاء المجلس في  9.2 ال يؤثر في صحو
لذ  يتواجد اجتماعات مجلس اإلدا رة المكان ا

فيه عضو المجلس أو الكيفية التي يتواصل بها 
 أعضاء المجلس مع بعضهم البعض.

9.3 If all the directors participating in a meeting are 

not in the same place, they may decide that the 

meeting is to be treated as taking place 

wherever any of them is. 

إذا لم يكن أعضاااء المجلس المشاااركون في أ   9.3
اجتماع موجودين في المكان نفسااهي فيجوز لهم 
أن يقرروا أن يُعاادو االجتماااع منعقااداً في مكااان 

 تواجد أ و منهم.

10. Quorum for directors’ meetings 10. النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة 

10.1 At a directors’ meeting, unless a quorum is 

participating, no proposal is to be voted on, 

except a proposal to call another meeting. 

ال ياجاوز فاي أ  اجاتاماااااع لاماجالاس اإلدارة  10.1
التصاااااااويت على أ  مقترح باساااااااتثناء مقترح 

لم يكن عدد أعضااااااااء  الدعوة الجتماع آخر ما
المجلس المشاااااااركين في االجتماعي يسااااااتوفي 

 القانوني.النصاب 

10.2 For the purposes of this article, a quorum shall 

exist at any board meeting if a simple majority 

أل راض هذا النظام األساااااااساااااايي يسااااااتوفى  10.2
النصااااااب القانوني أل  من اجتماعات المجلس 
بحضور األ لبية البسيطة من أعضاء المجلس 
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of the directors are present at the meeting or 

are represented by an alternate director. 

 .أو من يمثلهم من أعضاء المجلس البدالء

10.3 A directors’ meeting may take place, if it is 

called in accordance with the articles. 

إلدارة إذا تمت الدعوة له ينعقد اجتماع مجلس ا 10.3
 النظام األساسي.هذا بموجب 

11. Chairing directors’ meetings 11.  ترأس اجتماعات مجلس اإلدارة 

11.1 The directors may elect or replace a chairman 

from time to time. The chairman shall be one of 

the directors and shall chair board meetings. 

عضاااااااو انتخاب ألعضاااااااااء مجلس اإلدارة يجوز  11.1
أو اساااااااتبداله من وقت  المجلس ليرأس اجتماعاتهم

 .آلخر

11.2 The directors may elect or replace a deputy 

chairman from time to time. The deputy 

chairman to chair directors’ meetings in the 

chairman’s absence.  

عضاااو آخر نتخاب األعضااااء مجلس اإلدارة يجوز  11.2
ا للرئيس ليرأس اجتماااعااات مجلس اإلدارة في  نااائبااً

 .او استبداله من وقت آلخر حال  ياب الرئيس

11.3 The directors may terminate the appointment of 

the chairman, or deputy chairman at any time. 

ئب  11.3 نا هاء تعيين الرئيس أو  يجوز لمجلس اإلدارة إن
 وقت.الرئيس في أ  

11.4 If neither the chairman nor his/her deputy is 

participating in a meeting within ten minutes of 

the time at which it was to start, the participating 

directors must appoint one of themselves to 

chair it. 

ئب الرئيس في  11.4 نا إذا لم يشااااااااارك الرئيسي أو 
الرئيسي في اجتماع ما خالل عشر حال  ياب 

ماعي يعين  بدء االجت قائق من الوقت المحدد ل د
أعضاااااااااااء المجلس واحااااًدا من بينهم ليرأس 

 االجتماع.

12. Voting at directors’ meetings: general rules 12.    التصوووووووويووت في اجتموواعووات مجلس اإلدارة
 قواعد عامة

12.1 A decision is taken at a directors’ meeting by a 

majority of the votes of the participating 

directors. 

يُتخاااذ القرار في اجتمااااع مجلس اإلدارة من  12.1
أ لبياااة أصاااااااوات أعضاااااااااااء مجلس اإلدارة 

 المشاركين.

12.2 Each director participating in a directors’ 

meeting has one vote. 

يكون لكل عضااااو مشااااارك في اجتماع مجلس  12.2
 واحداً.اإلدارة صوتاً 

12.3 If a director has an interest in an actual or 

proposed transaction or arrangement with the 

company— 

إذا كان لعضاااااو المجلس مصااااالحة في صااااافقة  12.3
ية أو مقترحة  لة فعل عام ية أو مقترحة أو م فعل

 مع الشركة ـــ

(a) that director and that director’s alternate 

may not vote on any proposal relating to 

it, but 

ال يجوز لعضو المجلس أو عضو المجلس  (أ)
الباااديااال لاااه التصاااااااويااات على أ  مقترح 

 بخصوص تلك الصفقة ي ولكن

(b) this does not preclude the alternate from 

voting in relation to that transaction or 

arrangement on behalf of another 

appointor who does not have such an 

interest. 

هااذا لن يمنع عضاااااااو المجلس الباادياال من  (ب)
التصاااااويت على تلك الصااااافقة أو المعاملة 
نيابة عن أ  عضاااااااو آخر بالمجلس الذ  

 ليس له هذه المصلحة.
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13. Chairman’s casting vote at directors’ 

meetings 

الصوت المرجح للرئيس في اجتماعات مجلس  .13
 اإلدارة 

If the numbers of votes for and against a proposal are 

equal, the chairman or other director chairing the 

meeting has a casting vote. 

إذا تساااااااوى عدد أصااااااوات أعضاااااااء المجلس المؤيدين 
يكون للرئيس أو عضاااااااو  لمقترح ما والمعارضاااااااين لهي

 المجلس الذ  يترأس االجتماع صوت مرجح.

14. Alternates voting at directors’ meetings 14.  تصوووويت عضوووو المجلس البديل في اجتماعات
 المجلس 

A director who is also an alternate director has an 

additional vote on behalf of each appointor who is— 

يكون لعضااو المجلس الذ  ينوب عن عضااو آخر صااوتاً 
 مجلس أصلي ــ إضافياً نيابة عن كل عضو

(a) not participating in a directors’ meeting, 

and 

 لم يشارك في اجتماع المجلسي و (أ)

(b) would have been entitled to vote if they 

were participating in it. 

 كان يحق له التصويت لو كان مشارًكا فيه. (ب)

15. Conflicts of interest 15. تعارض المصالح 

15.1 If a directors’ meeting, or part of a directors’ 

meeting, is concerned with an actual or 

proposed transaction or arrangement with the 

company in which a director is interested, that 

director is not to be counted as participating in 

that meeting, or part of a meeting, for quorum 

or voting purposes. 

إذا كان اجتماع مجلس اإلدارةي أو جزءاً منهي  15.1
معنيًا بصفقة فعلية أو مقترحةي أو معاملة فعلية 
أو مقترحةي مع الشاااركة ولعضاااو المجلس فيها 
مصلحةي فلن يُحتسب ذلك العضو المشارك في 
ذلاااك االجتمااااع أو الجزء من االجتمااااعي في 

 يت.النصاب القانوني أو التصو

15.2 But if paragraph (3) applies, a director who is 

interested in an actual or proposed transaction 

or arrangement with the company is to be 

counted as participating in a decision at a 

directors’ meeting, or part of a directors’ 

meeting, relating to it for quorum and voting 

purposes. 

(ي 3ر م ذلاااكي إذا كاااانااات تسااااااار  الفقرة ) 15.2
فيُحتساااب عضاااو المجلس الذ  له مصااالحة في 
صااافقة أو معاملة فعلية أو مقترحة مع الشاااركة 
على أنه مشارك في القرار في اجتماع المجلس 
أو ذلااك الجزء من اجتماااع المجلس أل راض 

 النصاب القانوني والتصويت.

15.3 This paragraph applies when— 15.3 :تسر  هذه الفقرة في الحاالت التالية 

(a) the company by ordinary resolution 

disapplies the provision of the articles 

which would otherwise prevent a director 

from being counted as participating in, or 

voting at, a directors’ meeting, 

توقف الشركةي بموجب قرار عاد ي عندما  (أ)
تطبيق أحكام هذا النص الذ  يمنع عضاااااو 
المجلس من أن يُحتساااب على أنه مشاااارك 
 في اجتماع المجلس أو في التصويت فيهي

(b) the director’s interest cannot reasonably 

be regarded as likely to give rise to a 

conflict of interest, or 

اعتبار مصااااااالحة عضاااااااو  عندما ال يمكن (ب)
المجلس أنها يحتمل أن تتسبب في تعارض 

 مصالحي أو

(c) the director’s conflict of interest arises 

from a permitted cause. 

عندما ينشاااأ تعارض المصاااالح عن سااابب  (ج)
 مقبول لدى الشركة.

15.4 For the purposes of this article, the following 

are permitted causes— 

أل راض هذه المادةي يعد ما يلي أسااابابًا مقبولة  15.4
: 

(a) a guarantee given, or to be given, by or 

to a director in respect of an obligation 

قدم من أو إلى عضاااااااو  (أ) مان الذ  ي الضااااااا
أو إلى  المجلس أو يتوجاااب أن يقااادم من
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incurred by or on behalf of the company 

or any of its subsidiaries, 

عضااااو المجلس بخصااااوص التزام تتحمله 
الشااركة أو يتم تحمله نيابة عن الشااركة أو 

 أ  من الشركات التابعة لهاي

(b) subscription, or an agreement to 

subscribe, for shares or other securities 

of the company or any of its subsidiaries, 

or to underwrite, sub-underwrite, or 

guarantee subscription for any such 

shares or securities, and 

االكتتااااب أو االتفااااق على االكتتااااب في  (ب)
األسهم أو األوراق المالية األخرى الخاصة 

من الشركات التابعة لها أو  بالشركة أو أ 
التعهاااد باااالتبطياااة أو التعهاااد من البااااطن 
 بالتبطية أو ضااامان االكتتاب في أية أساااهم

 أو أوراق مالية من هذا القبيلي و

(c) arrangements pursuant to which benefits 

are made available to employees and 

directors or former employees and 

directors of the company or any of its 

subsidiaries which do not provide special 

benefits for directors or former directors. 

ا لهاااا المناااافع  (ج) الترتيباااات التي تتااااح طبقاااً
فآت للموظفين وأعضاااااااااء المجلس  كا والم
الحاليين أو الساااااابقين بالشاااااركة أو أ  من 
الشااااااركات التابعة لها التي ال تقدم مكافآت 
ومنافع خاصاااة ألعضااااء المجلس الحاليين 

 أو السابقين.

15.5 Subject to paragraph (6), if a question arises at 

a meeting of directors or of a committee of 

directors as to the right of a director to 

participate in the meeting (or part of the 

meeting) for voting or quorum purposes, the 

question may, before the conclusion of the 

meeting, be referred to the chairman whose 

ruling in relation to any director other than the 

chairman is to be final and conclusive. 

(ي إذا طُرح 6مع مراعاة عدم اإلخالل بالفقرة ) 15.5
ساااااااؤال في اجتماع المجلس أو لجنة من لجان 
المجلس بشأن حق عضو المجلس في المشاركة 

أل راض  في االجتماع )أو جزء من االجتماع(
التصااااااويت أو احتساااااااب النصاااااااب القانونيي 
فيجوز أن يحال الساااؤالي قبل اختتام االجتماعي 
إلى الرئيس الذ  يكون حكمه بشااأن أ  عضااو 

  ير الرئيس نهائيًا وقاطعًا.

15.6 If any question as to the right to participate in 

the meeting (or part of the meeting) should 

arise in respect of the chairman, the question is 

to be decided by a decision of the directors at 

that meeting, for which purpose the chairman is 

not to be counted as participating in the 

meeting (or that part of the meeting) for voting 

or quorum purposes. 

أ  ساااؤال بشاااأن الحق في المشااااركة  إذا ُطرح 15.6
في االجتماااااع )أو جزء منااااه( بخصاااااااوص 
الرئيسي فيتعين أن يُبت في الساااااااؤال بموجب 
قرار من المجلس في ذلك االجتماعي بحيث ال 
يُحتساااااااب الرئيس لذلك البرض مشاااااااارًكا في 
االجتماااااع )أو ذلااااك الجزء من االجتماااااع( 

 أل راض التصويت أو النصاب القانوني.

16. Proposing directors’ written resolutions 16.  اقتراح القرارات الخطية للمجلس 

16.1 Any director may propose a directors’ written 

resolution. 

يجوز أل  عضاااو بالمجلس أن يقترح إصااادار  16.1
 المجلس قراًرا خطيًا.

16.2 The company secretary must propose a 

directors’ written resolution if a director so 

requests.  

يتعين على أمين سر الشركة أن يقترح إصدار  16.2
ا لمجلس اإلدارة إذا طلااب  المجلس قراًرا خطيااً

 عضو من أعضاء المجلس ذلك. 

16.3 A directors’ written resolution is proposed by 

giving notice of the proposed resolution to the 

directors. 

يتم اقتراح إصااااااادار القرار الخطي ألعضاااااااء  16.3
المجلس عن طريق إرسااااااااال إخطااار بااالقرار 

 المقترح إلى أعضاء المجلس.

16.4 Notice of a proposed directors’ written 

resolution must indicate—  

ينببي أن يبين اإلخطار المتعلق بإصدار القرار  16.4
 الخطي: 

(a) the proposed resolution, and (أ) نص القرار المقترحي و 
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(b) the time by which it is proposed that the 

directors should adopt it. 

يُقترح على أعضاااااااء المجلس الوقت الذ   (ب)
 اتخاذ القرار فيه.

16.5 Notice of a proposed directors’ written 

resolution must be given in writing to each 

director.  

يجب أن يقدم اإلخطار بإصاااادار القرار الخطي  16.5
 المقترح إلى كل عضو بالمجلس. 

16.6 Any decision which a person giving notice of a 

proposed directors’ written resolution takes 

regarding the process of adopting that 

resolution must be taken reasonably in good 

faith. 

ينببي أن يتخذ الشااااخص الذ  يرساااال إخطاًرا  16.6
بشاااان إصااادار المجلس القرار الخطي المقترح 
بخصااااوص إصاااادار ذلك القرار قراره بشااااأن 

القرار بحسااااااان نية وعلى نحو إصاااااااداره ذلك 
 معقول.

17. Adoption of directors’ written resolutions 17.  إصدار القرارات الخطية للمجلس 

17.1 A proposed directors’ written resolution is 

adopted when all the directors who would have 

been entitled to vote on the resolution at a 

directors’ meeting have signed one or more 

copies of it, provided that those directors would 

have formed a quorum at such a meeting. 

ي صاااااااادر القرار الخطي المقترح عناادمااا يوقع  17.1
أعضاااء المجلس ممن يحق لهم التصااويت على 
القرار لو صااااااادر للمجلس في اجتماع المجلس 

ر منهي بشااااااارط أن على نساااااااخة واحدة أو أكث
يُشااكول هؤالء األعضاااء نصااابًا قانونيًا في ذلك 

 االجتماع.

17.2 It is immaterial whether any director signs the 

resolution before or after the time by which the 

notice proposed that it should be adopted. 

قااد وقع على  ال يهم إذا كااان عضاااااااو المجلس 17.2
أو بالقرار القرار قبل وقت إصااااااادار اإلخطار 

 بعده.

17.3 Once a directors’ written resolution has been 

adopted, it must be treated as if it had been a 

decision taken at a directors’ meeting in 

accordance with the articles. 

ينببي  بمجرد إصااااادار القرار الخطي للمجلسي 17.3
عامل ذلك القرار كما لو كان قد اتُخذ  في  أن يُ
هذا  د  صاااااااحيحااً بموجب  اجتمااع للمجلس ُعقاَ

 النظام األساسي.

17.4 The company secretary must ensure that the 

company keeps a record, in writing, of all 

directors’ written resolutions for at least ten 

years from the date of their adoption. 

يتعين على أمين سااااااار الشاااااااركة أن يتأكد من  17.4
احتفاظ الشركة بسجل لجميع القرارات الخطية 
للمجلس لمدة عشااااااار سااااااانوات على األقل من 

 تاريخ إصدارها.

18. Directors’ discretion to make further rules 18.  سووووولطة المجلس التقديرية في إصووووودار المزيد
 من القواعد

The directors may make any rule which they think fit 

about how they take decisions, and about how such 

rules are to be recorded or communicated to directors. 

يجوز للمجلس أن يصاااااادر أية قاعدة تتراءى لهم بشااااااأن 
كيفية اتخاذهم للقراراتي وبشأن كيفية تدوين تلك القواعد 

 تبليبها إلى أعضاء المجلس. أو

APPOINTMENT OF DIRECTORS  تعيين أعضاء المجلس 

19. Methods of appointing directors 19.  طرق تعيين أعضاء المجلس 

Any person who is willing to act as a director, and is 

permitted by law to do so, may be appointed to be a 

director— 

شااخص ير ب في التصاارف بصاافته عضااواً  يجوز أل 
بالمجلس ومسااموح له بأن يكون عضااواً بموجب القانون 

 أن يُعين عضواً بالمجلس بموجب ما يلي:

(a) by ordinary resolution, or (أ) بموجب قرار عاد ي أو 

(b) by a decision of the directors. (ب) .بموجب قرار من مجلس اإلدارة 
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20. Term 20. المدة 

20.1 The directors shall be elected at every third 

annual general meeting of the company. 

كل ثالث سااانوات أعضااااء المجلس يتم انتخاب  20.1
 في الجمعية العمومية.

20.2 There shall not be any limit on the number of 

times any particular director may be re-elected 

as a director of the company.  

ال يوجد حد أقصاااااى لعدد المرات التي يتم فيها  20.2
 للشركة.عضو مجلس إعادة انتخاب أ  

21. Termination of director’s appointment 21.  إنهاء تعيين أعضاء المجلس 

A person ceases to be a director as soon as—   يفقد الشااخص صاافة العضااوية بالمجلس بمجرد توافر أ
 من الحاالت التالية: 

(a) that person ceases to be a director by 

virtue of any provision of the Companies 

Regulations or is prohibited from being a 

director by law, 

إذا لم يعد ذلك الشاااخص عضاااواً بالمجلس  (أ)
ظام الشاااااااركات أو  إعماالً أل  حكم من ن
يُحظر علياااه أن يكون عضاااااااواً بموجااب 

 القانوني

(b) that person becomes bankrupt, (ب) أن أشهر إفالسهي 

(c) a composition is made with that person’s 

creditors generally in satisfaction of that 

person’s debts, 

إذا أبرم الصااااااالح الواقي من اإلفالس مع  (ج)
 دائنيه للوفاء بديونهي

(d) a registered medical practitioner who is 

treating that person gives a written 

opinion to the company stating that that 

person has become physically or 

mentally incapable of acting as a director 

and may remain so for more than three 

months, 

إذا أصاادر ممارس طبي مسااجل يعالك ذلك  (د)
الشااااخص رأيًا خطيًا إلى الشااااركة يفيد بأن 

الشاااااااخص قد أصااااااابح  ير قادر من  ذلك
الناااحيااة الجساااااااادياة أو العقليااة على القيااام 
بمهامه كعضااااااو بالمجلس ومن الممكن أن 
يظل على ذلك الحال لمدة تزيد عن ثالثة 

 أشهري

(e) by reason of that person’s mental health, 

a court makes an order which wholly or 

partly prevents that person from 

personally exercising any powers or 

rights which that person would otherwise 

have, 

أن أصااادرت محكمةي بسااابب الحالة العقلية  (ه)
لذلك الشااااخصي قراًرا يمنعه كليًا أو جزئيًا 
من ممارسااة أية صااالحيات أو حقوق كان 

 يمكن أن يتمتع بها ذلك الشخصي

(f) notification is received by the company 

from the director that the director is 

resigning from office as director, and 

such resignation has taken effect in 

accordance with its terms. 

إذا تلقاات الشاااااااركااة من عضاااااااو المجلس  (و)
إخطاراً بإساااتقالته من منصااابه وأصااابحت 

 تلك االستقالة سارية بموجب شروطها.

22. Directors’ remuneration 22. مكافأة أعضاء المجلس 

22.1 Directors may undertake any services for the 

company that the directors decide.  

ية  22.1 قديم أ يجوز ألعضاااااااااء المجلس أن يتولوا ت
خدمات يقرر أعضااااء المجلس تقديمها لصاااالح 

 الشركة. 

22.2 Directors are entitled to such remuneration as 

the members determine— 

يحق ألعضااااااء المجلس تقاضاااااي المكافأة التي  22.2
 نظير ما يلي:المساهمين يحددها 
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(a) for their services to the company as 

directors, and 

خدماتهم المقدمة إلى الشاااااااركة بصااااااافتهم  (أ)
 أعضاء بالمجلسي و 

(b) for any other service which they 

undertake for the company.  

أيااة خاادمااة أخرى يتعهاادون بتقااديمهااا إلى  (ب)
 الشركة. 

22.3 A director’s remuneration may— 22.3 يجوز أن تتخذ مكافأة عضو المجلس ــ 

(a) take any form, and (أ) أ  شكلي و 

(b) include any arrangements in connection 

with the payment of a pension, allowance 

or gratuity, or any death, sickness or 

disability benefits, to or in respect of that 

director. 

تشااتمل على أية ترتيبات تتعلق بدفع معا   (ب)
أو بادل أو هبااة أو أياة منااافع تنشااااااااأ عنااد 

اة أو مرض أو عجز لاااذلاااك حااادوث وفااا
 العضو.

22.4 Unless the members decide otherwise, 

directors’ remuneration accrues from day to 

day. 

خالف ذلك ي تُسااااتحق  المساااااهمونما لم يقرر  22.4
 مكافأة أعضاء المجلس على أساس يومي.

23. Directors’ expenses 23.  مصاريف أعضاء المجلس 

The company may pay any reasonable expenses 

which the directors properly incur in connection with 

their attendance at— 

يجوز للشااااااركة أن تدفع أية مصاااااااريف معقولة يتحملها 
أعضااااء المجلس على نحو ساااليم فيما يتعلق بحضاااورهم 

 في أ  مما يلي:

(a) meetings of directors or committees of 

directors,  

 اجتماعات المجلس أو لجانهي  (أ)

(b) general meetings, or (ب) اجتماعات الجمعية العموميةي أو 

(c) separate meetings of the holders of any 

class of shares or of debentures of the 

company, 

االجتماعات المنفصاااااالة لمالكي أية فئة من  (ج)
 أسهم الشركة أو سنداتهاي

or otherwise in connection with the exercise of 
their powers and the discharge of their 
responsibilities in relation to the company. 

أو  ير ذلك فيما يتعلق بممارسة صالحياتهم واالضطالع 
 بمسؤولياتهم تجاه الشركة.

ALTERNATE DIRECTORS  أعضاء المجلس البدالء 

24. Appointment and removal of alternates 24. وإقالتهم تعيين أعضاء المجلس البدالء 

24.1 Any director (the “appointor”) may appoint as 

an alternate any other director, or any other 

person approved by resolution of the directors, 

to— 

يجوز أل  عضااااو بالمجلس )"عضااااو المجلس  24.1
عضااو آخر بدياًل له أو  األصاالي"( أن يعين أ 

يعين أ  شاااااااخص تتم الموافقاة علياه بموجب 
 قرار من المجلسي لكي ـــ

(a) exercise that director’s powers, and (أ) يمارس صالحيات ذلك العضوي و 

(b) carry out that director’s responsibilities, (ب) ينفذ مهام ذلك العضوي 

in relation to the taking of decisions by the 
directors in the absence of the alternate’s 
appointor. 

فيمااا يتعلق باااتخاااذ القرارات من قباال المجلس 
في حال  ياب عضااااو المجلس األصاااالي الذ  

 عين عضو المجلس البديل.
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24.2 Any appointment or removal of an alternate 

must be effected by notice in writing to the 

company signed by the appointor, or in any 

other manner approved by the directors. 

يجب تنفيذ أ  تعيين أو إقالة عضاااااااو المجلس  24.2
البديل عن طريق إخطار خطي إلى الشاااااااركة 
يوقع عليه عضااااااو المجلس األصااااااليي أو بأية 

 طريقة أخرى يوافق المجلس عليها.

24.3 The notice must— 24.3 ن ــيجب في ذلك اإلخطار أ 

(a) identify the proposed alternate, and (أ)  يحدد عضو المجلس البديل المقترحي و 

(b) in the case of a notice of appointment, 

contain a statement signed by the 

proposed alternate that the proposed 

alternate is willing to act as the alternate 

of the director giving the notice. 

بالتعييني على  (ب) لة اإلخطار  يحتو ي في حا
يل  بد ها عضاااااااو المجلس ال فادة يوقع علي إ
المقترح تفيد بقبول عضو المجلس المقترح 
التصاااارف بصاااافته بدياًل لعضااااو المجلس 

 ل اإلخطار.األصلي الذ  أرس

25. Rights and responsibilities of alternate 

directors 

 حقوق أعضاء المجلس البدالء وواجباتهم .25

25.1 An alternate director has the same rights, in 

relation to any directors’ meeting or directors’ 

written resolution, as the alternate’s appointor. 

المجلس الباادياال الحقوق ذاتهااا يكون لعضاااااااو  25.1
المتاحة لعضااو المجلس األصاالي المرتبطة بأ  

 اجتماع للمجلس أو بقرار خطي للمجلس.

25.2 Alternate directors—  25.2  أعضاء المجلس البدالء ــ 

(a) are deemed for all purposes to be 

directors, 

يُاعااتاابااروا لاجااماايااع األ اراض أعضاااااااااااء  (أ)
 بالمجلسي 

(b) are liable for their own acts and 

omissions, 

 يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم وتقصيرهمي (ب)

(c) are subject to the same restrictions as 

their appointors, and 

يخضاااااااعوا للقيود ذاتها التي يخضاااااااع لها  (ج)
 أعضاء المجلس األصلييني و

(d) are not deemed to be agents of or for 

their appointors.  

الء عن أعضااااااااااء المجلس ال يُعااادوا وك (د)
 األصليين. 

25.3 A person who is an alternate director but not a 

director— 

يجوز للشاااااخص الذ  يُعين عضاااااواً بالمجلس  25.3
 بدياًل وليس عضواً دائماً بالمجلس ـ

(a) may be counted as participating for the 

purposes of determining whether a 

quorum is participating (but only if that 

person’s appointor is not participating), 

and 

أن يحتساااااااب مشاااااااارًكا أل راض تحديد  (أ)
اسااااتيفاء النصاااااب القانوني )ولكن فقط في 
حال إذا كان عضااو المجلس األصاالي الذ  
عين ذلااك الشاااااااخص  ير مشااااااااارك في 

 االجتماع(ي و

(b) may sign a written resolution (but only if 

it is not signed or to be signed by that 

person’s appointor). 

أن يوقع على أ  قرار خطي )لكن فقط في  (ب)
حاااال إذا لم يوقع علياااه عضاااااااو المجلس 
األصاااااالي أو ينببي أن يوقع عليه عضااااااو 

 المجلس األصلي(ي

No alternate may be counted as more than one 

director for such purposes. 

وال يجوز أن يُحتسب أ  عضو المجلس البديل 
على أنااااه أكثر من عضاااااااو المجلس لتلااااك 

 األ راض.

25.4 An alternate director is not entitled to receive 

any remuneration from the company for serving 

as an alternate director except such part of the 

ال يحق لعضااو المجلس البديل أن يحصاال على  25.4
عضو مجلس أية مكافأة من الشركة نظير عمله 

بدياًل باسااااااتثناء ذلك الجزء من مكافأة عضااااااو 
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alternate’s appointor’s remuneration as the 

appointor may direct by notice in writing made 

to the company. 

المجلس األصاااالي الذ  يحدده عضااااو المجلس 
توجيهات يرساااااالها بموجب األصاااااالي بموجب 

 إخطار خطي إلى الشركة.

26. Termination of alternate directorship 26. عزل أعضاء المجلس البدالء من منصبهم 

An alternate director’s appointment as an alternate 

terminates— 

 ينتهي تعيين عضاااو المجلس البديل بصااافته عضاااواً بدياًل 
 في الحاالت التالية:

(a) when the alternate’s appointor revokes 

the appointment by notice to the 

company in writing specifying when it is 

to terminate, 

عندما يُلبي عضاااو المجلس األصااالي الذ   (أ)
نه التعيين بموجب إخطار يوجه خطًيا  عي

 إلى الشركة ويحدد موعد إنهاء التعيين.

(b) on the occurrence in relation to the 

alternate of any event which, if it 

occurred in relation to the alternate’s 

appointor, would result in the termination 

of the appointor’s appointment as a 

director, 

فور وقوع أ  حدث يتعلق بعضااو المجلس  (ب)
الباادياال ينتك عنااهي فيمااا لو كااان قااد وقع 

األصاااااليي إنهاء تعيين العضاااااو  للعضاااااو
 األصلي.

(c) on the death of the alternate’s appointor, 

or 

 فور وفاة عضو المجلس األصليي أو (ج)

(d) when the alternate’s appointor’s 

appointment as a director terminates, 

except that an alternate’s appointment 

as an alternate does not terminate when 

the appointor retires by rotation at a 

general meeting and is then re-appointed 

as a director at the same general 

meeting. 

عناااادمااااا ينتهي تعيين عضاااااااو المجلس  (د)
األصاااااااليي إال أن تعيين عضاااااااو المجلس 
بالمجلس ال ينتهي عندما  البديل عضاااااااواً 

تناوب يساااتقيل عضاااو المجلس األصااالي بال
في اجتماع الجمعية العمومية ويعاد تعيينه 
بعدها عضواً في اجتماع الجمعية العمومية 

 نفسه.

PART 3 الفصل الثالث 

DECISION-MAKING BY MEMBERS آلية اتخاذ المساهمين للقرارات 

 

27. Organisation of General Meetings 

 

 تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية .27

27.1 A general meeting of the company may be  

called by the directors and as otherwise 

prescribed in the Companies Regulations. 

27.2 Members can call for general meetings in the 

event the number of directors is insufficient, if— 

يجوز ألعضاء المجلس الدعوة النعقاد الجمعية  27.1
ركةي أو كما ينص عله في نظام العمومية للشاااااا

 الشركات.
 

يجوز للمسااااااهمين الدعوة الجتماعات الجمعية  27.2
ية عدد أعضاااااااااء  فا حال عدم ك العمومية في 

 المجلس في الحاالت التالية:

(a) the company has fewer than two 

directors, and 

إذا كان عدد أعضاااء المجلس بالشااركة أقل  (أ)
 من عضويني و

(b) the director (if any) is unable or unwilling 

to appoint sufficient directors to make up 

كان عضاااااااو المجلس )إن وجد(  ير قادر  (ب)
أو  ير را ااب في تعيين عاادد كاااف  من 
أعضااااء المجلس ليشاااكل نصاااابًا قانونيًا أو 

معيااة العموميااة لتنفيااذ ياادعو الجتماااع الج
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a quorum or to call a general meeting to 

do so, 

 ذلكي

In such an event, two or more members may 

call a general meeting (or instruct the company 

secretary to do so) for the purpose of 

appointing one or more directors. 

أو أكثر الدعوة  في هذه الحالة لمساهمينيجوز 
الجتماع الجمعية العمومية )أو إصدار تعليمات 
إلى أمين سر الشركة لتنفيذ ذلك( لبرض تعيين 

 عضو واحد للمجلس أو أكثر.

28. Attendance and speaking at general 

meetings 

الحضوووووووور والتحوودث في اجتموواعووات الجمعيوة  .28
 العمومية

28.1 A person is able to exercise the right to speak 

at a general meeting when that person is in a 

position to communicate to all those attending 

the meeting, during the meeting, any 

information or opinions which that person has 

on the business of the meeting. 

شخص قادًرا على ممارسة الحق في يكون أ   28.1
التحادث في اجتمااع الجمعياة العمومياة عنادماا 
يمكن لاااذلاااك الشاااااااخص باااأن ينقااال إلى كااال 
الحاضاااااارين في االجتماعي أثناء االجتماعي أية 
 معلومات أو آراء لديه حول أعمال االجتماع.

28.2 A person is able to exercise the right to vote at 

a general meeting when— 

يكون أ  شاااااااخص قادًرا على ممارساااااااة حق  28.2
التصاااااااويت في اجتماع الجمعية العمومية في 

 الحاالت التالية:

(a) that person is able to vote, during the 

meeting, on resolutions put to the vote at 

the meeting, and 

عناادمااا يكون ذلااك الشاااااااخص قااادًرا على  (أ)
قرارات التصاااويتي أثناء االجتماعي على ال

 المطروحة للتصويت في االجتماعي و

(b) that person’s vote can be taken into 

account in determining whether or not 

such resolutions are passed at the same 

time as the votes of all the other persons 

attending the meeting. 

عناادمااا يمكن احتساااااااااب تصاااااااوياات ذلااك  (ب)
في تحااديااد مااا إذا كاااناات تلااك الشاااااااخص 

القرارات يتم إصاااااااادارهااا في نفس وقاات 
تصاااويت جميع األشاااخاص اآلخرين الذين 

 يحضرون االجتماع.

28.3 The directors may make whatever 

arrangements they consider appropriate to 

enable those attending a general meeting to 

exercise their rights to speak or vote at it. 

يجوز لعضاااااااو المجلس إجراء أية ترتيبات أًيا  28.3
كانت حسبما يتراءى لهم لتمكين من يحضرون 
اجتماع الجمعية العمومية من ممارساااة حقوقهم 

 في التحدث في االجتماع أو التصويت فيه.

28.4 In determining attendance at a general 

meeting, it is immaterial whether any two or 

more members attending it are in the same 

place as each other. 

ة انعقاااد اجتماااع الجمعيااة  28.4 ال يؤثر في صاااااااحااو
العموميةي وال يشااااترط أن يكون مساااااهمين أو 

 أكثر متواجدين في نفس المكان معاً.

28.5 Two or more persons who are not in the same 

place as each other attend a general meeting if 

their circumstances are such that if they have 

(or were to have) rights to speak and vote at 

that meeting, they are (or would be) able to 

exercise them. 

يكون حضااااااور شااااااخصااااااان أو أكثر ليسااااااوا  28.5
ا  متواجدين في نفس المكان مع بعضااااهم بعضااااً

لعمومية صاااحيحاً إذا كان من اجتماع الجمعية ا
الممكن أن يماااارساااااااوا حقوقهم المعتاااادة في 
التحدث والتصاااااااويت وتسااااااامح لهم الظروف 

 بممارسة تلك الحقوق.

29. Quorum for general meetings 29.  ة النصووووووووواب القوووانوني الجتمووواعوووات الجمعيوووّ
 العمومية

29.1 Subject to due notice of a general meeting 

being given, a quorum shall exist at any general 

meeting of the company if members holding at 

least a simple majority of the aggregate number 

of voting rights attaching to the entire issued 

بعاااااااد اإلعااااااااالن عااااااان دعااااااااوة الجمعيااااااااة   29.1
نصاااااااااب يتحقااااااااق  العموميااااااااة للحضااااااااوري

انعقااااااااااد الجمعياااااااااة العمومياااااااااة بحضاااااااااور 
اشاااااخاص يمثلاااااون ا لبياااااة أساااااهم الشاااااركة 
سااااااااااااااواء )بشخوصااااااااااااااهم أو بموجااااااااااااااب 
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share capital of the company are present (in 

person or by proxy).  

29.2 No business other than the appointment of the 

chairman of the meeting is to be transacted at 

a general meeting if the persons attending it do 

not constitute a quorum. 

 وكالة(.
   
 

 
 

عااااااادم تاااااااداول أياااااااة أعماااااااال فاااااااي  يتعاااااااين 29.2
اجتمااااااع الجمعياااااة العمومياااااة ساااااوى تعياااااين 
رئااااااايس االجتمااااااااع إذا كاااااااان الحاضااااااارون 
فااااااااااي االجتماااااااااااع ال يشااااااااااكلون نصااااااااااابًا 

 قانونيًا.

30. Chairing general meetings 30. ترؤس اجتماعات الجمعية العمومية 

30.1 If the directors have appointed a chairman, the 

chairman shall chair general meetings if 

present and willing to do so. 

اي فيتعين على  30.1 إذا عين أعضااااء المجلس رئيسااااً
الرئيس أن يرأس اجتماعات الجمعية العمومية 

 حاضًرا وقادراً على ذلك. إذا كان

30.2 If the directors have not appointed a chairman, 

or if the chairman is unwilling to chair the 

meeting or is not present within ten minutes of 

the time at which a meeting was due to start— 

ا أو إذا لم  30.2 إذا لم يعين أعضااااااء المجلس رئيساااااً
ماع أو ي قادراً على أن يرأس االجت كن الرئيس 

إذا لم يكن حاضاااااااًرا خالل عشااااااار دقائق من 
 الموعد المقرر لبدء االجتماع ــ

(a) the directors present, or (أ)  يتعين على أعضاااااء المجلس الحاضااااريني
 أو

(b) if no directors are present, the members, (ب)  إذا لم يكن هنااااك أ  عضاااااااو باااالمجلس
حاااااضاااااااري فينببي على المساااااااااااهمين 

 الحاضريني 

must appoint a director or member to chair the 

meeting, and the appointment of the chairman 

of the meeting must be the first business of the 

meeting. 

تعيين عضاااااو مجلس إدارة أو مسااااااهم ليرأس 
االجتماااااعي وينببي أن يكون تعيين رئيس 

 االجتماع هو أول أعمال االجتماع.

30.3 The person chairing a meeting in accordance 

with this article is referred to as “the chairman 

of the meeting”. 

يشاااااااار إلى الشاااااااخص الذ  يترأس االجتماع  30.3
 بموجب هذه المادة باسم "رئيس االجتماع".

31. Attendance and speaking by directors and 

non-members 

الحضووور والتحدث من جانب أعضوواء المجلس  .31
 وغير المساهمين 

31.1 Directors may attend and speak at general 

meetings, whether or not they are members.  

31.2 The chairman of the meeting may permit other 

persons  who are not— 

يجوز ألعضااااااء المجلس حضاااااور اجتماعات  31.1
الجمعيااة العموميااة والتحاادث أمااامهاااي ساااااااواًء 

 .أكانوا مساهمين أم ال

يجوز لرئيس االجتماع أن يسااااامح ألشاااااخاص  31.2
آخرين بااالحضاااااااور والتحاادث في اجتماااعااات 

 الجمعيوة العموميوة إذا كانوا ــ

(a) members of the company, or (أ) من  ير مساهمي الشركةي أو 

(b) otherwise entitled to exercise the rights 

of members in relation to general 

meetings, to attend and speak at a 

general meeting. 

ال يحق لهم ممارسة حقوق المساهمين أل   (ب)
سااااااابب فيما يتعلق بحضاااااااور اجتماعات 
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32. Adjournment 32.  االجتماعاتتأجيل 

32.1 If the persons attending a general meeting 

within half an hour of the time at which the 

meeting was due to start do not constitute a 

quorum, or if during a meeting a quorum 

ceases to be present, the chairman of the 

meeting must adjourn it. 

كان األشاااااااخاص الذين حضاااااااروا اجتماع إذا  32.1
الجمعية العمومية خالل نصاااااااف سااااااااعة من 
ماع ال يشاااااااكلوا  بدء االجت يه  الموعد المقرر ف
النصااااااااب القانوني ي أو إذا لم يعد النصااااااااب 
القااانوني متحققاااً أثناااء االجتماااعي فيتعين على 

 رئيس االجتماع تأجيل االجتماع.

32.2 The chairman of the meeting may adjourn a 

general meeting at which a quorum is present 

if 

يجوز لرئيس االجتماع تأجيل اجتماع الجمعية  32.2
العمومية الذ  يحضر فيه النصاب القانوني في 

 الحاالت التالية:

(a) the meeting consents to an adjournment, 

or 

إذا وافقت الجمعية العمومية على التأجيل ي  (أ)
 أو

(b) it appears to the chairman of the meeting 

that an adjournment is necessary to 

protect the safety of any person 

attending the meeting or ensure that the 

business of the meeting is conducted in 

an orderly manner. 

إذا بدا لرئيس االجتماع أن تأجيل االجتماع  (ب)
سالمة أ  شخص يحضر ضرورياً لحماية 

االجتماع أو لضمان مناقشة وتناول أعمال 
 االجتماع بطريقة منظمة .

32.3 The chairman of the meeting must adjourn a 

general meeting if directed to do so by the 

meeting. 

يتعين على رئيس االجتمااااع تاااأجيااال اجتمااااع  32.3
ا بااذلااك من  الجمعيااة العموميااة إذا تلقى توجيهااً

 الجمعية العمومية.

32.4 When adjourning a general meeting, the 

chairman of the meeting must— 

عنااد تاأجياال اجتماااع الجمعيااة العموميااةي يجاب  32.4
 على رئيس االجتماع ما يلي:

(a) either specify the time and place to which 

it is adjourned or state that it is to 

continue at a time and place to be fixed 

by the directors, and 

أن يحدد موعد ومكان االجتماع المؤجل أو  (أ)
يذكر وجوب استكمال االجتماع في الموعد 

 والمكان الذ  يحدده مجلس اإلدارةي و

(b) have regard to any directions as to the 

time and place of any adjournment which 

have been given by the meeting. 

أن يراعي أية توجيهات تصااادرها الجمعية  (ب)
ماع  العمومية بشااااااااأن موعد ومكان االجت

 المؤجل.

32.5 If the continuation of an adjourned meeting is to 

take place more than 14 days after it was 

adjourned, the company must give at least 7 

clear days’ notice of it (that is, excluding the day 

of the adjourned meeting and the day on which 

the notice is given)— 

إذا كان من المقرر انعقاد االجتماع المؤجل بعد  32.5
مدة تزيد عن  له ب تأجي ًماي يتعين  14تاريخ  يو

على الشركة أن ترسل إخطاًرا بذلك مدته سبعة 
األقل )أ  باساااااااتبعاد يوم على كاملة ( أيام 7)

االجتماااع المؤجاال واليوم الااذ  يرساااااااال فيااه 
 اإلخطار( ـــ

(a) to the same persons to whom notice of 

the company’s general meetings is 

required to be given, and 

إلى نفس األشاااااااخاص الذين يكون مطلوًبا  (أ)
إرسااااااااال اإلخطااار باااجتماااعااات الجمعيااة 

 ليهمي والعمومية للشركة إ

(b) containing the same information which 

such notice is required to contain. 

أن يحتو  اإلخطار على المعلومات ذاتها  (ب)
ا تضااااااامينهاااا في ذلاااك  التي يكون مطلوباااً

 اإلخطار.

32.6 No business may be transacted at an 

adjourned general meeting which could not 

ال يجوز مناقشاة أية أعمال في اجتماع الجمعية  32.6
العموميااااة المؤجاااال إذا لم يكن من الممكن 
مناقشتها بشكل صحيح في االجتماع السابق لو 
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properly have been transacted at the meeting if 

the adjournment had not taken place. 

 لم يحدث التأجيل.

VOTING AT GENERAL MEETINGS الجمعية العمومية التصويت في اجتماعات 

33. Voting: general 33. التصويت  عام 

A resolution put to the vote of a general meeting must 

be decided on a show of hands unless a poll is duly 

demanded in accordance with the articles. 

يجوز البت في القرار المطروح للتصاااااويت أمام اجتماع 
الجمعيااة العموميااة برفع األيااد  مااا لم يُطلااب االقتراع 

 صحيح بموجب النظام األساسي.بشكل 

34. Errors and disputes 34. األخطاء والنزاعات 

34.1 No objection may be raised to the qualification 

of any person voting at a general meeting 

except at the meeting or adjourned meeting at 

which the vote objected to is tendered, and 

every vote not disallowed at  the meeting 

is valid. 

ة أ  شاااااااخص  34.1 ال يجوز االعتراض على أهليااو
للتصااويت في اجتماع الجمعية العمومية إال في 

اتااه الااذ  يتم االجتماااع أو االجتماااع المؤجاال ذ
اإلدالء فيه بالصاااااوت المعترض عليهي ويعتبر 
 كل صوت لم يتم رفضه في االجتماع صحيحاً.

34.2 Any such objection must be referred to the 

chairman of the meeting whose decision is 

final. 

يتعين إحااالااة أ  اعتراض من هااذا القبياال إلى  34.2
 هائيًا.رئيس االجتماع الذ  يكون قراره ن

35. Demanding a poll 35. طلب االقتراع 

35.1 A poll on a resolution may be demanded— 35.1  يجوز أن يُطلاااب التصاااااااويااات على أ  قرار
 باالقتراع في الحاالت التالية:

(a) in advance of the general meeting where 

it is to be put to the vote, or 

َدم  الطلاااب قبااال اجتمااااع الجمعياااة  (أ) إذا قاااُ
العمومية الذ  يُطرح فيه القرار للتصويتي 

 أو

(b) at a general meeting, either before a 

show of hands on that resolution or 

immediately after the result of a show of 

hands on that resolution is declared. 

َدم  الطلااااب في اجتماااااع الجمعيااااة  (ب) إذا قااااُ
األيد  للتصويت  العموميةي سواًء قبل رفع

عد إعالن  على ذلك القرار أو على الفور ب
 نتيجة رفع األيد  على ذلك القرار.

35.2 A poll may be demanded by—  35.2  يجوز لألشاااااااخاص التالي ذكرهم طلب إجراء
 التصويت باالقتراع: 

(a) the chairman of the meeting,  (أ)  رئيس االجتماعي 

(b) the directors, (ب) أعضاء المجلسي 

(c) two or more persons having the right to 

vote on the resolution, or 

شاااااااخصااااااااان أو أكثر ممن لهم الحق في  (ج)
 التصويت على القراري أو

(d) a person or persons representing not 

less than one tenth of the total voting 

rights of all the members having the right 

to vote on the resolution. 

شااخص أو أشااخاص يمثلون ما ال يقل عن  (د)
ُعشاار أصااوات المساااهمين الذين لهم الحق 

 في التصويت على القرار.

35.3 A demand for a poll may be withdrawn if—  35.3  يجوز سااااحب الطلب المقدم إلجراء التصااااويت
 باالقتراع في الحاالت التالية: 
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(a) the poll has not yet been taken, and (أ)  يكن االقتراع قد أُجر  بعدي وإذا لم 

(b) the chairman of the meeting consents to 

the withdrawal. 

 إذا وافق رئيس االجتماع على سحبه. (ب)

36. Procedure on a poll 36. اإلجراء المتبع بشأن التصويت باالقتراع 

36.1 Polls at general meetings must be taken when, 

where and in such manner as the chairman of 

the meeting directs. 

يجب إجراء االقتراعات في اجتماعات الجمعية  36.1
قة التي  العمومية في الموعد والمكان وبالطري

 يحددها رئيُس االجتماع.

36.2 The chairman of the meeting may appoint 

scrutineers (who need not be members) and 

decide how and when the result of the poll is to 

be declared. 

يجوز لرئيس االجتمااااع أن يعين مراقبين )ال  36.2
يشااااترط أن يكونوا من المساااااهمين( وأن يقرر 

 كيفية إعالن النتيجة وموعد إعالنها.

36.3 The result of a poll shall be the decision of the 

meeting in respect of the resolution on which 

the poll was demanded. 

تكون نتيجااااة االقتراع هي قرار االجتماااااع  36.3
بخصااااااوص القرار الذ  ُطلب إجراء االقتراع 

 عليه.

36.4 A poll on— 36.4 :ينببي أن يُجرى على الفور االقتراع بشأن 

(a) the election of the chairman of the 

meeting, or 

 انتخاب رئيس االجتماعي أو (أ)

(b) a question of adjournment, must be 

taken immediately. 

 مسألة تأجيل االجتماع. (ب)

36.5 Other polls must be taken within 30 days of their 

being demanded. 

 30يجاااب إجراء االقتراعاااات األخرى خالل  36.5
 يوًما من تاريخ طلبها.

36.6 A demand for a poll does not prevent a general 

meeting from continuing, except as regards the 

question on which the poll was demanded. 

ال يمنع طلُب إجراء االقتراع اساااتمرار اجتماع  36.6
الجمعية العموميةي باسااتثناء المسااألة التي طُلب 

 إجراء االقتراع بشأنها.

36.7 No notice need be given of a poll not taken 

immediately if the time and place at which it is 

to be taken are announced at the meeting at 

which it is demanded. 

ليس هناك داع  إلرساااااااال أ  إخطار باالقتراع  36.7
الذ  لم يُجرى على الفور إذا كان وقت ومكان 
ا في االجتماااااع  وجوب إجراء االقتراع معلنااااً

 الذ  ُطلب فيه.

36.8 In any other case, at least 7 days’ notice must 

be given specifying the time and place at which 

the poll is to be taken. 

في أية حالة أخرىي يجب أن يقدم إخطار مدته  36.8
أيااام على األقاال يحاادد وقاات ومكااان وجوب  7

 إجراء االقتراع.

37. Content of proxy notices 37. محتوى اإلخطارات بالتوكيل في الحضور 

37.1 Proxies may only validly be appointed by a 

notice in writing (a “proxy notice”) which— 

ا إال  37.1 ا صاااااااحيحاااً ال يكون تعيين الوكالء تعييناااً
بموجااب إخطااار خطي )"اإلخطااار بااالوكياال"( 

 والذ  يجب أن ــ

(a) states the name and address of the 

member appointing the proxy, 

المسااااااااهم الذ  عين يحدد اسااااااام وعنوان  (أ)
 الوكيلي

(b) identifies the person appointed to be that 

member’s proxy and the general meeting 

يحدد اسااااام الشاااااخص المعين ليكون وكياًل  (ب)
عن المسااااااااهم واجتماع الجمعية العمومية 

 الذ  ُعين ذلك الشخص بخصوصهي
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in relation to which that person is 

appointed, 

(c) is signed by or on behalf of the member 

appointing the proxy, or is authenticated 

in such manner as the directors may 

determine, and 

يكون موقعاً عليه من المسااااااااهم الذ  عين  (ج)
بةً عنهي أو يُوثق  يا يه ن الوكيل أو موقع عل

 على النحو الذ  يحدده المجلس ي و

(d) is delivered to the company in 

accordance with the articles and any 

instructions contained in the notice of the 

general meeting to which they relate. 

قاً ألحكام النظام  (د) يُسااااااالم إلى الشاااااااركة وف
األساااااااسااااااي وأية تعليمات ترد في الدعوة 
 الجتماع الجمعية العمومية الذ  يتعلق به.

37.2 The company may require proxy notices to be 

delivered in a particular form, and may specify 

different forms for different purposes. 

يجوز للشااااااركة أن تطلب تسااااااليم اإلخطارات  37.2
بالوكيل بطريقة خاصااااة ويجوز أن تحدد طرقاً 

 أخرى أل راض مختلفة.

37.3 Proxy notices may specify how the proxy 

appointed under them is to vote (or that the 

proxy is to abstain from voting) on one or more 

resolutions. 

يجوز أن تحااادد اإلخطاااارات باااالوكيااال كيفياااة  37.3
تصااااااويت الوكيل المعين بموجبها )أو تحدد أن 
يمتنع الوكيل على التصاااااااويت( على واحد أو 

 أكثر من القرارات.

37.4 Unless a proxy notice indicates otherwise, it 

must be treated as— 

ما لم ينص اإلخطار بالوكيل على خالف ذلكي  37.4
 يعتبر اإلخطار أنه ــ

(a) allowing the person appointed under it as 

a proxy discretion as to how to vote on 

any ancillary or procedural resolutions 

put to the meeting, and 

يخول الساااالطة التقديرية للشااااخص المعين  (أ)
بموجبااهي بصااااااافتااه وكياًل بشااااااااأن كيفيااة 
التصاااااااوياات على أيااة قرارات فرعيااة أو 

 إجرائية تُطرح أمام االجتماعي و

(b) appointing that person as a proxy in 

relation to any adjournment of the 

general meeting to which it relates as 

well as the meeting itself. 

يعين ذلاااك الشاااااااخص وكياًل فيماااا يتعلق  (ب)
لذ  صااااااادر  ماع الجمعية العمومية ا باجت

 تأجيل له.وأ  بشأنه 

38. Delivery of proxy notices 38. تسليم اإلخطارات بالوكيل 

38.1 Any notice of a general meeting must specify 

the address or addresses (“proxy notification 

address”) at which the company or its agents 

will receive proxy notices relating to that 

meeting, or any adjournment of it, delivered in 

hard copy or electronic form. 

يجااب أن يحاادد أ  إخطااار باااجتماااع الجمعيااة  38.1
عموم ل عناااااوين )"عنوان ا ل عنوان أو ا ل يااااة ا

اإلخطار بالوكيل"( التي ساااااتتلقى الشاااااركة أو 
وكالؤها عليها اإلخطارات بالوكيل بخصااوص 
لهي ويُسااااااالم في  تأجيل  ماعي أو أ   ذلك االجت

 نسخة ورقية أو في صيبة إلكترونية.

38.2 A person who is entitled to attend, speak or vote 

(either on a show of hands or on a poll) at a 

general meeting remains so entitled in respect 

of that meeting or any adjournment of it, even 

though a valid proxy notice has been delivered 

to the company by or on behalf of that person. 

الشخص الذ  يحق له حضور اجتماع الجمعية  38.2
ة أو التحدث أو التصااااويت فيه )سااااواء العمومي

له ذلك الحق  باالقتراع( يظل  برفع األيد  أو 
بخصوص ذلك االجتماع أو أ  تأجيل لهي حتى 
لم إخطار وكيل ساااااااار  المفعول إلى  إذا ساااااااُ
 الشركة بواسطة ذلك الشخص أو نيابة عنه.

38.3 Subject to paragraphs (4) and (5) below, a 

proxy notice must be delivered to the proxy 

notification address identified in the notice of 

the general assembly not less than 48 hours 

( 5( و )4مع مراعاة عدم اإلخالل بالفقرات ) 38.3
سلم إخطار الوكيل إلى عنوان أدناهي ينببي  أن يُ

اإلخطاااار باااالوكيااال المحااادد في الااادعوة إلى 
سااااعة  48الجمعيوة العموميوة في موعد أقصااااه 

قبااال موعاااد اجتمااااع الجمعياااة العمومياااة أو 
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before the time fixed for the general meeting or 

adjourned meeting to which it relates. 

 االجتماع المؤجل الذ  يتعلق به.

38.4 In the case of a poll taken more than 48 hours 

after it is demanded, the notice must be 

delivered to the proxy notification address not 

less than 24 hours before the time fixed for the 

taking of the poll. 

في حااال إجراء االقتراع بعااد طلبااه بماادة تزيااد  38.4
عةي ينببي أن يُسااااااالم اإلخطار  48عن  سااااااااا

بااالوكياال إلى عنوان اإلخطااار بااالوكياال قباال 
حاادد إلجراء االقتراع بماادة ال تقاال الموعااد الم

 ساعة. 24عن 

38.5 In the case of a poll not taken during the 

meeting but taken not more than 48 hours after 

it was demanded, the proxy notice must be 

delivered— 

في حااال عاادم إجراء االقتراع أثناااء االجتماااع  38.5
 48تزيااد عن  ولكن أُجر  بعااد طلبااه بماادة ال

 ساعةي يجب أن يُسلم اإلخطار بالوكيل:

(a) in accordance with paragraph (3), or (أ) ( ي أو 3بموجب الفقرة) 

(b) at the meeting at which the poll was 

demanded to the chairman, secretary or 

any director.  

يه طلب إجراء  (ب) لذ  يوجه ف ماع ا في االجت
االقتراع إلى الرئيس أو أمين الساااار أو أ  

 عضو بالمجلس. 

38.6 An appointment under a proxy notice may be 

revoked by delivering a notice in writing given 

by or on behalf of the person by whom or on 

whose behalf the proxy notice was given to a 

proxy notification address. 

يجوز إلباااء تعيين الوكياال بموجااب اإلخطااار  38.6
بالوكيل عن طريق تساااااااليم إخطار خطي يقدم 
ُقدم  لذ   بة عن الشاااااااخص ا يا طة أو ن بواسااااااا
اإلخطار بالوكيل بواساااااااطته أو نيابة عنه إلى 

 عنوان اإلخطار بالوكيل.

38.7 A notice revoking a proxy appointment only 

takes effect if it is delivered before—  

يساااااار  اإلخطار الذ  يلبي تعيين الوكيل فقط  38.7
 إذا ُسلم قبل : 

(a) the start of the meeting or adjourned 

meeting to which it relates, or 

باادء االجتماااع أو االجتماااع المؤجاال الااذ   (أ)
 ي أويتعلق به

(b) (in the case of a poll not taken on the 

same day as the meeting or adjourned 

meeting) the time appointed for taking 

the poll to which it relates. 

)في حال عدم إجراء االقتراع في نفس يوم  (ب)
االجتمااااع أو االجتمااااع المؤجااال( الوقااات 

 يتعلق به.المعين إلجراء االقتراع الذ  

38.8 If a proxy notice is not signed by the person 

appointing the proxy, it must be accompanied 

by written evidence of the authority of the 

person who executed it to execute it on the 

appointor’s behalf. 

إذا لم يوقع على إخطار الوكيل الشااااخُص الذ   38.8
يجااااب أن يكون اإلخطااااار عين  ف لوكياااالي  ا

مصااااحوبًا بأدلة خطية تثبت أن ذلك الشااااخص 
بة عن  يا ة التوقيع ن لديه صاااااااالحيو عه  لذ  وق ا

 الموكل.

39. Amendments to resolutions 39. تعديل القرارات 

39.1 An ordinary resolution to be proposed at a 

general meeting may be amended by ordinary 

resolution if— 

يجوز تعديل القرار العاد  المزمع اقتراحه في  39.1
اجتمااااع الجمعياااة العمومياااة عن طريق قرار 

 عاد  بشرط :

(a) notice of the proposed amendment is 

given to the company secretary in writing 

by a person entitled to vote at the general 

meeting at which it is to be proposed not 

less than 48 hours before the meeting is 

to take place (or such later time as the 

إرساااااااال إخطار التعديل المقترح إلى أمين  (أ)
سر الشركة خطيًا من شخص له الحق في 
التصاااااااويت في اجتماع الجمعية العمومية 
قد  بل أن ينع مه ق ما المزمع اقتراح القرار أ

سااااااااعة )أو  48االجتماع بمدة ال تقل عن 
يحااادده رئيس في أ  وقااات الحق لاااذلاااك 

 االجتماع(ي و
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chairman of the meeting may 

determine), and 

(b) the proposed amendment does not, in 

the reasonable opinion of the chairman 

of the meeting, materially alter the scope 

of the resolution. 

أال يبير التعاااادياااال المقترحي وفق الرأ   (ب)
المعقول لرئيس االجتمااااعي نطااااق  القرار 

 تبييًرا جوهريًا.

39.2 A special resolution to be proposed at a general 

meeting may be amended by ordinary 

resolution, if— 

يجوز تعاادياال القرار الخاااص المزمع اقتراحااه  39.2
في اجتماع الجمعية العمومية عن طريق قرار 

 عاد  بشرط :

(a) the chairman of the meeting proposes 

the amendment at the general meeting 

at which the resolution is to be proposed, 

and 

أن يقترح رئيُس االجتمااااع التعاااديااال في  (أ)
اجتماااع الجمعيااة العموميااة المزمع اقتراح 

 القرار أمامهي و

(b) the amendment does not go beyond 

what is necessary to correct a 

grammatical or other non-substantive 

error in the resolution. 

جاااوز التعاادياال مااا هو ضااااااارور  أال يت (ب)
لتصاااااااحيح خطااأ نحو  أو أ  خطااأ  ير 

 جوهر  في القرار.

39.3 If the chairman of the meeting, acting in good 

faith, wrongly decides that an amendment to a 

resolution is out of order, the chairman’s error 

does not invalidate the vote on that resolution. 

إذا قرر رئيس االجتماع خطئاًي وهو يتصاااارف  39.3
بحسن نيةي أن التعديل على القرار  ير مقبولي 
فإن خطأ الرئيس ال يؤد  إلى إبطال التصويت 

 على ذلك القرار.

RESTRICTIONS ON MEMBERS’ RIGHTS  القيود على حقوق المساهمين 

40. No voting of shares on which money owed 

to company 

عدم تصوووويت األسوووهم المسوووتحق عليها مبالغ  .40
 إلى الشركة

No voting rights attached to a share may be exercised 

at any general meeting, at any adjournment of it, or on 

any poll called at or in relation to it, unless all amounts 

payable to the company in respect of that share have 

been paid. 

ال يجوز ممارسااة أية حقوق تصااويت تتعلق بسااهم ما في 
أ  اجتماع جمعية عمومية أو في أ  تأجيل له أو في أ  
تصاااااويت باالقتراع تتم الدعوة إليه فيه أو فيما يتعلق بهي 
ما لم تكن جميع المبالغ المستحقة إلى الشركة بخصوص 

 ذلك السهم قد ُدفعت.

APPLICATION OF RULES TO CLASS 
MEETINGS 

 تطبيق القواعد على اجتماعات فئة األسهم

41. Class meetings 41. اجتماعات فئة األسهم 

The provisions of the articles relating to general 

meetings apply, with any necessary modifications, to 

meetings of the holders of any class of shares. 

تسااااااار  أحكام النظام األسااااااااساااااااي المتعلقة باجتماعات 
الجمعياة العمومياةي مع أياة تعاديالت ضااااااارورياةي على 

 اجتماعات مالكي األسهم من أية فئة.

PART 4 الفصل الرابع 

SHARES AND DISTRIBUTIONS األسهم والتوزيعات 

 

ISSUE OF SHARES 

 

 إصدار األسهم
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42. Powers to issue different classes of share 42. سلطة إصدار فئات مختلفة من األسهم 

42.1 Without prejudice to the rights attached to any 

existing share, the company may issue shares 

with such rights or restrictions as may be 

determined by ordinary resolution. 

المتعلقة بأ  ساااااااهم مع عدم اإلخالل بالحقوق  42.1
قائمي يجوز للشاااااااركة بموجب قرار عاد  أن 
تصااااادر أساااااهًما تتمتع بتلك الحقوق وتخضاااااع 

 للقيود التي ترد في ذلك القرار.

42.2 The company may issue shares which are to be 

redeemed, or are liable to be redeemed at the 

option of the company or the holder, and the 

directors may determine the terms, conditions 

and manner of redemption of any such shares. 

واجبة يجوز للشاااااااركة أن تصااااااادر أساااااااهًما  42.2
أو تكون قابلة لالساااااترداد حساااااب  االساااااترداد

اختيار الشركة أو اختيار مالك األسهمي ويجوز 
للمجلس تحديد شروط وأحكام وطريقة استرداد 

 م.هذه األسه

43. Payment of commissions on subscription 

for shares 

 دفع العموالت على االكتتاب في األسهم .43

43.1 The company may pay any person a 

commission in consideration for that person—  

يجوز للشااركة أن تدفع أل  شااخص عمولة في  43.1
 مقابل قيام ذلك الشخص بما يلي: 

(a) subscribing, or agreeing to subscribe, for 

shares, or 

االكتتااااب في األساااااااهم أو الموافقاااة على  (أ)
 االكتتاب فيهاي أو

(b) procuring, or agreeing to procure, 

subscriptions for shares.  

اساااااااتجالب أو الموافقااة على اساااااااتجالب  (ب)
 مكتتبين في األسهم. 

43.2 Any such commission may be paid— 43.2 لة من هذا القبيل على النحو يجوز دفع أية عمو
 التالي:

(a) in cash, or in fully paid or partly paid 

shares or other securities, or partly in 

one way and partly in the other, and 

نقًدا أو في شاااااااكل أساااااااهم أو أوراق مالية  (أ)
ا أو  ً أو جزئياااً أخرى مااادفوع قيمتهاااا كلياااا

ً بطريقاااة  والجزء مااادفوع قيمتهاااا جزئياااا
 المتبقي بطريقة أخرىي و

(b) in respect of a conditional or an absolute 

subscription. 

بشااااااأن اكتتاب سااااااواء كان مشااااااروطاً أو  (ب)
 اكتتاب دون شروط.

INTERESTS IN SHARES الحق في األسهم 

44. Company not bound by less than absolute 

interests 

 الشركة غير ملزمة بأقل من الحق الكامل  .44

Except as required by law, no person is to be 

recognised by the company as holding any share upon 

any trust, and except as otherwise required by law or 

the articles, the company is not in any way to be bound 

by or recognise any interest in a share other than the 

holder’s absolute ownership of it and all the rights 

attaching to it. 

باساااااااتثناء ما يتطلبه القانوني لن تعترف الشاااااااركة بأ  
شاااااااخص على أنه يحوز الساااااااهم على سااااااابيل األمانة. 
 وباساااتثناء ما يتطلبه القانوني لن تكون الشاااركة بأ  حال
من األحوال ملزمة بأية مصالحة في الساهم أو أن تعترف 
بأ  حق في السااااهم بخالف الملكية الكاملة لمالك السااااهم 

 وجميع الحقوق المرتبطة به.

SHARE CERTIFICATES شهادات األسهم 
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45. Certificates to be issued except in certain 

cases 

وجوب إصووووودار الشوووووهادات باسوووووتثناء حاالت  .45
 معينة

45.1 The company must issue each member with 

one or more certificates in respect of the shares 

which that member holds. 

يتعين على الشااركة أن تصاادر شااهادة واحدة أو  45.1
أكثر لكل مساهم بخصوص األسهم التي يملكها 

 ذلك المساهم.

45.2 This article does not apply to—  45.2  :ال تنطبق هذه المادة على ما يلي 

(a) uncertificated shares, or (أ) األسهم الصادرة دون شهادةي أو 

(b) shares in respect of which the 

Companies Regulations permit the 

company not to issue a certificate. 

األسهم التي يسمح نظام الشركات للشركة  (ب)
 أال تصدر شهادة بخصوصها.

45.3 All certificates must be issued free of charge. 45.3  .ينببي أن تُصدر جميع شهادات األسهم مجانًا 

45.4 No certificate may be issued in respect of 

shares of more than one class. 

ال يجوز إصدار أية شهادة بخصوص أسهم لها  45.4
 أكثر من فئة واحدة.

45.5 If more than one person holds a share, only one 

certificate may be issued in respect of it. 

إذا ملك أكثر من شاااااااخص ساااااااهًماي فال يجوز  45.5
 إصدار سوى شهادة واحدة فقط بخصوصه.

46. Contents and execution of share certificates 46.  محتويات شهادات األسهم وتوقيعها 

46.1 Every certificate must specify— 46.1  شهادة ما يلي:يجب أن تحدد كل 

(a) in respect of how many shares, of what 

class, it is issued,  

 عدد األسهم وفئتهاي  (أ)

(b) the issue price of those shares, (ب) سعر إصدار تلك األسهمي 

(c) the amount paid up on them, and (ج) المبلغ المدفوع منهاي و 

(d) any distinguishing numbers assigned to 

them.  

 أية أرقام مميزة مخصصة لها.  (د)

46.2 Certificates must— 46.2 :يجب أن تستوفي شهادة األسهم ما يلي 

(a) have affixed to them the company’s 

common seal or an official seal which is 

a facsimile of the company’s common 

seal with the addition on its face of the 

word “Securities” (a “securities seal”), or 

أن تُمهر بااالختم العااام للشاااااااركااة أو الختم  (أ)
الرساامي الذ  يكون نسااخة من الختم العام 
للشاااااركة مع إضاااااافة كلمة "أوراق مالية" 
 على وجهه )"ختم األوراق المالية"(ي أو

(b) be otherwise executed in accordance 

with the Companies Regulations. 

 نظام الشركات.أن توقع بموجب  (ب)

47. Consolidated share certificates 47. شهادات األسهم المجمعة 

47.1 When a member’s holding of shares of a 

particular class increases, the company may 

issue that member with— 

عندما تزداد األسااااهم التي يحملها المساااااهم من  47.1
فئة معينةي فيجوز للشاااااااركة أن تصااااااادر لذلك 

 المساهم ما يلي:
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(a) a single, consolidated certificate in 

respect of all the shares of a particular 

class which that member holds, or 

شهادة واحدة مجمعة بخصوص جميع تلك  (أ)
األساااااااهم من تلك الفئة بعينها التي يملكها 

 ذلك المساهمي أو

(b) a separate certificate in respect of only 

those shares by which that member’s 

holding has increased. 

شهادة منفصلة فقط بخصوص تلك األسهم   (ب)
 التي زادت بها ملكية ذلك المساهم.

47.2 When a member’s holding of shares of a 

particular class is reduced, the company must 

ensure that the member is issued with one or 

more certificates in respect of the number of 

shares held by the member after that reduction. 

But the company need not (in the absence of a 

request from the member) issue any new 

certificate if— 

عند تخفيض ملكية أسهم المساهم من فئة معينة  47.2
يجب على الشااركة أن تضاامن أن من األسااهمي 

المساااااااهم تُصاااااادر له شااااااهادة واحدة أو أكثر 
بخصاااوص عدد األساااهم التي يملكها المسااااهم 
بعد ذلك التخفيض. ومع ذلكي ال تحتاج الشركة 
)في حال عدم توجيه المسااااااهم طلبًا بذلك( إلى 
 إصدار أية شهادة جديدةي في الحاالت التالية:

(a) all the shares which the member no 

longer holds as a result of the reduction, 

and 

إذا كانت جميع األسهم التي لم يعد المساهم  (أ)
يملكهااااا نتيجااااة التخفيض ممثلااااة بنفس 

 الشهادةي و

(b) none of the shares which the member 

retains following the reduction, were, 

immediately before the reduction, 

represented by the same certificate. 

إذا لم تكن أ  من األساااااااهم التي يحتفظ  (ب)
بل  نت ق كا المساااااااااهم بهاا بعاد التخفيضي 
 التخفيض مباشرةي ممثلة بنفس الشهادة.

47.3 A member may request the company, in writing, 

to replace— 

 خطيًا أن:يجوز للمساهم أن يطلب من الشركة  47.3

(a) the member’s separate certificates with a 

consolidated certificate, or 

 للمساااااهم تسااااتبدل بالشااااهادات المنفصاااالة (أ)
 شهادة مجمعةي أو

(b) the member’s consolidated certificate 

with two or more separate certificates 

representing such proportion of the 

shares as the member may specify. 

تستبدل بالشهادة المجمعة للمساهم شهادتين  (ب)
منفصاالتين أو أكثر تمثل نساابة األسااهم التي 

 يحددها المساهم. 

47.4 When the company complies with such a 

request it may charge such reasonable fee as 

the directors may decide for doing so. 

الشااااركة لذلك الطلبي فيجوز عندما تسااااتجيب  47.4
لها أن تفرض رساااااوم معقولة حسااااابما يحددها 

 المجلس نظير ذلك.

47.5 A consolidated certificate must not be issued 

unless any certificates which it is to replace 

have first been returned to the company for 

cancellation. 

جمعة ما لم تُعاد يجب أال تُصااااادر الشاااااهادة الم 47.5
أواًل إلى الشاااااركة أية شاااااهادات تحل الشاااااهادة 

 المجمعة محلها لكي تلبيها الشركة.

48. Replacement share certificates 48. شهادات األسهم البديلة 

48.1 If a certificate issued in respect of a member’s 

shares is—  

شهادة الصادرة بخصوص  48.1 في حال إذا كانت ال
 أسهم المساهم ــ 

(a) damaged or defaced, or (أ) قد تعرضت للضرر أو المحوي أو 

(b) said to be lost, stolen or destroyed, (ب)  رقت أو تعرضااات ُزعم أنها قد فُقدت أو ساااُ
 للتلفي 
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that member is entitled to be issued with a 

replacement certificate in respect of the same 

shares.  

فيحق لذلك المساهم أن تُصدر له شهادة بديلة بخصوص 
 األسهم ذاتها. 

48.2 A member exercising the right to be issued with 

such a replacement certificate— 

يمااارس حقااه في طلااب تلااك  للمساااااااااهم الااذ  48.2
 الشهادة البديلة ــ

(a) may at the same time exercise the right 

to be issued with a single certificate or 

separate certificates, 

أن يماااارس في ذات الوقااات الحق في أن  (أ)
تُصااااااادر له شاااااااهادة واحدة أو شاااااااهادات 

 منفصلةي

(b) must return the certificate which is to be 

replaced to the company if it is damaged 

or defaced, and 

يتعين عليااه أن يعيااد الشاااااااهااادة الواجااب  (ب)
استبدالها إلى الشركة إذا تعرضت الشهادة 

 للتلف أو المحوي و

(c) must comply with such conditions as to 

evidence, indemnity and the payment of 

a reasonable fee as the directors decide. 

لك الشاااااااروط التي  (ج) يه أن يلتزم بت يجب عل
يحددها مجلس اإلدارة بشااااأن إثبات ساااابب 
طلب شااااهادة بديلة والتعويض ودفع رساااام 

 معقول.

SHARES NOT HELD IN CERTIFICATED 
FORM 

 األسهم غير المملوكة في شكل شهادة

49. Uncertificated shares 49. األسهم الصادرة دون شهادة 

49.1 In this article, “the relevant rules” means— 49.1  في هذه المادةي يقصاااد بمصاااطلح "القواعد ذات
 الصلة":

(a) any applicable provision of the 

Companies Regulations about the 

holding, evidencing of title to, or transfer 

of shares other than in certificated form, 

and 

نظام الشااركات تساار  بشااأن أ  نص في  (أ)
ملكية األسهم وإثبات ملكيتها ونقل ملكيتهاي 
 بخالف األسهم الصادرة بموجب شهادةي و

(b) any applicable legislation, rules or other 

arrangements made under or by virtue of 

such provision. 

أ  قاااانون أو قااااعااادة أو ترتيباااات أخرى  (ب)
  لذلك النص.سارية بموجب أو إعماالً 

49.2 The provisions of this article have effect subject 

to the relevant rules. 

تساااار  أحكام هذه المادة بشاااارط عدم اإلخالل  49.2
 بالقواعد ذات الصلة.

49.3 Any provision of the articles which is 

inconsistent with the relevant rules must be 

disregarded, to the extent that it is inconsistent, 

whenever the relevant rules apply. 

لن يُعتد بأ  حكم من أحكام النظام األسااااااسااااي  49.3
إلى الحد   يتعارض مع القواعد ذات الصااااااالةي

ذلك الحكم مع القواعد ذات فيه تعارض الذ  ي
الصاالةي يُحتكم إلى القواعد ذات الصاالة وتكون 

 لها األولوية.

49.4 Any share or class of shares of the company 

may be issued or held on such terms, or in such 

a way, that— 

يجوز إصدار أ  سهم أو فئة من أسهم الشركة  49.4
أو تملكها بناًء على الشاااااااروط وبالطريقة التي 

 تسمح:

(a) title to it or them is not, or must not be, 

evidenced by a certificate, or 

بأال تُثبت الملكية فيها أوال يجب أن تُثبت  (أ)
 عن طريق شهادةي أو

(b) it or they may or must be transferred 

wholly or partly without a certificate.  

 أن تُنقل ملكيتها كليًا أو جزئيًا دون شهادة.  (ب)
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49.5 The directors have power to take such steps as 

they think fit in relation to— 

يكون لمجلس اإلدارة الصاااااااالحية التخاذ تلك  49.5
اإلجراءات التي يراها مناسااااااابة فيما يتعلق بما 

 يلي:

(a) the evidencing of and transfer of title to 

uncertificated shares (including in 

connection with the issue of such 

shares), 

دون إثبات ونقل ملكية األساااااهم الصاااااادرة  (أ)
 شهادة )بما في ذلك إصدار تلك األسهم(ي

(b) any records relating to the holding of 

uncertificated shares, 

أية سااااجالت تتعلق بتملك أسااااهم صااااادرة  (ب)
 دون شهادةي

(c) the conversion of certificated shares into 

uncertificated shares, or 

تحويل األسهم الصادرة بموجب شهادة إلى  (ج)
 أسهم صادرة دون شهادةي أو

(d) the conversion of uncertificated shares 

into certificated shares. 

تحويل األساااهم الصاااادرة دون شاااهادة إلى  (د)
 أسهم صادرة بموجب شهادة.

49.6 The company may by notice to the holder of a 

share require that share—  

يجوز للشااركةي بموجب إخطار يوجه إلى مالك  49.6
 السهم أن تطلب ما يلي: 

(a) if it is uncertificated, to be converted into 

certificated form, and 

أن يحول الساااااااهمي إذا كان صاااااااادًرا دون  (أ)
 شهادةي إلى سهم صادر في شكل شهادةي

(b) if it is certificated, to be converted into 

uncertificated form, to enable it to be 

dealt with in accordance with the articles. 

أن يحول الساااهمي إذا كان صاااادًرا بموجب  (ب)
شااااهادةي إلى سااااهم صااااادر دون شااااهادةي 
مل معاه بموجب النظاام  لتمكينهاا من التعاا

 األساسي.

49.7 If— 49.7 :في حال إذا 

(a) the articles give the directors power to 

take action, or require other persons to 

take action, in order to sell, transfer or 

otherwise dispose of shares, and 

كان النظام األساااسااي يعطي مجلس اإلدارة  (أ)
صااااااالحية اتخاذ اإلجراءات أو يتطلب من 
األشاااااااخاااص اآلخرين اتخاااذ إجراءي لبيع 
األساااااااهم أو نقاال ملكيتهااا أو خالف ذلااك 

 رف فيهاي والتص

(b) uncertificated shares are subject to that 

power, but the power is expressed in 

terms which assume the use of a 

certificate or other written instrument, 

كانت األسهم الصادرة دون شهادة تخضع  (ب)
لتلك الصااالحيةي لكن الصااالحية ُعبر عنها 

شااهادة أو وثيقة  بشااروط تفترض اسااتخدام
 خطية أخرىي

the directors may take such action as is 

necessary or expedient to achieve the same 

results when exercising that power in relation to 

uncertificated shares. 

فيجوز لمجلس اإلدارة اتخاااااذ ذلااااك اإلجراء 
ذاتها عند الضاااارور  أو الالزم لتحقيق النتائك 

ممارسااااة تلك الصااااالحية فيما يتعلق باألسااااهم 
 الصادرة دون شهادة.

49.8 In particular, the directors may take such action 

as they consider appropriate to achieve the 

sale, transfer, disposal, forfeiture, re-allotment 

or surrender of an uncertificated share or 

otherwise to enforce a lien in respect of it. 

على وجه الخصااااااوصي يجوز لمجلس اإلدارة  49.8
أن يتخذ ذلك اإلجراء حسبما يراه مناسباً إلتمام 
بيع السهم الصادر دون شهادة أو نقل ملكيته أو 
التصرف فيه أو مصادرته أو إعادة تخصيصه 
أو التناااازل عناااهي أو خالف ذلاااك تنفياااذ رهن 

 بخصوصه. االمتياز

49.9 Unless the directors otherwise determine, 

shares which a member holds in uncertificated 

form must be treated as separate holdings from 

ماا لم يحاادد مجلس اإلدارة خالف ذلاكي ينببي  49.9
أن تُعامل األسااهم التي يملكها المساااهمون دون 
شااااهادة على أنها مساااااهمات منفصاااالة عن أية 
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any shares which that member holds in 

certificated form. 

 أسهم يملكها المساهم بموجب شهادة .

49.10 A class of shares must not be treated as two 

classes simply because some shares of that 

class are held in certificated form and others 

are held in uncertificated form. 

يجب أال تعامل فئة أساااااااهم على أنها فئتان فقط  49.10
لمجرد أن بعض األساااااهم من تلك الفئة مملوكة 
بموجب شاااااااهادة والبعض اآلخر مملوكة دون 

 شهادة.

PARTLY PAID SHARES األسهم المدفوع قيمتها جزئيًا 

50. Company’s lien over partly paid shares 50.  امتياز الشووووركة على األسووووهم المدفوع قيمتها
 جزئيًا

50.1 The company has a lien (“the company’s 

lien”) over every share which is partly paid for 

any part of that share's issue price which has 

not been paid to the company, and which is 

payable immediately or at some time in the 

future, whether or not a call notice has been 

sent in respect of it. 

يكون للشااااركة حق امتياز )"امتياز الشااااركة"(  50.1
ًيا نظير أ   على كل ساااااااهم مدفوع قيمته جزئ
جزء من سعر إصدار ذلك السهم الذ  لم يُدفع 

سواًء كان  شركةي  مستحق على الفور أو إلى ال
في وقت الحق في المساااااااتقبلي وساااااااواء أكان 
إخطااار دفع المبااالغ المساااااااتحقااة قااد أرساااااااال 

 بخصوصه من عدمه.

50.2 The company’s lien over a share— 50.2 :يسر  على امتياز الشركة على السهم ما يلي 

(a) takes priority over any third party’s 

interest in that share, and 

تياز الشااركة على السااهم األولوية يكون الم (أ)
 على أية حق للبير على ذلك السهمي و

(b) extends to any dividend or other money 

payable by the company in respect of 

that share and (if the lien is enforced and 

the share is sold by the company) the 

proceeds of sale of that share. 

يمتد امتياز الشااااااركة على السااااااهم إلى أية  (ب)
أرباح على السهم أو أية مبالغ أخرى يجب 
على الشااركة دفعها بخصااوص ذلك السااهم 
وأيًضا حصيلة بيع ذلك السهم )في حال إذا 
 نفذت الشركة حق االمتياز وباعت السهم(.

50.3 The directors may at any time decide that a 

share which is or would otherwise be subject to 

the company’s lien shall not be subject to it, 

either wholly or in part. 

يجوز لمجلس اإلدارة في أ  وقااات أن يقرر  50.3
عدم سااريان امتياز الشااركة على أ  سااهم كان 
يجب أن يخضاااع المتياز الشاااركةي ساااواًء أكان 

 عدم السريان كليًا أو جزئيًا.

51. Enforcement of the company’s lien 51. تنفيذ امتياز الشركة 

51.1 Subject to the provisions of this article, the 

company may sell a share as determined by the 

directors in the following situations: 

مع مراعاااة عاادم اإلخالل بااأحكااام هااذه المااادةي  51.1
يجوز للشااااااركة أن تبيع السااااااهم بالطريقة التي 

 يحددها مجلس اإلدارة عندما:

(a) a lien enforcement notice has been given 

in respect of a share, and 

ترسااااااال الشاااااااركة إخطار بتنفيذ االمتياز  (أ)
 بخصوص السهمي و

(b) the person to whom the notice was given 

has failed to comply with it. 

لم يلتزم الشاااااااخص الذ  قُدم إليه اإلخطار  (ب)
 بما ورد فيه.

51.2 A lien enforcement notice— 51.2  يجب في إخطار تنفيذ االمتياز 

(a) may only be given in respect of a share 

which is subject to the company’s lien, in 

respect of which a sum is payable and 

the due date for payment of that sum has 

passed, 

بخصاااااوص الساااااهم الذ  أن يرسااااال فقط  (أ)
يخضااع المتياز الشااركةي والمسااتحق عليه 
دفع مبلغ وانقضاااااى تاريخ اساااااتحقاق ذلك 

 المبلغي
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(b) must specify the share concerned, (ب) أن يحدد السهم المعنيي 

(c) must require payment of the sum 

payable within 14 days of the notice, 

ل أن يطلب فيه دفع المبلغ المساااااااتحق خال (ج)
 يوًما من تاريخ اإلخطاري 14

(d) must be addressed either to the holder of 

the share or to a person entitled to it by 

reason of the holder’s death, bankruptcy 

or otherwise, and 

أن يُوجااه إمااا إلى مااالااك الساااااااهم أو إلى  (د)
سهم بسبب وفاة مالك  الشخص المستحق لل

 سه أو أل  سببي والسهم أو إفال

(e) must state the company’s intention to 

sell the share if the notice is not complied 

with.  

أن يحدد نية الشااااركة في بيع السااااهم إذا لم  (ه)
 يتم االلتزام بما ورد في اإلخطار. 

51.3 Where shares are sold under this article— 51.3  المادةيفي حال بيع األسهم بموجب هذه 

(a) the directors may authorise any person 

to execute an instrument of transfer of 

the shares to the purchaser or a person 

nominated by the purchaser, and 

يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أ  شااااخص  (أ)
نقاال ملكيااة األساااااااهم إلى وثيقااة في توقيع 

يه  لذ  يسااااااام المشاااااااتر  أو الشاااااااخص ا
 المشتر ي و

(b) the transferee is not bound to see to the 

application of the consideration, and the 

transferee’s title is not affected by any 

irregularity in or invalidity of the process 

leading to the sale. 

ة  (ب) لن يكون المنقول إليه ملزًما بمتابعة كيفيو
اسااااااتخدام المقابل الماد ي ولن تتأثر ملكية 
المنقول إليااه بااأ  مخااالفااة أو بطالن في 

 اإلجراءات التي أدت إلى البيع. 

51.4 The net proceeds of any such sale (after 

payment of the costs of sale and any other 

costs of enforcing the lien) must be applied— 

ينببي أن يُسااتخدم صااافي حصاايلة أ  بيع )بعد  51.4
دفع تكاااليف البيع وأيااة تكاااليف أخرى لتنفيااذ 

 االمتياز( على الوجه التالي:

(a) first, in payment of so much of the sum 

for which the lien exists as was payable 

at the date of the lien enforcement 

notice, 

في الوفاء بأكبر قدر ممكن من المبلغ  -أوالً  (أ)
الذ  نشأن بسببه االمتياز والمستحق أيًضا 

 في تاريخ إخطار تنفيذ االمتيازي

(b) second, to the person entitled to the 

shares at the date of the sale, but only 

after the certificate for the shares sold 

has been surrendered to the company 

for cancellation or a suitable indemnity 

has been given for any lost certificates, 

and subject to a lien equivalent to the 

company’s lien over the shares before 

the sale for any money payable in 

respect of the shares after the date of the 

lien enforcement notice. 

ًيا (ب) لك  -ثان ما ما تبقى إلى الشاااااااخص  يدفع 
السهم في تاريخ البيعي ولكن فقط بعد تسليم 
الشهادة الخاصة بالسهم المبيع إلى الشركة 
إللبائها أو تقديم إقرار مناساااااااب بتعويض 
الشااركة عن أية شااهادات مفقودةي وبشاارط 

على  عدم اإلخالل تتمتع الشاااااااركة بامتياز
األسااهم قبل البيع على أية مبالغ تدفع مقابل 
 األسهم بعد تاريخ إخطار تنفيذ االمتياز.

51.5 A statutory declaration by a director or the 

company secretary that the declarant is a 

director or the company secretary and that a 

share has been sold to satisfy the company’s 

lien on a specified date— 

إن اإلقرار القانوني من قبل عضاااو المجلس أو  51.5
من قبل أمين ساااار الشااااركة بأن الُمقر عضااااو 
بالمجلس أو أمين سااار الشاااركة وأن الساااهم قد 
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(a) is conclusive evidence of the facts stated 

in it as against all persons claiming to be 

entitled to the share, and 

يكون دلياًل قاطًعا على الحقائق الواردة فيه  (أ)
ل  جميع األشاااااااخااااص الاااذين يزعمون  قَبااا 

 أحقيتهم في السهمي و

(b) subject to compliance with any other 

formalities of transfer required by the 

articles or by law, constitutes a good title 

to the share. 

يمثل ملكية صااحيحة للسااهم بشاارط االلتزام  (ب)
بأية إجراءات رسااااااامية لنقل الملكية التي 

 يتطلبها النظام األساسي أو القانون.

52. Call notices 52.  إخطارات المطالبة بدفع المبالغ المستحقة 

52.1 Subject to the terms on which shares are 

allotted, the  directors may send a notice 

(a “call notice”) to a member requiring the 

member to pay the company a specified sum of 

money (a “call”) which is payable in respect of 

shares which that member holds at the date 

when the directors decide to send the call 

notice. 

مع عدم اإلخالل بالشاااااااروط التي تُخصاااااااص  52.1
األساااااااهم بنااااًء عليهااااي يجوز لمجلس اإلدارة 
إرساااااال إخطار )"إخطار المطالبة بدفع المبالغ 
المستحقة"( إلى المساهم يطلب فيه من المساهم 
أن يدفع إلى الشاااااركة المبلغ المالي المساااااتحق 
بخصاااوص األساااهم )"المبلغ المساااتحق"( التي 

م في تاريخ صااااادور قرار يملكها ذلك المسااااااه
مجلس اإلدارة بااإرسااااااااال إخطااار دفع المبااالغ 

 المستحقة.

52.2 A call notice— 52.2  عنااد إصاااااااادار إخطااار المطااالبااة باادفع المبااالغ
 المستحقة ــ

(a) may not require a member to pay a call 

which exceeds the total sum unpaid on 

that member’s shares, 

ال يجوز أن يطلب من المسااااااااهم دفع مبلغ  (أ)
عن يتجاااوز إجمااالي المبلغ  ير الماادفوع 

 أسهم ذلك المساهمي

(b) must state when and how any call to 

which it relates it is to be paid, and 

يجااب أن يحاادد موعااد وطريقااة دفع المبلغ  (ب)
 المستحق المذكور فيهي و

(c) may permit or require the call to be paid 

by instalments. 

يجوز أن يسااااااامح أو يطلااااب دفع المبلغ  (ج)
 المستحق بالتقسيط.

52.3 A member must comply with the requirements 

of a call notice, but no member is obliged to pay 

any call before 14 days have passed since the 

notice was sent. 

بات يتعين على المساااااااااهم أن  (د) يلتزم بمتطل
بة بدفع المبالغ المساااااااتحقة  إخطار المطال
على األسهمي ولكن ال يجوز إلزام المساهم 

يوًما  14بدفع أ  مبالغ مطلوبة قبل مرور 
 من تاريخ إرسال اإلخطار.

52.4 Before the company has received any call due 

under a call notice the directors may—  

ركة أية مبالغ مستحقة بموجب قبل أن تتسلم الش 52.3
إخطار المطالبة بدفع المبالغ المسااااتحقةي يجوز 

 لمجلس اإلدارة ــ 

(a) revoke it wholly or in part, or (أ)  إلباء اإلخطاري كليًا أو جزئيًاي أو 

(b) specify a later time for payment than is 

specified in the notice, 

التااااريخ تحااادياااد موعاااد الحق للااادفع بعاااد  (ب)
 المحدد في اإلخطاري

by a further notice in writing to the member in 

respect of whose shares the call is made. 

وذلك بموجب إخطار خطي آخر إلى المساااااهم 
 الذ  صدر اإلخطار بخصوص أسهمه.
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53. Liability to pay calls 53.  المسؤولية عن دفع المبالغ المستحقة بموجب
 المطالبةإخطار 

53.1 Liability to pay a call is not extinguished or 

transferred by transferring the shares in respect 

of which it is required to be paid. 

ال تساااقط المساااؤولية عن دفع المبلغ المساااتحق  53.1
قل عن طريق نقل ملكية  على األساااااااهم وال تُن
ة األساااااااهم المطلوب دفع المباااالغ المساااااااتحقااا

 بخصوصه.

53.2 Joint holders of a share are jointly and severally 

liable to pay all calls in respect of that share.  

53.3 Subject to the terms on which shares are 

allotted, the directors may, when issuing 

shares, provide that call notices sent to the 

holders of those shares may require them— 

يكون مالكو السااااهم ملكيوة مشااااتركة مسااااؤولين  53.2
على ساااااابيل التضااااااامن عن دفع جميع المبالغ 

 المستحقة بخصوص ذلك السهم. 

مع مراعااااة عااادم اإلخالل باااالشاااااااروط التي  53.3
تُخصااااااص األسااااااهم بناًء عليهاي يجوز لمجلس 

أن يشااااترط أن  اإلدارةي عند إصاااادار األسااااهمي
ع المبالغ المساااتحقة على األساااهمي اإلخطار بدف

 والمرسل إلى مالكي تلك األسهمي يطلب منهم:

(a) to pay calls which are not the same, or (أ) أن يدفعوا مبالغ مختلفةي أو 

(b) to pay calls at different times. (ب)  أن يااادفعوا المباااالغ المطلوباااة في أوقاااات
 مختلفة.

54. When call notice need not be issued 54.  حاالت عدم الحاجة إلى إصدار إخطار المطالبة
 بدفع المبالغ المستحقة 

54.1 A call notice need not be issued in respect of 

sums which are specified in the terms on which 

a share is issued, as being payable to the 

company in respect of that share — 

إخطار بدفع المبالغ المساااتحقة ال يلزم إصااادار  54.1
بخصااوص المبالغ المحددة في شااروط إصاادار 
السهم على أنها مستحقة إلى الشركة بخصوص 

 ذلك السهم ـــ

(a) on allotment, (أ) عند التخصيصي 

(b) on the occurrence of a particular event, 

or 

 فور وقوع حدث معيني أو (ب)

(c) on a date fixed by or in accordance with 

the terms of issue. 

 في تاريخ محدد بموجب شروط اإلصدار. (ج)

54.2 But if the due date for payment of such a sum 

has passed and it has not been paid, the holder 

of the share concerned is treated in all respects 

as having failed to comply with a call notice in 

respect of that sum, and is liable to the same 

consequences as regards the payment of 

interest and forfeiture. 

ر م ذلكي إذا انقضااااى تاريخ اسااااتحقاق سااااداد  54.2
ذلك المبلغ ولم يُساااااااددي فيعامل مالك الساااااااهم 
المعني في جميع النواحي على أناااه لم يلتزم 
بإخطار الدفع بخصاااااااوص ذلك المبلغ ويكون 

ئدة م فا ها مثل دفع ال قب ذات ساااااااؤواًل عن العوا
 والمصادرة.

55. Failure to comply with call notice: automatic 

consequences 

عدم االلتزام بإخطار دفع المبالغ المسوووووووتحقة   .55
 العواقب التلقائية

55.1 If a person is liable to pay a call and fails to do 

so by the call payment date—  

إذا كاااان شاااااااخص مساااااااؤواًل عن دفع المبلغ  55.1
المسااااتحق على السااااهم ولم يدفعه بحلول موعد 

 الدفع المحددي يسر  ما يلي: 

(a) the directors may issue a notice of 

intended forfeiture to that person, and 

يجوز لمجلس اإلدارة إصااااادار إخطار إلى  (أ)
 ذلك الشخص بالعزم على المصادرةي و 
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(b) until the call is paid, that person must pay 

the company interest on the call from the 

call payment date at the relevant interest 

rate. 

يتعين على ذلاك الشاااااااخصي إلى أن يُادفع  (ب)
المبلغ المسااتحق على األسااهمي أن يدفع إلى 

المبلغ المساااااااتحق من عن الشاااااااركة فائدةً 
فائدة تاريخ دفع المبلغ الم ساااااااتحق تحت ال

 على أساس بسعر الفائدة المتعارف عليه.

55.2 For the purposes of this article— 55.2 أل راض هذه المادة ـــ 

(a) the “call payment date” is the time when 

the call notice states that a call is 

payable, unless the directors give a 

notice specifying a later date, in which 

case the “call payment date” is that later 

date, 

يقصاااااااااد بمصاااااااطلح "تااااريخ دفع المبلغ  (أ)
المساااااااتحق" موعد اساااااااتحقاق دفع المبلغ 
المساااااااتحق المبين في إخطااار دفع المبلغ 
المساااااااتحقي ما لم يرسااااااال مجلس اإلدارة 
ًخا الحًقاي  تاري حدد  لك ي إخطاًرا بخالف ذ

لةي يكون " حا لك ال تاريخ دفع المبلغ وفي ت
 المستحق" هو ذلك التاريخ الالحق.

(b) the “relevant interest rate” is— (ب)  يقصاااد بمصاااطلح "ساااعر الفائدة المتعارف
 عليه":

(i) the rate fixed by the terms on 

which the share in respect of 

which the call is due was allotted, 

(i)  شروط التي سعر المحدد بموجب ال ال
ُخصااص بناًء عليها السااهم المسااتحق 

 دفع مبلغ بخصوصهي 

(ii) such other rate as was fixed in the 

call notice which required 

payment of the call, or has 

otherwise been determined by the 

directors, or 

(ii)  دد في ذلااك الساااااااعر اآلخر الااذ  حااُ
مطالبة بدفع المبلغ المستحق إخطار ال

والذ  طلب فيه دفع المبلغ المستحقي 
أو أ  ساااااااعر آخر يحاااادده مجلس 

 اإلدارةي أو

(iii) if no rate is fixed in either of these 

ways, 5 per cent per annum. 

(iii)  حدد الساااااااعر بأ  من هاتين إذا لم يُ
% في 5الطريقتيني يكون الساااااااعر 

 السنة.

55.3  The directors may waive any obligation to pay 

interest on a call wholly or in part. 

لمجلس اإلدارة التناااازل عن أ  التزام بااادفع  55.3
فائدة على المبلغ المسااتحق على السااهمي كليًا أو 

 جزئيًا.

56. Notice of intended forfeiture 56. اإلخطار بالمصادرة المزمع تطبيقها 

A notice of intended forfeiture— 56.1 :إن اإلخطار بالمصادرة المزمع تطبيقها 

(a) may be sent in respect of any share in 

respect of which a call has not been paid 

as required by a call notice, 

يجوز أن يُرساااال بخصااااوص أ  سااااهم لم  (أ)
يُساادد المبلغ المسااتحق عليه حساابما يتطلب 

 لمستحق.إخطار دفع المبلغ ا

(b) must be sent to the holder of that share 

or to a person entitled to it by reason of 

the holder’s death, bankruptcy or 

otherwise, 

يجب أن يُرسل إما إلى مالك ذلك السهم أو  (ب)
إلى الشاااااخص المساااااتحق له بسااااابب وفاة 

 المالك أو إفالسه أل  سبب  ير ذلكي

(c) must require payment of the call and any 

accrued interest by a date which is not 

less than 14 days after the date of the 

notice, 

يجب أن يطلب سااداد المبلغ المسااتحق على  (ج)
الساااااهم وساااااداد أية فائدة مساااااتحقة بحلول 
التاريخ الذ  يقع بعد تاريخ اإلخطار بمدة 

 يوًماي 14ال تقل عن 
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(d) must state how the payment is to be 

made, and 

يجب أن يحدد كيفية سداد المبلغ المستحقي  (د)
 و

(e) must state that if the notice is not 

complied with, the shares in respect of 

which the call is payable will be liable to 

be forfeited. 

زام يجااااب أن يحاااادد أنااااه إذا لم يتم االلت (ه)
باإلخطاري ساااااتكون األساااااهم التي صااااادر 

 اإلخطار بشأنها عرضةً للمصادرة.

57. Directors’ power to forfeit shares 57. صالحية مجلس اإلدارة في مصادرة األسهم 

If a notice of intended forfeiture is not complied with 

before the date by which payment of the call is 

required in the notice of intended forfeiture, the 

directors may decide that any share in respect of 

which it was given is forfeited, and the forfeiture is to 

include all dividends or other moneys payable in 

respect of the forfeited shares and not paid before the 

forfeiture. 

إذا لم يتم االلتزام بإخطار المصادرة المزمعة قبل التاريخ 
الذ  يكون المبلغ المستحق متوجب السداد بحلوله حسب 
إخطار المصااااااااادرة المزمعةي يجوز لمجلس اإلدارة أن 

وتشاااامل  يقرر مصااااادرة أ  سااااهم قدم اإلخطار بشااااأنهي
ارباااح األساااااااهم أو المبااالغ األخرى  المصااااااااادرة جميع

ة بخصااااوص األسااااهم الُمصاااااد رة ولم تُدفع قبل المسااااتحق
 تاريخ المصادرة.

58. Effect of forfeiture 58. أثر المصادرة 

58.1 The forfeiture of a share extinguishes 58.1 :تؤد  المصادرة إلى إسقاط ما يلي 

(a) all interests in that share, and all claims 

and demands against the company in 

respect of it, and 

جميع الحقوق في ذلاااك الساااااااهمي وجميع  (أ)
المطااالبااات والمطااالااب المرفوعااة ضااااااااد 

 و الشركة بخصوصهي

(b) all other rights and liabilities incidental to 

the share as between the person whose 

share it was prior to the forfeiture and the 

company. 

جميع الحقوق وااللتزامااات المصااااااااااحبااة  (ب)
للسااااهم فيما بين الشااااخص الذ  كان يملك 

 السهم قبل المصادرة وبين الشركة.

58.2 Any share which is forfeited in accordance with 

the articles— 

 أ  سهم يُصادر بموجب النظام األساسي ــ 58.2

(a) is deemed to have been forfeited when 

the directors decide that it is forfeited,  

يُعد قد صااااودر عندما يقرر مجلس اإلدارة  (أ)
 مصادرتهي 

(b) is deemed to be the property of the 

company, and 

 يُعد ملًكا للشركةي و (ب)

(c) may be sold, re-allotted or otherwise 

disposed of as the directors think fit.  

عاد تخصااااااايصااااااااه أو  (ج) باع أو ي يجوز أن ي
التصاااااارف فيه بأ  شااااااكل آخر حساااااابما 

 يتراءى لمجلس اإلدارة. 

58.3 If a person’s shares have been forfeited— 58.3 :إذا تمت مصادرة أسهم شخصي يسر  ما يلي 

(a) the company must send that person 

notice that forfeiture has occurred and 

record it in the register of members, 

يجب على الشاااركة أن ترسااال إخطاًرا إلى  (أ)
ذلك الشااااااخص بأن المصااااااادرة قد وقعت 

  وتقيدها في سجل المساهميني

(b) that person ceases to be a member in 

respect of those shares, 

مساااااهماً لن يصاااابح ذلك الشااااخص بعدها  (ب)
 بخصوص تلك األسهمي
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(c) that person must surrender the 

certificate for the shares forfeited to the 

company for cancellation, 

ينببي لذلك الشااخص تسااليم شااهادة األسااهم  (ج)
 التي تم مصادرتها إلى الشركة إللبائهاي 

(d) that person remains liable to the 

company for all sums payable by that 

person under the articles at the date of 

forfeiture in respect of those shares, 

including any interest (whether accrued 

before or after the date of forfeiture), and 

يظل ذلك الشاااخص مساااؤواًل أمام الشاااركة  (د)
عن جميع المبالغ المسااااااتحقة عليه بموجب 

نظام األسااااااساااااي في تاريخ المصاااااادرة ال
بخصاااااوص تلك األساااااهمي بما في ذلك أية 
فائدة )سااااااواًء أكانت مسااااااتحقة قبل تاريخ 

 المصادرة أو بعده( ي و

(e) the directors may waive payment of such 

sums wholly or in part or enforce 

payment without any allowance for the 

value of the shares at the time of 

forfeiture or for any consideration 

received on their disposal. 

يجوز مجلس اإلدارة التنازل عن المطالبة  (ه)
يذ  ًياي أو تنف ًيا أو جزئ لك المبالغي كل بدفع ت
بل قيمة  لدفع دون أ  أجر إضااااااااافي مقا ا
األساااااهم في وقت المصاااااادرة أو نظير أ  

 فيها. مقابل ماد  يُستلم عند التصرف

58.4 At any time before the company disposes of a 

forfeited share, the directors may decide to 

cancel the forfeiture on payment of all calls and 

interest due in respect of it and on such other 

terms as they think fit. 

 في أ  وقت قبل تصااارف الشاااركة في األساااهم 58.4
المصاااااادرةي يجوز مجلس اإلدارة اتخاذ القرار 
باااإلبااااء المصاااااااااادرة فور دفع جميع المباااالغ 
المطلوبة والفائدة المسااتحقة بخصااوصااها وبناًء 

تلااااك الشاااااااروط األخرى التي تتراءى  على
 للمجلس.

59. Procedure following forfeiture 59. اإلجراء التالي للمصادرة 

59.1 If a forfeited share is to be disposed of by being 

transferred, the company may receive the 

consideration for the transfer and the directors 

may authorise any person to execute the 

instrument of transfer. 

إذا توجب التصااارف في الساااهم الُمصااااد ر عن  59.1
طريق نقل ملكيتهي يجوز للشاااركة أن تتقاضاااى 
المقاااباال الماااد  المحاادد نظير نقاال الملكيااةي 
ويجوز لمجلس اإلدارة تفويض أ  شاااااااخص 

 نقل الملكية.وثيقة توقيع 

59.2 A statutory declaration by a director or the 

company secretary that the declarant is a 

director or the company secretary and that a 

share has been forfeited on a specified date— 

إن اإلقرار القانوني من قبل عضاااو المجلس أو  59.2
من قبل أمين ساااار الشااااركة بأن الُمقر عضااااو 
بالمجلس أو أمين سااار الشاااركة وأن الساااهم قد 

 صودر في تاريخ محدد ــ

(a) is conclusive evidence of the facts stated 

in it as against all persons claiming to be 

entitled to the share, and 

يكون دلياًل قاطًعا على الحقائق الواردة فيه  (أ)
ل  جميع األشاااااااخااااص الاااذين يزعمون  قَبااا 

 أحقيتهم في السهمي و

(b) subject to compliance with any other 

formalities of transfer required by the 

articles or by law, constitutes a good title 

to the share. 

يمثل ملكية صااحيحة للسااهم بشاارط االلتزام  (ب)
بأية إجراءات رساااامية لنقل الملكية التي قد 

 يتطلبها النظام األساسي أو القانون.

59.3 A person to whom a forfeited share is 

transferred is not bound to see to the 

application of the consideration (if any) nor is 

that person’s title to the share affected by any 

irregularity in or invalidity of the process leading 

to the forfeiture or transfer of the share. 

هم ال يكون الشاااخص الذ  نُقلت إليه ملكية السااا 59.3
الُمصاااد ر ملزًما بمتابعة كيفيوة اسااتخدام المقابل 
الماد  )إن وجد( وال تتأثر ملكية ذلك الشخص 
بأية مخالفة أو بطالن في اإلجراءات التي أدت 

 إلى مصادرة السهم أو نقل ملكيته.

59.4 If the company sells a forfeited share, the 

person who held it prior to its forfeiture is 

إذا باعت الشاااااااركة ساااااااهًما ُمصااااااااد ًراي يحق  59.4
كان يملكه قبل مصااااااادرته أن  للشااااااخص الذ 
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entitled to receive from the company the 

proceeds of such sale, net of any commission, 

and excluding any amount which— 

يحصااال من الشاااركة على حصااايلة ذلك البيعي 
 وصافي أية عمولةي ويستثنى من ذلك أ  مبلغ:

(a) was, or would have become, payable, 

and 

 كان أو من الممكن أن يصبحي مستحقًاي و (أ)

(b) had not, when that share was forfeited, 

been paid by that person in respect of 

that share, but no interest is payable to 

such a person in respect of such 

proceeds and the company is not 

required to account for any money 

earned on them. 

لم يُدفعي عند مصادرة ذلك السهمي من ذلك  (ب)
الشااخص بخصااوص ذلك السااهمي ولكن لن 

ذلك الشاااااخص  يُسااااااتحق دفع أية فائدة إلى
بخصاااوص تلك الحصااايلةي ولن يُطلب من 
الشاااركة تقديم حسااااب عن أية مبلغ تحققت 

 لها من األسهم عليها.

60. Surrender of shares 60. التخلي عن األسهم 

60.1 A member may surrender any share— 60.1 أن يتخلى عن أ  ساااااااهم في  يجوز للمسااااااااهم
 الحاالت التالية:

(a) in respect of which the directors may 

issue a notice of intended forfeiture, 

في حااال إذا كااان الساااااااهم يجوز لمجلس  (أ)
اإلدارة إصدار إخطار بالمصادرة المزمعة 

 بخصوصهي 

(b) which the directors may forfeit, or (ب)  إذا كااااان الساااااااهم يجوز لمجلس اإلدارة
 مصادرتهي أو

(c) which has been forfeited. (ج) د تمت مصادرته.إذا كان السهم ق 

60.2 The directors may accept the surrender of any 

such share. 

يجوز لمجلس اإلدارة قبول التخلي عن ذلاااك  60.2
 السهم.

60.3 The effect of surrender on a share is the same 

as the effect of forfeiture on that share. 

يكون أثر التخلي عن الساااااااهم هو نفس أثر  60.3
 السهم. مصادرة ذلك

60.4 A share which has been surrendered may be 

dealt with in the same way as a share which has 

been forfeited. 

يجوز التعامل مع السهم الذ  قد تم التخلي عنه  60.4
بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الساااااااهم 

 الذ  قد تمت مصادرته.

TRANSFER AND TRANSMISSION OF 
SHARES 

 نقل ملكية األسهم وانتقالها

61. Transfers of certificated shares 61.  عمليات نقل ملكية األسووووهم الصووووادرة بموجب
 شهادة

61.1 Certificated shares may be transferred by 

means of an instrument of transfer in any usual 

form or any other form approved by the 

directors, which is executed by or on behalf 

of— 

يجوز نقل ملكية األساااااااهم الصاااااااادرة بموجب  61.1
نقل ملكية بأية صااايبة وثيقة شاااهادة عن طريق 

معتااادة أو بااأيااة صااااااايبااة أخرى يوافق مجلس 
 اإلدارة عليهاي يُحرر بواسطة أو نيابة عن:

(a) the transferor, and (أ) ناقل ملكية األسهمي و 

(b) if any of the shares is partly paid) the 

transferee. 

المنقول إليااااه الملكيااااة )إذا كااااان أ  من  (ب)
 األسهم مدفوع قيمته جزئيًا(.
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61.2 No fee may be charged for registering any 

instrument of transfer or other document 

relating to or affecting the title to any share. 

ال يجوز فرض أ  رسااااااام نظير تساااااااجيل أ   61.2
وثيقة نقل ملكية أو مساااااتند آخر يتعلق أو يمس  

 بملكية أ  سهم.

61.3 The company may retain any instrument of 

transfer which is registered. 

يجوز للشااااااركة أن تحتفظ بأ  وثيقة نقل ملكية  61.3
 يتم تسجيلها.

61.4 The transferor remains the holder of a 

certificated share until the transferee’s name is 

entered in the register of members as holder of 

it. 

سهم  61.4 صادر دون يظل ناقل الملكية هو مالك ال ال
شااااهادة حتى يُقيد اساااام المنقول إليه في سااااجل 

 المساهمين على أنه مالك لذلك السهم.

61.5 The directors may refuse to register the transfer 

of a certificated share if—  

مجلس اإلدارة رفض تساااجيل نقل ملكية ليجوز  61.5
الساااااهم الصاااااادر بموجب شاااااهادة في الحاالت 

 التالية: 

(a) the share is not fully paid, (أ) إذا لم يكن السهم مدفوع قيمته كاملةًي 

(b) the transfer is not lodged at the 

company’s registered office or such 

other place as the directors have 

appointed, 

إذا لم يُودع نقل الملكية في المقر الرئيساااي  (ب)
 المسااجل للشااركة أو أ  مكان آخر الذ  قد

 حدده مجلس اإلدارة ي

(c) the transfer is not accompanied by the 

certificate for the shares to which it 

relates, or such other evidence as the 

directors may reasonably require to 

show the transferor’s right to make the 

transfer, or evidence of the right of 

someone other than the transferor to 

make the transfer on the transferor’s 

behalf, 

إذا كان نقل الملكية  ير مصااحوب بشااهادة  (ج)
يل آخر أ  لألساااااااهم التي تتعلق بهي أو  دل

شكل معقول إلظهار  يطلبه مجلس اإلدارة ب
حق ناقل الملكية في إجراء نقل الملكيةي أو 

يل على حق شاااااااخص آخر  ير  قل دل نا ال
 إلجراء النقل نيابةً عن الناقلي

(d) the transfer is in respect of more than 

one class of share, or 

إذا كان نقل الملكية بخصاااااااوص أكثر من  (د)
 فئة واحدة من األسهمي أو

(e) the transfer is in favour of more than four 

transferees. 

أربعة إذا كان نقل الملكية لصااالح أكثر من  (ه)
 أشخاص منقول إليهم.

61.6 If the directors refuse to register the transfer of 

a share, the instrument of transfer must be 

returned to the transferee with the notice of 

refusal unless they suspect that the proposed 

transfer may be fraudulent. 

ية إذا رفض مجلس ا 61.6 قل ملك إلدارة تساااااااجيل ن
نقل الملكية إلى تعاد وثيقة الساااااااهمي يتعين أن 

المنقول إليه مع إخطار بالرفض ما لم يشاااااااك 
مجلس اإلدارة بااأن النقاال المقترح من الممكن 

 أن ينطو  على احتيال.

62. Transfer of uncertificated shares 62. نقل ملكية األسهم الصادرة دون شهادة 

62.1 A transfer of an uncertificated share must not 

be registered if it is in favour of more than four 

transferees. 

يجب أال يُسااجل نقل ملكية السااهم الصااادر دون  62.1
شاااااااهااادة إذا كاااناات لصااااااااالح أكثر من أربعاة 

 أشخاص منقول إليهم.

63. Transmission of shares 63. انتقال األسهم 

63.1 If title to a share passes to a transmittee, the 

company may only recognise the transmittee 

as having any title to that share. 

إذا انتقلت ملكية السااهم إلى المنقول إليهي يجوز  63.1
للشاااااركة أن تعترف بالمنقول إليه فقط على أنه 

 مالك لذلك السهم.
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63.2 Nothing in these articles releases the estate of 

a deceased member from any liability in respect 

of a share solely or jointly held by that member. 

ال يوجد نص في هذا النظام األسااااااساااااي يعفي  63.2
تركة المساهم المتوفى من أ  التزام بخصوص 
الساااهم الذ  كان يملكه ذلك المسااااهم منفرًدا أو 

 باالشتراك مع آخرين.

64. Transmittees’ rights 64.  حقوق المنقول إليهم 

64.1 A transmittee who produces such evidence of 

entitlement to shares as the  directors 

may properly require— 

يل  64.1 لدل قدم ذلك ا لذ  ي ية ا يه الملك إن المنقول إل
على األحقية في األسااهم بناًء على طلب مجلس 

 اإلدارة أصوليًا ــ

(a) may, choose either to become the holder 

of those shares or to have them 

transferred to another person, and 

يجوز لهي أن يختار إما أن يصااااااابح مالًكا  (أ)
وإما أن ينقلها إلى شااااااخص  لتلك األسااااااهم

 آخري و

(b) pending any transfer of the shares to 

another person, has the same rights as 

the holder had. 

يكون لهي وانتظاًرا لنقل ملكية األسااااهم إلى  (ب)
شاااااااخص آخري نفس الحقوق التي كاااناات 

 لمالك األسهم.

64.2 But transmittees do not have the right to attend 

or vote at a general meeting in respect of 

shares to which they are entitled, by reason of 

the holder’s death or bankruptcy or otherwise, 

unless they become the holders of those 

shares. 

لحق في  64.2 هم ا ي ل قول إ من ل ل يس  ل ر م ذلااااكي 
الحضاااااااور في اجتماااع الجمعيااة العموميااة أو 
التصاااااااوياات فيااه بخصاااااااوص األساااااااهم التي 
يسااتحقونهاي بساابب وفاة مالك السااهم أو إفالسااه 

ن لتلك أو لسبب  ير ذلكي ما لم يصبحوا مالكي
 األسهم.

65. Exercise of transmittees’ rights 65. ممارسة حقوق المنقول إليهم 

65.1 Transmittees who wish to become the holders 

of shares to which they  have become 

entitled must notify the company in writing of 

that wish. 

ينببي للمنقول إليهم الااااذين ير بوا في أن  65.1
يصبحوا مالكين لألسهم التي أصبحوا مستحقين 

 لها أن يخطروا الشركة خطيًا بتلك الر بة.

65.2 If the share is a certificated share and a 

transmittee wishes to have it transferred to 

another person, the transmittee must execute 

an instrument of transfer in respect of it. 

إذا كان الساااهم ساااهًما صاااادًرا بموجب شاااهادة  65.2
سهم في نقله إلى شخص  ور ب المنقول إليه ال

وثيقة آخري فيتعين على المنقول إليه أن يحرر 
 نقل الملكية بخصوص السهم.

65.3 If the share is an uncertificated share and the 

transmittee wishes to have it transferred to 

another person, the transmittee must— 

إذا كان السهم سهًما صادًرا دون شهادة ور ب  65.3
المنقول إليه السااااهم في نقله إلى شااااخص آخري 

 يلتزم المنقول إليه بما يلي:

(a) procure that all appropriate instructions 

are given to effect the transfer, or 

المناسبة أن يضمن أن تُصدر جميع التعليمات  (أ)
 لتنفيذ نقل الملكيةي أو

(b) procure that the uncertificated share is 

changed into certificated form and then 

execute an instrument of transfer in 

respect of it. 

أن يضاامن أن السااهم الصااادر دون شااهادة يتم  (ب)
تبييره إلى سااااااهم صااااااادر بموجب شااااااهادةي 

قل الملكية بخصاااااااوص نوثيقة بعدها وتحرر 
 السهم.

65.4 Any transfer made or executed under this 

article is to be treated as if it were made or 

executed by the person from whom the 

transmittee has derived rights in respect of the 

share, and as if the event which gave rise to the 

transmission had not occurred. 

يتعين أن يُعامل أ  نقل يُبرم أو يُحرر بموجب  65.4
هااذه المااادة كمااا لو كااان قااد أبرمااه أو حرره 
الشاااااااخص الذ  قد تحصااااااال منه المنقول إليه 
الحقوق بخصوص السهمي وكما لو كان الحدث 

 الذ  تسبب في النقل لم يقع.
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66. Transmittees bound by prior notices 66.  المنقول إليهم باإلخطارات المسبقةالتزام 

If a notice is given to a member in respect of shares 

and a transmittee is entitled to those shares, the 

transmittee is bound by the notice if it was given to the 

member before the transmittee’s name has been 

entered in the register of members. 

إذا قُدم إخطار إلى مسااااهم بخصاااوص األساااهم واساااتحق 
المنقول إليه تلك األسااهمي يلتزم المنقول إليه باإلخطار إذا 
كان اإلخطار قد قُدم للمسااااااهم قبل أن يُقيد اسااااام المنقول 

 إليه في سجل المساهمين.

CONSOLIDATION OF SHARES تجميع األسهم 

67. Procedure for disposing of fractions of 

shares 

 اإلجراء المتخذ للتصرف في أجزاء األسهم .67

67.1 This article applies where— 67.1 :تسر  هذه المادة في الحاالت التالية 

(a) there has been a consolidation or 

division of shares, and 

في حال إذا كان هناك تجميع لألساااااااهم أو  (أ)
 تقسيم لهاي و

(b) as a result, members are entitled to 

fractions of shares.  

نتيجة ذلكي  في حال إذا كان المسااااااهموني (ب)
 يستحقون أجزاء من األسهم. 

67.2 The directors may— 67.2 :يجوز لمجلس اإلدارة ما يلي 

(a) sell the shares representing the fractions 

to any person including the company for 

the best price reasonably obtainable, 

بيع األساااااااهم التي تمثاااال أجزاء إلى أ   (أ)
شاااخص ومنهم الشاااركة بأفضااال األساااعار 
 التي يمكن الحصول عليها بشكل معقولي 

(b) in the case of a certificated share, 

authorise any person to execute an 

instrument of transfer of the shares to the 

purchaser or a person nominated by the 

purchaser, and 

تفويض أ  شاااااااخصي في حااال الساااااااهم  (ب)
الصادر بموجب شهادةي لتحرير وثيقة نقل 
ملكية األساااهم إلى المشاااتر  أو الشاااخص 

 الذ  يسميه المشتر ي و

(c) distribute the net proceeds of sale in due 

proportion among the holders of the 

shares. 

توزيع صاااااااافي حصااااااايلة البيع بالنسااااااابة  (ج)
 الصحيحة بين مالكي األسهم.

67.3 Where any holder’s entitlement to a portion of 

the proceeds of sale amounts to less than a 

minimum figure determined by the directors, 

that member’s portion may be distributed to an 

organisation which is a charity registered by 

virtue of the laws of the Abu Dhabi. 

في حال إذا بلبت أحقية مالك السااااااهم في جزء  67.3
حد األدنى للرقم  قل من ال لة البيع أ من حصاااااااي
الااااذ  حاااادده مجلس اإلدارةي فيجوز توزيع 
نصاااايب ذلك المساااااهم على مؤسااااسااااة خيرية 

 أبوظبي.إمارة لقوانين أل راض مسجلة وفقاً 

67.4 The person to whom the shares are transferred 

is not obliged to ensure that any purchase 

money is received by the person entitled to the 

relevant fractions. 

ال يكون الشااخص الذ  تُنقل إليه ملكية األسااهم  67.4
ملزًما بأن يضاااااامن تسااااااليم مبلغ الشااااااراء إلى 

 ستحق عن األجزاء المعنية.الشخص الم

67.5 The transferee’s title to the shares is not 

affected by any irregularity in or invalidity of the 

process leading to their sale. 

ال تتاااأثر ملكياااة المنقول إلياااه األساااااااهم باااأيااة  67.5
إجراءات  ير صاااااحيحة أو  ير قانونية تؤد  

 إلى بيعها.

DISTRIBUTIONS التوزيعات 
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68. Procedure for declaring dividends 68.  اإلجراء المتبع إلعالن أرباح األسهم 

68.1 The company may by ordinary resolution 

declare dividends, and the directors may 

decide to pay interim dividends. 

يجوز للشاااااااركة بموجب قرار عاد  أن تعلن  68.1
األساااهمي ويجوز أن يقرر مجلس اإلدارة أرباح 

 دفع أرباح مرحلية.

68.2 A dividend must not be declared unless the 

directors have made a recommendation as to 

its amount. Such a dividend must not exceed 

the amount recommended by the directors. 

ساااااهم ما لم ينببي عدم إعالن أية أرباح عن األ 68.2
يقدم مجلس اإلدارة التوصااااااية بشااااااأن مبلبها. 
وينببي أال تتجااوز أربااح األساااااااهم الماذكورة 

 المبلغ  الذ  يوصي به مجلس اإلدارة.

68.3 No dividend may be declared or paid unless it 

is in accordance with members’ respective 

rights. 

ية أرباح أو دفعها  68.3 ما لم يكن ال يجوز إعالن أ
 ذلك متفقاً مع حقوق المساهمين.

68.4 Unless the members’ resolution to declare or 

directors’ decision to pay a dividend, or the 

terms on which shares are issued, specify 

otherwise, it must be paid by reference to each 

member’s holding of shares on the date of the 

resolution or decision to declare or pay it. 

ما لم يحدد قرار المساااااهمين إعالن األرباح أو  68.4
ي أو الشااااروط التي  قرار المجلس بدفع األرباح

تُصاااادر األسااااهم بناًء عليهاي خالف ذلكي يجب 
أن تُدفع األرباح وفقاً لنساااب أساااهم كل مسااااهم 

رباح أو في تاريخ القرار الصاااااااادر بإعالن األ
 دفعها.

68.5 If the company’s share capital is divided into 

different classes, no interim dividend may be 

paid on shares carrying deferred or non-

preferred rights if, at the time of payment, any 

preferential dividend is in arrear. 

الشركة إلى فئات أسهم  إذا قُسم رأس مال أسهم 68.5
فةي فال يجوز دفع األرباح على األساااااااهم  مختل
ً مؤجلااة أو  ير مميزة إذا  التي تحماال حقوقااا

 كانت أرباح األسهم الممتازة تدفع مؤخراً.

68.6 The directors may pay at intervals any dividend 

payable at a fixed rate if it appears to them that 

the profits available for distribution justify the 

payment. 

ية  68.6 يدفع على فترات أ يجوز لمجلس اإلدارة أن 
لة للتوزيع بمعدل ثابت إذا ظهر لهم  أرباح قاب

 أن األرباح المتاحة للتوزيع تبرر الدفع.

68.7 If the directors act in good faith, they do not 

incur any liability to the holders of shares 

conferring preferred rights for any loss they 

may suffer by the lawful payment of an interim 

dividend on shares with deferred or non-

preferred rights. 

إذا تصاااااارف مجلس اإلدارة بحساااااان نيةي فلن  68.7
يتحمااال مجلس اإلدارة أياااة مساااااااؤولياااة أماااام 

لتي تمنح الحقوق المسااااااهمين مالكي األساااااهم ا
الممتازة عن أية خسارة يمكن أن يتعرضوا لها 
بسااابب الدفع المشاااروع لألرباح المرحلية على 
 األسهم ذات الحقوق المؤجلة أو  ير الممتازة.

69. Calculation of dividends 69. حساب األرباح 

69.1 All dividends must be— 69.1 :جميع األرباح يسر  عليها ما يلي 

(a) declared and paid according to the 

amounts paid up on the shares on which 

the dividend is paid, and 

يجب أن تُعلن وتُدفع وفًقا للمبالغ المدفوعة  (أ)
 على األسهم التي ُدفعت أرباح عنهاي و

(b) apportioned and paid proportionately to 

the amounts paid up on the shares 

during any portion or portions of the 

period in respect of which the dividend is 

paid. 

يجب أن تُخصص وتُدفع تناسبيًا مع المبالغ  (ب)
المدفوعة على األساااااااهم أثناء أ  جزء أو 
أجزاء من الفترة التي ُدفعت بخصاااوصاااها 
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69.2 If any share is issued on terms providing that it 

ranks for dividend as from a particular date, that 

share ranks for dividend accordingly. 

سهم بناًء على شروط تنص  (ج) إذا أُصدر أ  
على أن السهم مؤهل للحصول على أرباح 
تاريخ معيني فيتعين أن يكون  اعتبااًرا من 
ذلك الساااهم مؤهاًل للحصاااول على األرباح 

 بناًء على ذلك.

69.3 For the purposes of calculating dividends, no 

account is to be taken of any amount which has 

been paid up on a share in advance of the due 

date for payment of that amount. 

أل راض حسااااب األرباحي ال يُحتساااب أ   (د)
مبلغ تم دفعه على السااهم مساابقًا قبل تاريخ 

 استحقاق ذلك المبلغ.

70. Payment of dividends and other 

distributions 

 دفع األرباح والتوزيعات األخرى .70

70.1 Where a dividend or other sum which is a 

distribution is payable in respect of a share, it 

must be paid by one or more of the following 

means— 

في حال إذا كانت األرباح أو المبالغ األخرىي  70.1
تمثل توزيعاتي مسااتحقة بخصااوص سااهم التي 

ماي فيجب أن تُدفع عن طريق وسااايلة واحدة أو 
 أكثر مما يلي:

(a) transfer to a bank account specified by 

the distribution recipient either in writing 

or as the directors may otherwise decide, 

التحويل إلى حساااااااب بنكي يحدده مسااااااتلم  (أ)
إما خطيًا أو حساااااابما يقرر مجلس التوزيع 

 اإلدارة على خالف ذلكي

(b) sending a cheque made payable to the 

distribution recipient by post to the 

distribution recipient at the distribution 

recipient’s registered address (if the 

distribution recipient is a holder of the 

share), or (in any other case) to an 

address specified by the distribution 

recipient either in writing or as the 

directors may otherwise decide, 

إرسااال شاايك صااادر باساام مسااتلم التوزيع  (ب)
عن طريق البريد على العنوان المساااااااجل 
لمساااااتلم التوزيع )إذا كان مساااااتلم التوزيع 

م( أو )في )أية حالة أخرى( إلى مالكاً لساااه
العنوان الااذ  يحاادده مساااااااتلم التوزيع إمااا 
حدد مجلس اإلدارة  ما ي ما حساااااااب خطًيا وإ

 خالف ذلكي

(c) sending a cheque made payable to such 

person by post to such person at such 

address as the distribution recipient has 

specified either in writing or as the 

directors may otherwise decide, or 

إرسااال شاايك صااادر باساام ذلك الشااخصي  (ج)
الذ  قد حدده مسااااااتلم التوزيعي عن طريق 
البريد إلى ذلك العنوان الذ  حدده مسااااااتلم 
ا أو حسااااااابمااا يحاادد مجلس  التوزيع خطيااً

 اإلدارة خالف ذلكي أو

(d) any other means of payment as the 

directors agree with the distribution 

recipient either in writing or by such other 

means as the directors decide. 

بأية وسااايلة دفع أخرى يتفق مجلس اإلدارة  (د)
عليها مع مساااااااتلم التوزيع إما خطًيا وإما 
بتلك الوساااايلة األخرى التي يحددها مجلس 

 اإلدارة.

70.2 In the articles, “the distribution recipient” 

means, in respect of a share in respect of which 

a dividend or other sum is payable— 

في النظام األساااساايي يقصااد بمصااطلح "مسااتلم  70.2
التوزيع"ي بخصاااوص الساااهم المساااتحق بشاااأنه 

 األرباح أو المبالغ األخرىي ما يلي:

(a) the holder of the share, or (أ) مي أومالك السه 

(b) if the share has two or more joint holders, 

whichever of them is named first in the 

register of members, or 

إذا كان السااااهم يملكه شااااخصااااان أو أكثري  (ب)
 أيهما يُسمى أواًل في سجل المساهميني أو

(c) if the holder is no longer entitled to the 

share by reason of death or bankruptcy, 

المنقول إليهي وذلك إذا لم يعد مالك الساااااهم  (ج)
مسااااتحقًا للسااااهم بساااابب الوفاة أو بساااابب 
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or otherwise by operation of law, the 

transmittee. 

 اإلفالسي أو أل  سبب آخر نفاذاً للقانون.

71. Deductions from distributions in respect of 

sums owed to the company 

االستقطاعات من التوزيعات بخصوص المبالغ  .71
 المستحقة إلى الشركة

71.1 If— 71.1 :في حال إذا 

(a) a share is subject to the company’s lien, 

and 

 المتياز الشركةي ويخضع السهم كان  (أ)

(b) the directors are entitled to issue a lien 

enforcement notice in respect of it, 

كان لمجلس اإلدارة األحقية في إصااااااادار  (ب)
  إخطار تنفيذ االمتياز بشأنهي

they may, instead of issuing a lien enforcement 

notice, deduct from any dividend or other sum 

payable in respect of the share any sum of 

money which is payable to the company in 

respect of that share to the extent that the 

company is entitled to require payment under a 

lien enforcement notice. 

لمجلس اإلدارة بداًل من إصااااااادار إخطار تنفيذ 
االمتيازي أن يساااااتقطع من أية أرباح أو من أية 

صوص السهم أية مبالغ مبالغ أخرى تُستحق بخ
مالية تُستحق إلى الشركة بخصوص ذلك السهم 
بقدر أحقية الشاااااااركة في طلب الدفع بموجب 

 إخطار تنفيذ الرهن.

71.2 Money so deducted must be used to pay any of 

the sums payable in respect of that share.  

يجب أن تُسااااتخدم المبالغ المسااااتقطعة لدفع أ   71.2
 غ المستحقة بخصوص ذلك السهم. من المبال

71.3 The company must notify the distribution 

recipient in writing of— 

يتعين على الشركة إخطار مستلم التوزيع خطيًا  71.3
 بما يلي:

(a) the fact and amount of any such 

deduction, 

 حقيقة ومبلغ أ  استقطاع من هذا القبيلي (أ)

(b) any non-payment of a dividend or other 

sum payable in respect of a share 

resulting from any such deduction, and 

أ  عدم ساااااداد لألرباح أو المبالغ األخرى  (ب)
المستحقة بخصوص السهم الناتجة عن أ  

 استقطاع من هذا القبيلي و

(c) how the money deducted has been 

applied. 

المبالغ المالية الكيفية التي اساااااااتخدمت بها  (ج)
 المستقطعة.

72. No interest on distributions 72. عدم فرض فائدة على التوزيعات 

72.1 The company may not pay interest on any 

dividend or other sum payable in respect of a 

share unless otherwise provided by— 

ال يجوز للشااااركة أن تدفع فائدة على أية أرباح  72.1
األسااهم أو أية مبالغ أخرى تُسااتحق بخصااوص 

 السهم ما لم يُنص على خالف ذلك:

(a) the terms on which the share was issued, 

or 

في الشااروط التي صاادر السااهم بناًء عليهاي  (أ)
 أو

(b) the provisions of another agreement 

between the holder of that share and the 

company. 

اآلخر المبرم بين مالك ذلك أحكام االتفاق  (ب)
 السهم وبين الشركة.

73. Unclaimed distributions 73. التوزيعات غير المطالب بها 

73.1 All dividends or other sums which are—  73.1  جميع أرباح األساااااااهم أو المبالغ األخرى التي
 تكون: 
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(a) payable in respect of shares, and (أ) مستحقة الدفع بخصوص األسهمي و 

(b) unclaimed after having been declared or 

become payable, 

نت أو  (ب) عد أن أعل حد ب ها أ لب ب طا التي لم ي
 أصبحت مستحقةي

may be invested or otherwise made use of by 

the directors for the benefit of the company until 

claimed. 

طريق يجوز اسااااتثمارها أو اسااااتباللها بشااااكل آخر عن 
 مجلس اإلدارة لمصلحة الشركة حتى تتم المطالبة بها.

73.2 The payment of any such dividend or other sum 

into a separate account does not make the 

company a trustee in respect of it. 

يؤد  دفع أيااة أرباااح أو أيااة مبااالغ أخرى في  73.2
حساااب منفصاال إلى جعل الشااركة مؤتمنة على 

 تلك المبالغ.

73.3 If— 73.3 :في حال إذا 

(a) twelve years have passed from the date 

on which a dividend or other sum 

became due for payment, and 

ا من تاااريخ  (أ) مرت ماادة اثني عشااااااار عااامااً
استحقاق األرباح أو المبالغ األخرى للدفعي 

 و

(b) the distribution recipient has not claimed 

it, 

 يطالب بها مستلم التوزيعي لم (ب)

the distribution recipient is no longer entitled to 

that dividend or other sum and it ceases to 

remain owing by the company. 

ا لألربااح  لن يكون مساااااااتلم التوزيع مساااااااتحقااً
المااذكورة أو تلااك المبااالغ األخرى ولن تظاال 

 مستحقة على الشركة.

74. Non-cash distributions 74. التوزيعات غير النقدية 

74.1 Subject to the terms of issue of the share in 

question, the company may, by ordinary 

resolution on the recommendation of the 

directors, decide to pay all or part of a dividend 

or other distribution payable in respect of a 

share by transferring non-cash assets of 

equivalent value (including, without limitation, 

shares or other securities in any company). 

مع مراعاة عدم اإلخالل بشروط إصدار السهم  74.1
المعنيي يجوز للشاااااااركةي بموجب قرار عاد  

تقرر دفع  بناًء على توصااية مجلس اإلدارةي أن
لك  جميع أو أ  جزء من أرباح األساااااااهم أو ت
التوزيعات األخرى المستحقة بخصوص السهم 
عن طريق تحويل األصاااااااول  ير النقدية ذات 
القيمة المعادلة )بما في ذلكي على ساابيل المثال 
وليس الحصاااااااري األساااااااهم أو األوراق المالية 

 األخرى في أية شركة(.

74.2 If the shares in respect of which such a non-

cash distribution is paid are uncertificated, any 

shares in the company which are issued as a 

non-cash distribution in respect of them must 

be uncertificated. 

إذا كانت األسااااهم التي تُدفع بخصااااوصااااها تلك  74.2
التوزيعات  ير النقدية أسااااااهًما صااااااادرة دون 
شاااهادةي فيجب أن تكون أية أساااهم في الشاااركة 
تصااااااااادر باااعتبااارهااا توزيعااات  ير نقااديااة 

 بخصوصها أسهًما صادرة دون شهادة.

74.3 For the purposes of paying a non-cash 

distribution, the directors may make whatever 

arrangements they think fit, including, where 

any difficulty arises regarding the distribution— 

أل راض دفع التوزيع  ير النقااااد ي يجوز  74.3
ا كاااناات  لمجلس اإلدارة إجراء أيااة ترتيبااات أيااً
ية  حال إذا ظهرت أ لهي في  ما يتراءى  حساااااااب

 صعوبة بخصوص التوزيعي بما في ذلك: 

(a) fixing the value of any assets, (أ) تحديد قيمة أية أصولي 

(b) paying cash to any distribution recipient 

on the basis of that value in order to 

adjust the rights of recipients, and 

دفع مبالغ نقدية إلى أ  مساااااتلم للتوزيعات  (ب)
على أساااس تلك القيمة لتقييم وتثمين حقوق 

 المستلميني و

(c) vesting any assets in trustees. (ج) .نقل أية أصول إلى المؤتمنين 
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75. Waiver of distributions 75. التنازل عن التوزيعات 

Distribution recipients may waive their entitlement to 

a dividend or other distribution payable in respect of a 

share by giving the company notice in writing to that 

effect, but if— 

ستلمي التوزيعات التنازل  عن أحقيتهم في أرباح يجوز لم
األساااااهم أو التوزيعات األخرى المساااااتحقة بخصاااااوص 
الساااااااهمي وذلك بتقديم إخطار خطي إلى الشاااااااركة بذلكي 

 ولكن في حال ــ

(a) the share has more than one holder, or (أ) إذا كان للسهم مالك واحد أو أكثري أو 

(b) more than one person is entitled to the 

share, whether by reason of the death or 

bankruptcy of one or more joint holders, 

or otherwise,  

إذا كان أكثر من شاااخص يساااتحق الساااهمي  (ب)
سااااااواًء بساااااابب وفاة أو إفالس مالك واحد 
للسااهم أو أكثر من مالك للسااهم المشااتركين 

 أو  ير ذلكي 

the notice is not effective unless it is expressed to be 

given, and signed, by all the holders or persons 

otherwise entitled to the share. 

لن يكون اإلخطار ساااااريًا ما لم يتم إرساااااله وتوقيعه من 
 جميع مالكي السهم أو األشخاص المستحقين للسهم.

CAPITALISATION OF PROFITS رسملة األرباح 

76. Authority to capitalise and appropriation of 

capitalised sums 

 السلطة لرسملة وتخصيص مبالغ الرسملة .76

76.1 The directors may, if they are so authorised by 

an ordinary resolution— 

يجوز لمجلس اإلدارةي إذا كان مخوالً بموجب  76.1
 قرار عاد  أن ينفذ ما يلي:

(a) decide to capitalise any profits of the 

company (whether or not they are 

available for distribution) which are not 

required for paying a preferential 

dividend, or any sum standing to the 

credit of the company’s capital 

redemption reserve, and 

أن يقرر رسااملة أية أرباح للشااركة )سااواًء  (أ)
للتوزيع من عدمه( إذا لم تكن أكانت متاحة 

مطلوبة لدفع أرباح األسااهم الممتازة أو أ  
مبلغ قائم يجب قيده على حساااااب احتياطي 

 استرداد رأس المال في الشركةي و

(b) appropriate any sum which they so 

decide to capitalise (a “capitalised sum”) 

to the persons who would have been 

entitled to it if it were distributed by way 

of dividend (the “persons entitled”) and in 

the same proportions. 

أن يخصاااااااص أية مبالغ يقرر رساااااااملتها  (ب)
)"مبلغ الرساااااملة"( إلى األشاااااخاص الذين 
كان يمكن أن يساااااااتحقوها إذا وزعت على 
ساابيل األرباح )"األشااخاص المسااتحقون"( 

 وبنفس النسب.

76.2 Capitalised sums must be applied— 76.2  يجب اساااااااتعمال مبالغ الرساااااااملة على األوجه
 التالية:

(a) on behalf of the persons entitled, and (أ) نيابة عن األشخاص المستحقين لهاي و 

(b) in the same proportions as a dividend 

would have been distributed to them. 

توزيع األرباح بنفس النسبة التي كان يمكن  (ب)
 بها عليهم.

76.3 Any capitalised sum may be applied in paying 

up new shares of an issue price equal to the 

capitalised sum which are then allotted credited 

as fully paid to the persons entitled or as they 

may direct. 

ة لسداد المبالغ يجوز أن تُستخدم أية مبالغ رسمل 76.3
المستحقة على أية أسهم لها سعر إصدار مساو 
لمبلغ الرسملة وعندئذ  تخصص األسهم وتسجل 
على أنها مدفوعة القيمة بالكامل إلى األشخاص 

 المستحقين له أو حسب توجيههم.
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76.4 A capitalised sum which was appropriated from 

profits available for distribution may be 

applied— 

يجوز أن يُسااتخدم مبلغ الرسااملة الذ  ُخصااص  76.4
من األربااااح المتااااحاااة للتوزيعي في النواحي 

 التالية:

(a) in or towards paying up any amounts 

unpaid on existing shares held by the 

persons entitled, or 

للوفاء بقيمة بأية مبلغ مستحق على األسهم  (أ)
الشخص المستحق لتلك القائمة التي يملكها 

 المبالغي أو

(b) in paying up new debentures of the 

company which are then allotted credited 

as fully paid to the persons entitled or as 

they may direct. 

للوفاء بقيمة السندات الجديدة للشركة والتي  (ب)
تُخصاااااااص فيما بعد وتساااااااجل باعتبارها 

كاااملااةً إلى األشاااااااخاااص ماادفوعااة القيمااة 
 المستحقين لها أو حسب توجيههم.

76.5 The directors may— 76.5 :يجوز لمجلس اإلدارة ما يلي 

(a) apply capitalised sums in accordance 

with paragraphs (3) and (4) partly in one 

way and partly in another, 

اسااااتخدام مبالغ الرسااااملة بموجب الفقرات  (أ)
جزئي بطريقة والجزء ( بشاااااكل 4( و )3)

 المتبقي بطريقة أخرىي

(b) make such arrangements as they think fit 

to deal with shares or debentures 

becoming distributable in fractions under 

this article (including the issuing of 

fractional certificates or the making of 

cash payments), and 

إجراء تلك الترتيبات التي تتراءى للمجلس  (ب)
للتعامل مع األسهم أو السندات التي تصبح 
قابلة للتوزيع في كسور بموجب هذه المادة 
)بما في ذلك إصدار شهادات أجزاء األسهم 

 و أو سداد دفعات نقدية(ي

(c) authorise any person to enter into an 

agreement with the company on behalf 

of all the persons entitled which is 

binding on them in respect of the 

allotment of shares and debentures to 

them under this article. 

تفويض أ  شاااااااخص إلبرام اتفااااقياااة مع  (ج)
الشاااااااركااة نيااابااة عن جميع األشاااااااخاااص 
المساااااتحقين تكون ملزمة لهم بخصاااااوص 

وجب تخصاايص األسااهم والسااندات إليهم بم
 هذه المادة.

PART 5 الفصل الخامس 

MISCELLANEOUS PROVISIONS أحكام متنوعة 

 

COMMUNICATIONS 

 

 المراسالت

 

77. Means of communication to be used 77. وسائل االتصال الواجب استخدامها 

77.1 Anything sent or supplied by or to the company 

under the articles may be sent or supplied in 

any way in which the Companies Regulations 

provides for documents or information which 

are authorised or required by any provision of 

the Companies Regulations to be sent or 

supplied by or to the company. 

يجوز أن يُرساااال أو يساااالم أ  شاااايء ترسااااله  77.1
كة أو تسااااااالمه بموجب هذا النظام بأية الشااااااار

طريقة ينص عليها نظام الشاااااركات بشاااااأن أية 
مساااااااتندات أو معلومات مصااااااارح أو مطلوب 
ظام  ها أو تساااااااليمها بموجب أحكام ن إرسااااااااال

 الشركات من الشركة أو إليها.

77.2 Any notice or document to be sent or supplied 

to a director in connection with the taking of 

decisions by directors may also be sent or 

supplied by the means by which that director 

يجوز أن يُرساال أو يساالم أ  إخطار أو مسااتند  77.2
واجب إرسااااله أو تساااليمه إلى عضاااو المجلس 
بخصاااااااوص اتخاااذ القرارات من قباال مجلس 
اإلدارةي وذلك عن طريق الوسااااااائل التي طلب 
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has asked to be sent or supplied with such 

notices or documents for the time being. 

عضو المجلس اإلرسال أو التسليم عن طريقها 
مع تلك اإلخطارات أو المستندات المطلوبة في 

 ذلك الوقت.

77.3 A director may agree with the company that 

notices or documents sent to that director in a 

particular way are to be deemed to have been 

received within a specified time of their being 

sent, and for the specified time to be less than 

48 hours. 

ع الشركة على يجوز لعضو المجلس أن يتفق م 77.3
أن اإلخطارات أو المساااااااتندات المرسااااااالة إلى 
عضو مجلس اإلدارة المعني بطريقة معينة تُعد 
قااد اساااااااتُلماات خالل فترة زمنيااة محااددة من 
إرساااااااالهاي وهي في الوقت الحالي تحديًدا أقل 

 ساعة. 48من 

78. Failure to notify contact details 78. عدم اإلخطار ببيانات االتصال 

78.1 If— 78.1 إذا: في حال 

(a) the company sends two consecutive 

documents to a member over a period of 

at least 12 months, and 

أرسااااالت الشاااااركة مساااااتندين متتاليين إلى  (أ)
شااااهًرا على  12المساااااهم على مدار فترة 

 األقلي 

(b) each of those documents is returned 

undelivered, or the company receives 

notification that it has not been delivered, 

وأعيد كل مساااتند من هذه المساااتندات دون  (ب)
تسااليمي أو تلقت الشااركة إخطاًرا بأنه لم يتم 

 تسليمهي

that member ceases to be entitled to receive 

notices from the company. 

فلن يصااابح بعدها ذلك المسااااهم مساااتحقًا لتلقي إخطارات 
 الشركة.من 

78.2 A member who has ceased to be entitled to 

receive notices from the company becomes 

entitled to receive such notices again by 

sending the company— 

يصااااابح المسااااااهم الذ  لم يعد مساااااتحقًا لتلقي  78.2
إخطارات من الشاااااااركة مساااااااتحًقا لتلقي تلك 

إرساااااااال ما يلي اإلخطارات مجدًدا عن طريق 
 إلى الشركة:

(a) a new address to be recorded in the 

register of members, or 

العنوان الجديد الواجب تساااجيله في ساااجل  (أ)
 أو المساهميني

(b) if the member has agreed that the 

company should use a means of 

communication other than sending 

things to such an address, the 

information that the company needs to 

use that means of communication 

effectively. 

شركة الستخدام  (ب) المعلومات التي تحتاجها ال
وسااائل االتصاااالت بفعاليةي وذلك إذا وافق 
المساهم على أن الشركة ينببي أن تستخدم 
وسااائل اتصااال بخالف إرسااال أشااياء إلى 

 ذلك العنوان.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS الترتيبات اإلدارية 

79. Company seals 79. أختام الشركة 

79.1 Any common seal may only be used by the 

authority of the directors. 

ال يجوز أن يُسااااتخدم أ  ختم عام للشااااركة إال  79.1
 بعد موافقة مجلس اإلدارة.

79.2 The directors may decide by what means and 

in what form any common seal or securities 

seal is to be used. 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر طريقة وشااااااكل  79.2
 استخدام الختم العام أو ختم األوراق المالية.

79.3 Unless otherwise decided by the directors, if 

the company has a common seal and it is 

affixed to a document, the document must also 

be signed by at least one authorised person in 

ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلكي إذا كان  79.3
للشاااااركة ختم عام وُمهرت به وثيقةي فيجب أن 
يوقع على الوثيقة شاااااااخص واحد مفوض على 

يصاااادق على صاااحة األقل في حضاااور شااااهد 
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the presence of a witness who attests the 

signature. 

 التوقيع.

79.4 For the purposes of this article, an authorised 

person is—  

أل راض هااذه المااادةي يقصاااااااااد بااالشاااااااخص  79.4
 المفوض: 

(a) any director of the company, (أ) أ  عضو بمجلس إدارة بالشركةي 

(b) the company secretary, or (ب) أمين سر الشركةي أو 

(c) any person authorised by the directors 

for the purpose of signing documents to 

which the common seal is applied. 

أ  شاااااااخص مفوض من مجلس اإلدارة  (ج)
لبرض التوقيع على المساااتندات التي يمهر 

 بها الختم العام.

79.5 If the company has an official seal for use 

abroad, it may only be affixed to a document if 

its use on that document, or documents of a 

class to which it belongs, has been authorised 

by a decision of the directors. 

كان للشاااااااركة ختم رسااااااامي مخصاااااااص  79.5 إذا 
لالساااتخدام خارج البالدي فال يجوز أن يُمهر به 
المستند إال إذا كان استخدامه على ذلك المستندي 

المساااتندات من الفئة المحددةي مصااارًحا أو تلك 
 به بموجب قرار من مجلس اإلدارة.

79.6 If the company has a securities seal, it may only 

be affixed to securities by the company 

secretary or a person authorised to apply it to 

securities by the company secretary. 

ختم أوراق ماليةي فيجب أن  إذا كان للشاااااااركة 79.6
تُمهر به األوراق المالية من أمين ساار الشااركة 
شركة  أو الشخص المصرح له من أمين سر ال

 باستخدامه على األوراق المالية.

79.7 For the purposes of the articles, references to 

the securities seal being affixed to any 

document include the reproduction of the image 

of that seal on or in a document by any 

mechanical or electronic means which has 

been approved by the directors in relation to 

that document or documents of a class to which 

it belongs. 

أل راض النظام األساااساايي تشاامل اإلشااارات  79.7
األوراق الماااالياااة التي يُمهر باااه أ   إلى ختم

مسااااااتندي إعادة إنتاج صااااااورة لذلك الختم على 
مساااتند بوسااايلة ميكانيكية أو إلكترونية قد وافق 
عليها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك المسااااااتند 

 أو تلك المستندات من فئة محددة.

80. Destruction of documents 80. اتالف المستندات 

80.1 The company is entitled to destroy— 80.1 :يحق للشركة أن تتخلص مما يلي 

(a) all instruments of transfer of shares 

which have been registered, and all 

other documents on the basis of which 

any entries are made in the register of 

members, from six years after the date of 

registration, 

جميع مساااتندات نقل ملكية األساااهم التي قد  (أ)
جلتي وجميع المسااااتندات األخرى التي  سااااُ
وضااعت على أساااسااها أية قيود في سااجل 
المساااهميني إذا انقضاات ساات ساانوات بعد 

 تاريخ التسجيلي

(b) all dividend mandates, variations or 

cancellations of dividend mandates, and 

notifications of change of address, from 

two years after they have been recorded, 

جميع مساااااااتناااادات تفويض األرباااااح أو  (ب)
التبييرات أو اإللباءات الخاصة بمستندات 

يير واإلخطااااارات بتب تفويض األرباااااح
 العنواني إذا انقضى عامين بعد تسجيلهاي

(c) all share certificates which have been 

cancelled from one year after the date of 

the cancellation, 

جميع شاااااااهادات األساااااااهم التي أُلبيت إذا  (ج)
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(d) all paid dividend warrants and cheques 

from one year after the date of actual 

payment, and 

يكااااات األرباااااح  (د) جميع أوامر دفع وشااااااا
المدفوعة إذا انقضااااى عام واحد بعد تاريخ 

 دفعها فعليًاي و

(e) all proxy notices from one year after the 

end of the meeting to which the proxy 

notice relates. 

ل إذا انقضى عام وكيتجميع اإلخطارات بال (ه)
به  لذ  يتعلق  ماع ا هاء االجت عد انت حد ب وا

 اإلخطار بالوكيل.

80.2 If the company destroys a document in good 

faith, in accordance with the articles, and 

without notice of any claim to which that 

document may be relevant, it is conclusively 

presumed in favour of the company that— 

إذا تخلصااات الشاااركة من مساااتند بحسااان نيةي  80.2
بموجب النظام األسااااسااايي ودون تلقيها إخطار 
بأية مطالبة يمكن أن يكون المساااتند متعلقًا بهاي 
 فمن المفترض قطعًا لصالح الشركة ما يلي:

(a) entries in the register purporting to have 

been made on the basis of an instrument 

of transfer or other document so 

destroyed were duly and properly made, 

أن القيود الواردة في الساااااااجلي والتي تفيد  (أ)
بأنه قد ُحرر وأبرم على أسااااااس وثيقة نقل 
الملكية أو مساااااتند آخر تم إتالفه والتخلص 
منااه قااد أجرياات وفق األصاااااااول المرعياة 

 وصحيحةي

(b) any instrument of transfer so destroyed 

was a valid and effective instrument duly 

and properly registered, 

والتخلص  اأن أ  وثيقة نقل ملكية تم إتالفه (ب)
ت وثيقة ساااااااارية منها على هذا النحو كان

 وصحيحاًيأصوالً  اوتم تسجيله ونافذة

(c) any share certificate so destroyed was a 

valid and effective certificate duly and 

properly cancelled, and 

أن أية شاااااهادة أساااااهم تم إتالفها والتخلص  (ج)
منها على هذا النحو كانت شااااهادة سااااارية 

 ي وإلبائها أوصالً وصحيحاً ونافذة وتم 

(d) any other document so destroyed was a 

valid and effective document in 

accordance with its recorded particulars 

in the books or records of the company. 

أن أ  مساااتند آخر تم إتالفه والتخلص منه  (د)
على هذا النحو كان مسااااتنًدا ساااااريًا ونافذًا 
بموجب بياناته المسااجلة في دفاتر الشااركة 

 أو سجالتها.

80.3 This article does not impose on the company 

any liability which it would not otherwise have if 

it destroys any document before the time at 

which this article permits it to do so. 

ال تفرض هذه المادة على الشركة أية مسؤولية  80.3
لم تكن لتحملهااا بااأدائهااا خالف ذلااك إذا أتلفاات 

من أ  مستند قبل الوقت الذ  تسمح  وتخلصت
 فيه هذه المادة لها بأن تفعل ذلك.

80.4 In this article, references to the destruction of 

any document include a reference to its being 

disposed of in any manner. 

في هذه المادةي تشامل اإلشاارات إلى اتالف أ   80.4
 منه بأية طريقة. مستند اإلشارة إلى التخلص

81. No right to inspect accounts and other 

records 

عوووودم الحق في االطالع على الحسووووووووووابوووات  .81
 والسجالت األخرى

Except as provided by law or authorised by the 

directors or an ordinary resolution of the company, no 

person is entitled to inspect any of the company’s 

accounting or other records or documents merely by 

virtue of being a member. 

باستثناء ما ينص القانون عليه أو يسمح به مجلس اإلدارة 
عاد  للشاااااااركةي لن يحق أل   يه في قرار  أو ينص عل
شااخص معاينة أ  من السااجالت والمسااتندات المحاساابية 

األخرى للشاااركة لمجرد كونه أو الساااجالت والمساااتندات 
 مساهماً.

82. Provision for employees on cessation of 

business 

 مخصص الموظفين عند وقف الشركة نشاطها .82

The directors may decide to make provision for the 

benefit of persons employed or formerly employed by 

the company or any of its subsidiaries (other than a 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر وضع مخصص لمصلحة 
األشااااااخاص الذين تعينهم الشااااااركة أو ساااااابق أن عينتهم 
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director or former director or shadow director) in 

connection with the cessation or transfer to any person 

of the whole or part of the undertaking of the company 

or that subsidiary. 

الشاااركة أو أ  من الشاااركات التابعة لها )بخالف عضاااو 
المجلس أو عضااااو المجلس السااااابق أو عضااااو المجلس 
الصااور ( فيما يتعلق بوقف نشاااط الشااركة أو الشااركات 

أو الشاااركات التابعة التابعة لها أو نقل مشاااروع الشاااركة 
 لهاي كليًا أو جزئيًاي إلى أ  شخص.

DIRECTORS’ INDEMNITY AND INSURANCE تعويض مجلس اإلدارة والتأمين عليهم 

83. Indemnity 83. التعويض 

83.1 Subject to paragraph (2), a relevant director of 

the company or an  associated company 

may be indemnified out of the company’s 

assets  against— 

(ي يجوز 2مع مراعاااة عاادم اإلخالل بااالفقرة ) 83.1
تعويض عضاااااو المجلس المعني بالشاااااركة أو 
شاااركة تابعة من قيمة أصاااول الشاااركة عن أ  

 مما يلي:

(a) any liability incurred by that director in 

connection with any negligence, default, 

breach of duty or breach of trust in 

relation to the company or an associated 

company, 

أيااة مساااااااؤوليااة أو التزام يتكبااده عضاااااااو  (أ)
المجلس فيما يتعلق بأ  إهمال أو تقصاااااير 
أو مخاااالفاااة للواجاااب أو خيااااناااة لألمااااناااة 
 بخصوص الشركة أو شركة ذات صلةي

(b) any liability incurred by that director in 

connection with the activities of the 

company or an associated company in 

its capacity as a trustee of an 

occupational pension scheme (as 

defined in section 222(6) of the 

Companies Regulations), 

يتكبااده عضاااااااو أيااة مساااااااؤوليااة أو التزام  (ب)
المجلس فيما يتعلق بأنشااااااطة الشااااااركة أو 
شااااااركة ذات صاااااالة بصاااااافته مؤتمناً على 
برنامك معاشااااات مهنية )المبين تعريفه في 

 ( من نظام الشركات(ي6) 222البند 

(c) any other liability incurred by that director 

as an officer of the company or an 

associated company. 

ليااة أو التزام يتكبااده عضاااااااو أ  مساااااااؤو (ج)
المجلس بصفته مسؤواًل بالشركة أو شركة 

 ذات صلة.

83.2 This article does not authorise any indemnity 

which would be prohibited or rendered void by 

any provision of the Companies Regulations or 

by any other provision of law. 

ادة بااأ  تعويض قااد يكون ال تسااااااامح هااذه الماا 83.2
محظوًرا أو يصاااابح ملبيًا بموجب أ  حكم من 
أحكام نظام الشاااركات أو بموجب أ  حكم آخر 

 من أحكام القانون.

83.3 In this article— 83.3 :في هذه المادة 

(a) companies are associated if one is a 

subsidiary of the other or both are 

subsidiaries of the same body corporate, 

and 

تكون الشااااركات شااااركات ذات صاااالة إذا  (أ)
كانت واحدة منها شااااركة تابعة لألخرى أو 
كانت كالهما شركات تابعة لنفس الشخص 

 االعتبار ي

(b) a “relevant director” means any director 

or former director of the company or an 

associated company. 

يقصاااااد بمصاااااطلح "عضاااااو المجلس" أ   (ب)
عضاااااو بمجلس اإلدارة أو عضاااااو ساااااابق 
بمجلس اإلدارة في الشااااركة أو في شااااركة 

 ذات صلة.

84. Insurance 84. التأمين 

84.1 The directors may decide to purchase and 

maintain insurance, at the expense of the 

company, for the benefit of any relevant director 

in respect of any relevant loss. 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر شاااااااراء التأمين  84.1
واالحتفاظ به على نفقة الشااااركة لمصاااالحة أ  
عضاااو بمجلس اإلدارة بخصاااوص أية خساااارة 

 معيونة.
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84.2 In this article— 84.2 :في هذه المادة 

(a) a “relevant director” means any director 

or former director of the company or an 

associated company, 

يقصاااااد بمصاااااطلح "عضاااااو المجلس" أ   (ج)
عضاااااو بمجلس اإلدارة أو عضاااااو ساااااابق 
بمجلس اإلدارة في الشااااركة أو في شااااركة 

 ذات صلة.

(b) a “relevant loss” means any loss or 

liability which has been or may be 

incurred by a relevant director in 

connection with that director’s duties or 

powers in relation to the company, any 

associated company or any pension fund 

or employees’ share scheme of the 

company or associated company, and 

يقصااااد بمصااااطلح "الخسااااارة المعنية" أية  (د)
خساااارة أو التزام قد تكبده عضاااو المجلس 
أو من الممكن أن يتكبااااده فيمااااا يتعلق 
بالتزامات أو صااااالحيات عضااااو المجلس 
بخصااااوص الشااااركةي أو أية شااااركة ذات 
صااالة أو أ  صاااندوق معاشاااات أو برنامك 

ركة أو شااااركة ذات أسااااهم الموظفين بالشاااا
 و صلةي

companies are associated if one is a subsidiary 
of the other or both are subsidiaries of the same 
body corporate. 

شركات شركات ذات صلة إذا كانت  تكون ال
واحدة منها تابعة لألخرى أو كانت كالهما 

 الشخص االعتبار . تابعتان لنفس
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 يسیئرلا باتتكالا يقلت كنب عورف - 3 قحلملا

 ماعلا حرطلا يف باتتكالا تیقوت ءالمعلا تیقوت عرفلا عقوم عرفلا مسا
 عرفلا ناونع يلوألا

- لامعألا ةقیدح
يبظوبأ يبظوبأ

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8
 )سیمخلا-نینثالا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8
– مرقلا – ةفیلخ ةقیدح )سیمخلا-نینثالا(

اًرھظ 12:30 ىتحً احابص 8 6316 .ب.ص
)ةعمجلا(

اًرھظ 12 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8
 )تبسلا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8
 )تبسلا(

 يبظوبأ كنب جرب
يبظوبأ  يبظوبأ – لوألا

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8  
)سیمخلا-نینثالا(  

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8  
)سیمخلا-نینثالا(  ةفیلخ عراش عطاقت 

  ساینبو
2993 .ب.ص

 اًرھظ 12:30 ىتحً احابص 8
 )ةعمجلا(

 اًرھظ 12 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8  
)تبسلا(  

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8  
)تبسلا(  

يبظوبأنیطبلا

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8  
)سیمخلا-نینثالا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8  
بنج 9 مقر عراش)سیمخلا-نینثالا(

 نیطبلا تاصاب ةطحم
 نیطبلا عمجمو

7644 .ب.ص

 اًرھظ 12:30 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

 اًرھظ 12 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8  
)تبسلا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8  
)تبسلا(

 يبظوبأ - نیعلا ةدیدجلا نیعلا

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8  
)سیمخلا-نینثالا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8  
)سیمخلا-نینثالا(

 ةدیدجلا نیعلا
17822 .ب.ص

اًرھظ 12:30 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

 اًرھظ 12 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8  
)تبسلا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8  
)تبسلا(

يبدةریدلا عرف  

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8
 )سیمخلا-نینثالا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8
 )سیمخلا-نینثالا(

قیدصلا ركبوبأ عراش
 ةرید

 اًرھظ 12:30 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

 اًرھظ 12 ىتحً احابص 8
)ةعمجلا(

رھظلا دعب 2 ىتحً احابص 8
 )تبسلا(

رھظلا دعب 1 ىتحً احابص 8
 )تبسلا(



ةكرشلل يمیظنتلا ططخملا – 4 مقر قحلم

 المبیعات الدولیة مدیر الحلول مدیر التكنولوجیا المدیر المالي المدیر االداري مدیر العملیات

العملیات المشاریع الخاصة 
 تطویر األعمال ھندسة الحلول علم البیانات عالقات المستثمرین وتطویر األعمال

 إدارة البرامج المنتجات

 التدریب الفني التطبیقاتتطویر 

 تطویر التطبیقات ھندسة الجودة

 تطویر المحتوى

 إدارة البرامج الشؤون التجاریة ما قبل البیع

 تنفیذ المشاریع

 ھندسة البرمجیات

عملیات الدمج 
 واالستحواذ

 رأس المال البشري

 الشؤون القانونیة

 التسویق

 التنفیذيالرئیس 

 مكتب الرئیس التنفیذي

 ريوطت
لامعألا  

 لولحلا
ةيسدنھلا  

 ةرادإ
تاجتنملا  

 ريدم
 تاعيبملا

ةيلودلا

 ةمكوحلا
ةيسسؤملا  

 نوؤشلا
ةيلاملا  

عيبلا لبق ام

 رطاخملا
ةيسسؤملا

 تاقالع
نيرمثتسملا

 ريوطت
تاقيبطتلا  

 ةسدنھ
لولحلا  

 ريوطت
ىوتحملا  

ينفلا بيردتلا  

 جمدلا تايلمع
ذاوحتسالاو يراجت  ةسدنھ 

ةدوجلا  

 نوؤشلا
ةيرادإلا

 ةسدنھ
تايجمربلا  


