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   ع  ااد ا ااد وت 

 )ودة ذات  ع (

ا اا  

  ا ا ٣١  ٢٠٢٠د 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا    اس

  ا تا.٢  - ١   ا 

ا ا     ٣ 

ا ا     ٤ 

  ق  اتءا٥    ا 

ت اا     ٦ 

  ٢١ - ٧    ت ل اا اإ







 ٣١ د  

ادات
اودات اا
  و ٤١٣٧,٧١٣ا

 ، ر  ٥٩,٨١٩,١٨٢ذ
 اف ذاتأط  ا ٦٨٣,٩٥٥,٥٤٥ا

٢,٠٥٨,٦٤٤ال  ة
٧٩,٦٦٠,٨٣٧ذ  ودات او اى

 ، ون٨٢,٥٤٧,٩٣٧ا
اودات اا ١٠٨,١٧٩,٨٥٨إ

اوا  داتا
٩٦٦,٠٠٥,٨٩٩ت وآت وات 

اوا  داتا ٦٦,٠٠٥,٨٩٩إ
١٧٤,١٨٥,٧٥٧إ ادات  

ات وق اء
اوت اا

  اف ذاتط ا ١٠١٠١,٦٧٢ا
ر دا ١١٦,٣٩٢,١٠٩ذ

١٢٦,٨٣٣,١٠٨ذ دا وت او اى
 ت ١٣٤٣٧,١٣٧

اوت اا ١٣,٧٦٤,٠٢٦إ
١٣,٧٦٤,٠٢٦إ ات 

ق اء
ا ري ا٢٩,٧٩٦,١٣٨

ا ١٤٩٢,٧٨٤,٥٤٢ا

٣٧,٨٤١,٠٥١أرح ة
١٦٠,٤٢١,٧٣١إ ق اء

١٧٤,١٨٥,٧٥٧إ ات وق اء

  اد اا  ع تو ادا 
(ع  ذات  ودة)

 ا ا 

رل دي

- ٣ -
ا اه ا  أ  ُء (٢٠) (١) ا ر  ت اا 

٢٠٢٠إح

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 



 ا 

 ٣١ د ٢٠٢٠إحان

١٥٩٠,١٥٤,٣١٩اادات
           (٦٦,٢٠٥,٧٠٥)١٦ اادات
 ا ٢٣,٩٤٨,٦١٤

اوت :
 وإدار  تو١٧٥,٦٨٦,٦٤٧             

١٨,٢٦١,٩٦٧ا  ات

 ، ىادات أ١٨٢٤٦,٨٧٥إ                
 ضا ام ٧٢٤,٦١٨                

ح رأ١,٠٠٠ار                   
 ١٩,٢٣٤,٤٦٠ا

 ا ا ا-
 ا ا ١٩,٢٣٤,٤٦٠ا

رل دي

(ع  ذات  ودة)
  اد اا  ع تو ادا 

 ا ا 

ا اه ا  أ  ُء (٢٠) (١) ا ر  ت اا 

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

- ٤ -



٢٠٢٠  ٠١   ٢٩,٧٩٦,١٣٨٨٨,١٢٣,٨١٩١٨,٦٠٦,٥٩١١٣٦,٥٢٦,٥٤٨ا

ا ا  ٤,٦٦٠,٧٢٣-         ٤,٦٦٠,٧٢٣-ا           

 ١٩,٢٣٤,٤٦٠       ١٩,٢٣٤,٤٦٠--ا

 ا ا ا----

  ا ا ١٩,٢٣٤,٤٦٠       ١٩,٢٣٤,٤٦٠--ا

٢٠٢٠/١٢/٣١   ١٦٠,٤٢١,٧٣١       ٣٧,٨٤١,٠٥١        ٩٢,٧٨٤,٥٤٢        ٢٩,٧٩٦,١٣٨ا       

ا ري ا ا اان

  اد اا  ع تو ادا 

(ع  ذات  ودة)

 اات  ق اء

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

ا اه ا  أ  ُء (٢٠) (١) ا ر  ت اا 

- ٥ -

رل دي

ا أرح ة



 ا 

: ا ما  ت اا
 ١٩,٢٣٤,٤٦٠ا
ت :

٥٧٦,٧١٣إك ت وآت وات 
ح رأ(١,٠٠٠)ار                  

 ضا ام (٧٢٤,٦١٨)               
:  اتا

ر  ٧٤,٤٩٥ذ                 
 اف ذاتأط  ا (٢٠,٣٤١,٩٣٤)ا           

               (١٥٣,١٧٢)ذ  ودات او اى
             ٤,٠٤٤,٢٧٩اون

  اف ذاتط ا ا-                     
ر دا (١,٧٨٤,٥٠٣)ذ            

            (٨,٦٥٢,٠٩٢)ذ دا وت او اى
 ت (٦٢,٨٦٣)                

ا ما  ا (٧,٧٩٠,٢٣٥)            

: را ما  ت اا
                (٤٧,٨٩٨)إت ت، آت وات 

                   ١,٠٠٠ا   ت، آت وات 
 را ما ( ا) ا (٤٦,٨٩٨)                

: ا ما  ت اا
ل ا٤,٦٦٠,٧٢٣رأس ا

 ا ما  ا ا ٤,٦٦٠,٧٢٣             
  و ا  ا (٣,١٧٦,٤١٠)            
ا ا   و ٣,٣١٤,١٢٣ا

ا م   و ١٣٧,٧١٣ا

 ت اا 
(ع  ذات  ودة)

رل دي

٢٠٢٠  ٣١ د 

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

- ٦ -
ا اه ا  أ  ُء (٢٠) (١) ا ر  ت اا 

  اد اا  ع تو ادا 



اد اا  ع تو ادا   

 ) ودة  ذات ع (

  ا ا ا ل إت

  ٣١  ٢٠٢٠د 

 رل دي

١ -  : 
١ / ١   ةما 
 ا -أ

    اد اا  ع تو ادع ( ا ري را  (ودة  ذات ٤٠٣١٠٨٧٢٦٥ 
 ر٠١/١١/١٤٣٥و  ا٢٧/٠٨/٢٠١٤ا   . 

 
 اان -ب

ا ا   ع .ان اا  
 ا –  رع ا– وق اا  . 

- ا ا 

  أ د    ا اه ا ادإ ٠١  ٢٠٢٠   ٣١و  ٢٠٢٠د . 

 ا ارم  -د
   ا ارا  ع ا   ا ا ا ٣١  ٢٠١٩د، أن ا إ ةر  ا   ع ا  ر 

ا اا  ا   ن  و ةر ا ع ا: 

  ٣١  ٢٠١٩د 
 

 ادات
 

  ٣١  ٢٠١٩د 
 

 اات وق 

٣,٣١٤,١٢٣ 
 

  و ا 
 

١٠١,٦٧٢ 
 

 اف ذاتط ا ا 

٩,١٦٩,٠٥٩  ر  ذ ،  ٨,١٧٦,٦١٢  ر دا ذ 

٦٣,٦١٣,٦١٢  
   اطاف 

 ذات 
 ٥٠٠,٠٠٠   ت  

 ذ دا وت او اى  ١٥,٤٨٥,٢٠٠  أل  ة  ٢,٠٥٨,٦٤٤

١٣,٧٠٥,١١٧  
 او داتو  ذ

 آي
 إ ات  ٢٤,٢٦٣,٤٨٤ 

٢,٣٩٤,٧٦٤   ،ون  ٢٩,٧٩٦,١٣٨  ا ري ا 

٩٤,٢٥٥,٣١٩  اودات اا ٨٨,١٢٣,٨١٩  إ  ا ا 

 هأرح   ١٨,٦٠٦,٥٩١  ت ، آت وات  ٦٦,٥٣٤,٧١٣

٦٦,٥٣٤,٧١٣  
 ا إ ادات

اوا 
 إ ق اء  ١٣٦,٥٢٦,٥٤٨ 

١٦٠,٧٩٠,٠٣٢ 
 

 إ ادات
 

١٦٠,٧٩٠,٠٣٢ 
 

ق ات وا إ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ٧ - 



  ع تو ادا اد اا  

 ) ذات  ودة ع (

 ا ال ا تإ 

  ٣١  ٢٠٢٠د 

 رل دي

١   :() 

٢/  ١ ع م ا  

  م   ع ا          ما و وم مو روا مت اول ات،   أوو   ل اا
موا. 

 

٢-  ا ااد اإ أ : 

  ا اعا ا (توا م) ا ةت ا ت ا و إدارة ا   ا اه ا وأن 

  مع ا  . 

دون   (ع ا)    ااد وت ع  ااد ا      ه اا ا  أل واات وم ال 

. وع ا 

    و  ا  ت اوا  وعا     ا ا اا  توا  تا  ،

.  

١/  ٢   ا ا  اا 
ور ا و ا اه ا ادإ  وا دا ا ا   ا ة وات ا 

 ا  ا اد  امم.ا  اى  واارات

  أ اس ٢/  ٢
  ص    ء إاد ه اا ا ط أ ا ار ا أس اق ا، و

 ات ا أدمه.

٣/  ٢  ض:اا و ظا  
  يدي وال اا  ا اض ا  ا اا ى ا ظا ا إ ا  بو .

ف ذ    ديل ا  بأ. 

 اارأس  ٤/  ٢

ا  ا ااد اإ  ا ،  رة ا  أم   .ةإ واد ا اس  اأ 
  .اران إذا    نا  دارةا  ،  ارض ا  ىوا ،ا  ت اا

 ا  ن–    و-  ة ا م  ا  ا. 

 وااتاا اات  ٥/  ٢

 ا ااد اإ   ر وا  وا دا ا ا   ا ة وات ا
ا ا واات  ااواارات اى ا  ا  ا اد  امم  ادارة 

ا ت واا    ت اال وا تواات  واا  .توادات واوا
 ا ا   اات. و ا  .ا   ء اة ا وا أى  واات

  اتا ا دةإ تاوا .دور   ا 
  افا  ةا  ات اا  ة  اه ا   ن ا إذا  ا  ،   أو

.   ن ا إذا ات اأو ا ة ا 
 
 
 
 
 

- ٨ - 
 أأأأ



ذذذرطةذاظػؤادذظؾؿؼاوالتذصرعذجمؿوسةذاظػؤادذاظؼابضة

ذ(ذرطةذذاتذعدؽوظقةذحمدودةذصرعذ)

ذإؼضاحاتذحولذاظؼوائمذاملاظقةذ

ذم4242دؼدؿربذذ53طؿاذيفذ

ذرؼالذدعودي

ذ)تؿؿة(مأدسذإسدادذاظؼوائمذاملاظقةذ-4

ذضقاسذاظؼقمذاظعادظةذ8/ذذ4
عـقؾيميفمتورؼخمعطوبؼيمأومظألداةماٌوظقيمأومألدواتمعوظقيمأوماظلعرماٌعؾـممؼؿؿمهدؼدماظؼقؿيماظعودظيمظألدواتماٌوظقيمسؾكمأدوسماظؼقؿيماظلقضقي

هدؼدمضقؿماألصقلماٌوظقيمبلدعورماظشراءمايوظقيمظؿؾؽماألصقل,مبقـؿومؼؿؿمهدؼدمضقؿيماالظؿزاعوتماٌوظقيمبوألدعورمسودةمؼؿؿمواظؼقائؿماٌوظقي.م
مايوظقيماظيتمميؽـمأنمتلقىمبفومتؾؽماالظؿزاعوت.م

أيمدعرميفماتػوضقيمبقعمعؾزعيمأومععوعؾيمحدؼـفمألصؾمعطوبؼميفممدققمغشطيمظؿقدؼدماظؼقؿيماظعودظيمظألدواتماٌوظقيمصننيفمحوظيمسدمموجقدم
مجقدًاممععوعؾيمبنرادةمحرةمبنيمأررافمظدؼفؿماٌعرصيمواظرشؾيميفماظؿعوعؾمؼقصرمدظقاًلمسؾكمضقؿيمسودظيم,مإالمإذامطوغًمػذهماألدعورمضدمالمتؽقن تؼدؼرًا

 مؼخماظؼقوس.اظعودظيمإذامطونمػـوكمتغريمعفؿميفماظظروفماالضؿصودؼيمأومصرتةمعفؿيمعـماظزعـمبنيمتورؼخماتػوضقيماظؾقعماٌؾزعيمأوماٌعوعؾيموبنيمتورظؾؼقؿيم
مظؾؼقؿي مإذامطوغًمدققماألصؾمظقلًمغشطيموملمتؽـمأيماتػوضقوتمبقعمعؾزعيمأومععوعالتمحدؼـيمألصؾمعطوبؼ/مموثؾميفمحدمذاتفومتؼدؼرًا
موصؼًوم مربوؼد ماظؼقوسمبلعر ميفمتورؼخ ماٌعوعؾي مدعر مأخرىمبفدفمتؼدؼر متؼققؿ مررؼؼي مبودؿكدام ماظعودظي ماظؼقؿي متؼدر ماٌـشلة مصنن م, اظعودظي

مالسؿؾوراتماظعؿؾماظؿفوريماظعودي.
م:ذعؾخصذاظدقاداتذاحملادؾقةذاهلاعةذ-ذ5

ذاملعاعالتذباظعؿالتذاألجـؾقةذ3/ذذ5

 األجـؾقيمبعؿؾيماظؿعوعؾماًوصيمبوظشرطيمبلعرماظصرفميفمتقارؼخماٌعوعالت.ؼؿؿمترذييماٌعوعالتم 

 اٌقجقداتمواٌطؾقبوتمذاتماظطؾقعيماظـؼدؼيمبوظعؿؾيماألجـؾقيمؼؿؿمترذيؿفومظعؿؾيماظؿعوعؾمبلعرماظصرفميفمتورؼخمإسدادماظؼقائؿماٌوظقيم. 
 ودظيمبوظعؿؾيماألجـؾقيمبلعرماظصرفماٌلؿكدممسـدمهدؼدماظؼقؿيماظعودظي.ؼؿؿمترذييماٌقجقداتمواٌطؾقبوتماظيتمؼؿؿمضقودفومبوظؼقؿيماظع 

 ماظصرفميفم مبوظعؿؾيماألجـؾقيمبلعر مبوظؿؽؾػيماظؿورخيقي مضقودفو ؼؿؿمترذييماٌقجقداتمواٌطؾقبوتمذاتماظطؾقعيمشريماظـؼدؼيماظيتمؼؿؿ
 تورؼخماٌعوعؾي.

)األربوحمأوماًلوئر(موبودؿــوء,مصروقماظعؿؾيماظـوويمعـمترذييمعومؼؿؿماالسرتافمموبصػيمسوعيمؼؿؿماالسرتافمبػروقماظعؿؾيميفمضوئؿيماظدخؾ
مبفميفمبـقدماظدخؾماظشوعؾ.

ذتصـقفذعاذػوذعؿداولذوعاذػوذشريذعؿداولذ4/ذذ5

ؼؿؿمتصـقػماألصؾمحقٌمميفمضوئؿيماٌرطزماٌوظلمادؿـودًامإديماظؿصـقػمعؿداولمأومشريمعؿداولمطؿومؼؾل:مواٌطؾقبوتماٌقجقداتمشرطياظتعرضم
ماٌؿداوظيميفمحوظي:ماٌقجقداتضؿـم

 ,مأومتقضعمبقعماألصؾمأومػـوكمغقيمظؾقعفمأومادؿفالطفمخاللمدورةماألسؿولماظعودؼي
 ,مأوماالحؿػوزمبوألصؾمبصقرةمرئقليمألشراضماٌؿوجرة
 م,مأواظؼقائؿماٌوظقيذفرًامبعدمتورؼخمم12تقضعمهؼؼماألصؾمخاللم
 ذفرًامسؾكماألضؾمعـمتورؼخمم12يفمحؽؿماظـؼدمإالمإذامطونمربظقرًامتؾودلماألصؾمأومادؿكداعفمظؿلقؼيماظؿزاممعومخاللمطقنماألصؾمغؼدًامأوم

ماظؿؼرؼرماٌوظل.
مشريمعؿداوظي.مطؿقجقداتخرىمألؼؿؿمتصـقػمذيقعماألصقلما
ماٌؿداوظيميفمحوظي:مماٌطؾقبوتؼؿؿمتصـقػماالظؿزاممضؿـم

 مأوماألسؿولماظعودؼي,متقضعمتلقؼيماالظؿزاممخاللمدورة
 ,مأوماالحؿػوزمبوالظؿزاممبشؽؾمرئقللمبغرضماٌؿوجرة
 مذفرًامبعدمتورؼخماظؿؼرؼرماٌوظل,مأومم12تقضعمتلقؼيماالظؿزاممخاللم
 م.اظؼقائؿماٌوظقيذفرًامسؾكماالضؾمبعدمتورؼخمم12سدمموجقدمحؼمشريمعرتؾطمبشرطمظؿلجقؾمتلقؼيماالظؿزاممسؾكمعدىم

مشريمعؿداوظي.مطؿطؾقبوتخرىمألزاعوتماتصـقػمذيقعماالظؿؼؿؿم

 اظـؼدذوعاذيفذحؽؿهذذ5/ذذ5

مؼإنم ميفمحؽؿف موعو ماظـؼد مابوظؾـقكمواظصـدوقمواظقدائعمماظـؼدؿضؿـمأرصدة ماظلققظيمضصرية ماألجؾمسوظقي مواظيتألجؾمواالدؿـؿوراتمضصرية
المتعدمجزءًاممواظيتؼؿؿمددادػومسـدماظطؾىمماظيتلقىمسؾكماٌؽشقفماظتلؿقؼمخاللمثالثيمأذفرمأومأضؾمعـمتورؼخماالضؿـوءموطذامأرصدةم

مؼؿؿمإسدادمضوئؿيماظؿدصؼوتماظـؼدؼيموصؼًومظؾطرؼؼيمشريماٌؾوذرة.و.ؼؿفزأمعـمإدارةماظـؼدميفماٌـشلة

 األدواتذاملاظقةذ6/ذذ5

ظؾؿعقورماظدوظلمظؾؿؼرؼرماٌوظلمم12وم11اظؼلؿنيمميفوعؿطؾؾوتماإلصصوحماظقاردةممواإلثؾوتؼؿؿمإثؾوتموضقوسماألدواتماٌوظقيموصؼومألحؽومماظؼقوسم
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ذذذرطةذاظػؤادذظؾؿؼاوالتذصرعذجمؿوسةذاظػؤادذاظؼابضة

ذ(ذرطةذذاتذعدؽوظقةذحمدودةذصرعذ)

ذضاحاتذحولذاظؼوائمذاملاظقةذإؼ

ذم4242دؼدؿربذذ53طؿاذيفذ

ذرؼالذدعودي

ذعؾخصذاظدقاداتذاحملادؾقةذاهلاعةذ)تؿؿة(ذ-5

ذاإلدؿفالكذ5/ذذ8/ذذ5

م-عـفومضقؿؿفماظؿكرؼدؼيمماألصؾمزبصقعًومييفمتؽؾػمواظيتمتؿؿـؾم–مظالدؿفالكاظؼوبؾيممواٌعداتميمبـدماٌؿؿؾؽوتمواآلالتفالكمضقؿدؿؼؿؿمإ

مموصؼًو ماظؼلط ماظـوبًمظطرؼؼف ماظعؿر مماإلغؿوجلوذظؽمسؾكمعدار مأغقاع معـ مظؽؾمغقع مماٌؿؿؾؽوتمواآلالتمواٌعدات,اٌؼدر ظؾؿؽقغوتممطونوإذا

دبصقصم,مصنغفمؼؿؿمإلدؿفالكماٌـوصعماإلضؿصودؼيم–بشؽؾمجقػريمم–أمنوطمزبؿؾػيممعداتالتمواٌواآلماظرئقلقيمظؾـدمعـمبـقدماٌؿؿؾؽوت

ضوئؿيمفالكمسؾكمدؿوؼؿؿمهؿقؾماإلسؾكمعدىمسؿرهماإلغؿوجك.مم–اظؿؽؾػيماألوظقيمظألصؾمٌؽقغوتفماظرئقلقيموتلؿفؾؽمطؾمعؽقنمبشؽؾمعـػصؾم

موصقؿومؼؾلمبقوغًومبوألسؿورماإلغؿوجقيماٌؼدرة:ماظدخؾ.

م

يفمحوظيموجقدمعمذراتمسؾكمحدوثمتغرياتمعفؿيمعـذمتورؼخممظؾؿؿؿؾؽوتمواآلالتمواٌعداتؼؿؿمعراجعيماظؼقؿيماٌؿؾؼقيمواألسؿورماإلغؿوجقيم

مذظؽ.تطؾىماألعرممإذااالخريموتعدلمبلثرمعلؿؼؾؾلممياسدادماظؿؼرؼرماظلـق

مـممتمإسودةمتؼدؼرماألسؿورماإلغؿوجقيمظؾعضمممؿؾؽوتم,مآالتموععداتمغظرًامٌؿطؾؾوتماظؿشغقؾم.

ذاالدؿؾعادذذ6/ذذ8/ذذ5

عـوصعماضؿصودؼيمعلؿؼؾؾقيمعـممصؼوأيمجزءمجقػريممتماالسرتافمبفمسـدعومالمؼؿقضعمتدموتمواآلالتمواٌعداتاٌؿؿؾؽبـدمعـمأيمؼؿؿمادؿؾعودم

)احملؿلىممبـدمعـمبـقدماٌؿؿؾؽوتمواآلالتمواٌعداتمأيؼؿؿماالسرتافمبوألربوحمأوماًلوئرماظـوويمعـمادؿؾعودم,موادؿكداعفمأومادؿؾعوده

مؿؾعودماألصؾ..مسـدماداظشوعؾمبؼوئؿيماظدخؾم(واظؼقؿيماظدصرتؼيمظألصؾبوظػرقمبنيمصويفمعؿقصالتماالدؿؾعودم

ذاخنػاضذضقؿةذاملوجوداتذاملاظقةذ9/ذذ5

عوظقيمعؼوديمبوظؿؽؾػيممعقجقداتطوغًمػـوكمعمذراتمتشريمإديمحدوثماخنػوضمضقؿيمأيممبؿورؼخمطؾمضقائؿمعوظقيمبؿؼققؿمعومإذامشرطياظتؼقمم

ؼيمأوماظؿؽؾػيماٌلؿـػدة.محقٌمؼظفرمضقائؿمعوظقيمماظؼقؿيمسـدموضقعمحدثماومأطـرمإذامطونمظإلدراجماألوظلمظألصؾمتلثريمسؾكماظؿدصؼوتماظـؼد

م.ؼعؿؿدمسؾقفواٌلؿؼؾؾقيماظؿؼدؼرؼيمعـماألصؾماٌوظلمأومذبؿقسيمعـماٌقجقداتماٌوظقيمواظيتمميؽـمضقودفومبصقرةم

مالخنػوضميفماظؼقؿيم:ظؿقدؼدمااٌوظقيماظؿوظقيمبشؽؾمصرديممعقجقداتؿؿمتؼققؿمؼ

 مذيقعمأدواتمحؼققماٌؾؽقيمبغضماظـظرمسـمأػؿقؿفو.م

 م.اٌوظقيماألخرىماظيتمتؽقنمعفؿيمبشؽؾمصرديمعقجقدات

م متؼققؿ ماألخرىمعقجقداتؼؿؿ مامظؿقدؼدماٌوظقي مسؾك مذبؿؿعي مأو مصردي مبشؽؾ مإعو ماظؼقؿي ماالئؿؿونمالخنػوضميف أدوسمخصوئصمزبورر

ماٌؿشوبفي.

مضؿـماظربحمأوماًلورةمعؾوذرةم.ميواذامطونمػـوكمدظقؾمعقضقسلمسؾكماخنػوضماظؼقؿي,مؼؿؿماثؾوتمخلورةماخنػوضماظؼقؿ

مألدواتماظؿوظقيماٌؼوديمبوظؿؽؾػيمأوماظؿؽؾػيماٌلؿـػدةمطؿومؼؾل:ظؼؿؿمضقوسمخلورةماخنػوضماظؼقؿيم

 يماٌلؿـػدةمتؽقنمخلورةماخنػوضماظؼقؿيمػلماظػرقمبنيماٌؾؾغماظدصرتيمظألصؾمواظؼقؿيمايوظقيمظؾؿدصؼوتماظـؼدؼيماألداةماٌؼوديمبوظؿؽؾػ

ظألصؾ,موإذامطونمهلذهماألداةماٌوظقيمععدلمصوئدةمعؿغري,مصننمععدلماًصؿمظؼقوسمأيمماألصؾلمايؼقؼلاٌؼدرةمزبصقعيممبعدلماظػوئدةم

 احملددممبقجىماظعؼد.مايوظلمايؼقؼلئدةمخلورةماخنػوضمضقؿيمػقمععدلماظػو
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ذذذرطةذاظػؤادذظؾؿؼاوالتذصرعذجمؿوسةذاظػؤادذاظؼابضة

ذ(ذرطةذذاتذعدؽوظقةذحمدودةذصرعذ)

ذضاحاتذحولذاظؼوائمذاملاظقةذإؼ

ذم4242دؼدؿربذذ53طؿاذيفذ

ذرؼالذدعودي

ذعؾخصذاظدقاداتذاحملادؾقةذاهلاعةذ)تؿؿة(ذ-5

ذ)تؿؿة(ذاخنػاضذضقؿةذاملوجوداتذاملاظقةذ:/ذذ5

 ماظذيمطونم متؼرؼيبمظؾؿؾؾغ متؼدؼر موأصضؾ ماظدصرتيمظألصؾ مبنيماٌؾؾغ ماظػرق مػل ماخنػوضماظؼقؿي مخلورة متؽقن مبوظؿؽؾػي ماٌؼودي األداة

متورؼخماظؿؼرؼر.ميفعؼوبؾماألصؾمإذامطونمدقؿؿمبقعفممشرطياظدؿلؿؾؿفم

طؾماالحقالمإذاماخنػضمعؾؾغمخلورةماخنػوضماظؼقؿي,ميفمصرتةمالحؼي,موميؽـمربطماظؼقائؿمعوظقيممبشؽؾمعقضقسلمحبدثمؼؼعمبعدمميفوم

بشؽؾمعؾوذرمأومسـممعؽسمخلورةماخنػوضماظؼقؿيماٌـؾؿيمدوبؼًومإعوبمشرطيتؼقمماظ,م(عـؾماظؿقلـميفمتصـقػمائؿؿونماٌدؼـ)االخنػوضممإثؾوت

ؼزؼدمسؿومم(عـمأيمحلوبمزبصصمصويف)صص.موالمجيقزمأنمؼـؿٍمسـمسؿؾقيماظعؽسمعؾؾغمدصرتيمظألصؾماٌوظلمررؼؼمتعدؼؾمحلوبمزب

مضوئؿيماظدخؾأنمُتـؾًماٌـشلةمعؾؾغماظعؽسمضؿـممطوغًمدؿؽقنمسؾقفمضقؿيماٌؾؾغماظدصرتيمظقمأغفمملمؼؿؿمإثؾوتماخنػوضماظؼقؿيمدوبؼًو.موجيى

معؾوذرة.

 ريذاملاظقةشاخنػاضذضقؿةذاملوجوداتذذ;/ذذ5

اٌؼوديمبوظؼقؿيممايققؼيماٌقجقدات)خبالفممشرطيظؾشريماٌوظقيممظؾؿقجقداتبؿورؼخمطؾمضقائؿمعوظقيمممبراجعيماظؼقؿماظدصرتؼيممشرطياظتؼقمم

األصقلماظعودظيمعطروحًومعـفوماظؿؽوظقػماٌؼدرةمظؾؾقع,ماظعؼوراتماالدؿـؿورؼيماٌؼوديمبوظؼقؿيماظعودظي,ماألصقلماظـوذؽيمسـمعـوصعماٌقزػني,م

ماظؿشققد مسؼقد معـ ماظـووي معمذر مػـوك مطون مإذا معو مظؿقدؼد ماألم.الخنػوضماظؼقؿي( مطون موإذا متؼقم مطذظؽ متمشرطياظعر مظؾؼقؿيمبعؿؾ ؼدؼر

ماإلدرتدادؼيمظألصؾ.م

مبؿؼدؼرماٌؾؾغماٌؿؽـمإدرتدادهمظقحدةمتقظقدماظـ مطونمعـمشريماٌؿؽـمتؼدؼرماٌؾؾغماٌؿؽـمادرتدادهمظألصؾماٌـػرد,مصؿؼقمماٌـشلة ؼدماظيتمإذا

ؼوتمغؼدؼيمداخؾيمعـماالدؿعؿولمصؾمواظيتمتقظدمتدصصقلمتؿضؿـماألأاظلمأصغرمذبؿقسيممصقلمععًوؼؿؿموؿقعماألمؼـؿؿكمإظقفوماألصؾمحقٌ

م.م(وحداتمتقظقدماظـؼد)خرىماومذبؿقسوتماالصقلمصقلماألاٌلؿؿرموعلؿؼؾيماديمحدمطؾريمسـماظؿدصؼوتماظـؼدؼيماظداخؾيمعـماأل

مغوضصًو ماظعودظي مضقؿؿف مػل مظؾـؼد ماٌقظدة مظؾقحدة ماو مظألصؾ ماإلدرتدادؼي مماظؼقؿي ماالدؿكداعقي مضقؿؿف ماو ماظؾقع مأأتؽوظقػ ماظؼقؿيمؼفؿو طرب,

زبصقعيمبلعرممايصقلمسؾقفواٌؿقضعمم)المتؿضؿـماألغشطيماظؿؿقؼؾقي(ماالدؿكداعقيمظألصؾمػلماظؼقؿيمايوظقيمظؾؿدصؼوتماظـؼدؼيماٌلؿؼؾؾقي

ٌُقددةمظألصؾممعـودىخصؿم موموحدةمتقظقدماظـؼد.مأؼعؽسمتؼدؼراتماظلققماىورؼيمظؾؼقؿيماظزعـقيمظؾـؼقدمواٌكوررما

م ماالسرتافمخبلورة ماإلدرتدادؼي.ماالخنػوضؼؿؿ مضقؿؿف مأطربمعـ مظؾـؼد ماٌقظدة مظؾقحدة مظألصؾماو ماظدصرتؼي مطوغًماظؼقؿي ماالسرتافمومإذا ؼؿؿ

م.ضوئؿيماظدخؾيفمماالخنػوضخبلورةم

دـقؿؿمهدؼـدػوم)بوظصـويفمبعـدممممممقؿؿمسؽسمخلوئرماالضؿقاللماديماٌدىماظذيمالمؼؿعدىماظؼقؿيماظدصرتؼيماظـيتمطـونممصقؿومسداماظشفرةم)إنموجدت(مص

م.اظؼقؿيمبوظـلؾيمظألصؾميفماظلـقاتماظلوبؼيماخنػوض(معومملمؼؿؿماالسرتافمبوًلورةماظـوذييمسـماالدؿـػودمأوماالدؿفالك

ذاملخصصاتذ32/ذذ5

م مؼؽقن مسـدعو: مواٌطوظؾوتماظؼوغقغقي ماهلقؽؾي مإثؾوتمزبصصوتمتؽوظقػمإسودة ماظؼؿؿ مإمشرطيظدى محوظل م)ظؿزام مأو غؿقفيممضؿين(ضوغقغل

مظؿلقؼيماالظؿزامم;موميؽـمتؼدؼرمم)عرجحمحدوثفمأطـرمعـمسدعف(معـماحملؿؿؾوألحداثمدوبؼيم أنمؼؽقنمهقؼؾماٌـوصعماالضؿصودؼيمعطؾقًبو

كصصوتمفممبؼؿؿماإلسرتااٌؾؾغمبشؽؾمعقثققمبف.متشؿؾمأحؽوممإسودةماهلقؽؾيمسؼقبوتمإغفوءماإلجيورموعدصقسوتمإغفوءمخدعيماٌقزػني.مالم

مخلوئرماظؿشغقؾماٌلؿؼؾؾقي.

مضؾؾماظضرائىم ماٌؿقضعيمزبصقعيممبعدلمخصؿ مظؾؿدصؼوتماظـؼدؼيماٌلؿؼؾؾقي اظذيمم-إنموجدتم-هددمضقؿيماٌكصصوتمبوظؼقؿيمايوظقي

ٌُقددةمظالظؿزام.ماظزؼودةميفماظؼقؿيماظدصرتؼي ظؾؿكصصماظـوويمسـمادؿكدامممؼعؽسمتؼدؼراتماظلققماىورؼيمظؾؼقؿيماظزعـقيمظؾـؼقدمواٌكوررما

ماًصؿمإلجيودماظؼقؿيمايوظقيمواظيتمتعؽسمعرورماظقضًمؼؿؿماالسرتافمبفومطؿصروفمصوئدة.

ممبراجعيموصقصمتؾؽماٌكصصوتمدـقؼًوموضًماسدادماظؼقائؿماٌوظقيموتلقؼؿفومظؿعؽسمأصضؾمتؼدؼرمحوظل.مشرطيوتؼقممإدارةماظ
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   ااد ا ااد وت ع 

 ) ذات  ودة ع (

 ا ال ا تإ 

  ٣١  ٢٠٢٠د 

 رل دي

٣- () ا ت اا  

١١/  ٣ ظا  
ا ا اد   ا و      م ا ظ  و أم ا وال 

  ا ظ   ك  ا اا زات  ا ا و  اب  اا  أس 
    ، اا  ات دة وا ظت او س رواأ أم. دا ا ا  

-   با   .  ا ا اا  ظا   

 ا–  د ار  ١٢/  ٣

  وا اط ا   ارد إر    و  ر اء   د ار 

ا  إ اا  ىر اد ا    .ي  ا.ر اد ا 

ا   ت رد ا  ال وا ا ا ا   تال وا ا  

 و   دا ذ  أ م ة، وإذاا  و  ،  ،رت اد  دما  ا

(   ار وإاده ة وض ن ا  اا)  ار. وأ  أو ة  دة  مة

ا إ ا إ  .أ أم 

    رت اء  و ا ار إاا   ا ا   ة ل  وذ

.اا 

ة  ار   ارات ا  د ار ا   ا  أس ا ا و ى 
.ذات ا 

 ااد ١٣/  ٣

د ا اداتإ 

، وذ  ذج  ال  ا ات اادات ا  د ا  أس م از. س م از 

اد أو اا  ا  ا ا ر  ا ا  ةا ا  اه. و   

  ا اد أو اا  أو ا ا  صا ا  ا ا و  أا  م

أ إذا ن  ا اداد ه ا  .ن   ا  ت ا   اد  ،ن 

:   ا 

١- ،دادا  أن ا  وا   ا ا  ود   ادت اإ 

٢- ا  تإ.   ة اا  تو أم   

 أم  را رة ات اإ  م اد اإ إ   رةا ا إ  أن ا  ن إذا

  ا   إذا أ ،ر د ا    ،وف  ، ادإ أم    إ 

اد اإ   وف و أم   ا  ت ا ا  . 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- ١٣- 
 
 
 
 
 



اد اا  ع تو ادا   

 ) ذات  ودة ع (

إ ا ال ا ت 

  ٣١  ٢٠٢٠د 

 رل دي

٣- () ا ت اا  

 اوت  ١٤/  ٣

  اوت   ا ا  وظ  أم ء   اادات أو اوت ادار وا او 

 ت اوت. واوا    ا ة اا  قأ ا و ا ا    و 

١/  ١٤/  ٣ تو و إ دار 

 ة اا ة وا ا داروا ا را ر ج  ره ا  ادات وا   ا

 .  ،ا  ادات، انا و داروا ا را  تزع ا . رفا ا 

 اىاادات  ١٥/  ٣
 ا : اادات وا اى 

   ت 
  تابا 

 اة ١٦/  ٣

 ب را  ة و  م  ة وا ا ا)"س ) "اا و دا ا ا 

 ا ا  وق م د ايل و و .ا ا  ة ات او   .قا   

 .ا ا ل ا ا ا   إار اوق

  با  ةا   .  ا ا اا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ١٤- 



رل دي

:   و ٤ - ا

٢٠٢٠ان

٤٩٣م وق

  - كى ا ١٣٧,٢٢٠م

 ١٣٧,٧١٣ا

: ر  ٥ - ذ

٢٠٢٠ان

١٠,٩٤٥,٣٤٧ء 

  ك ند (١,١٢٦,١٦٥)       

٩,٨١٩,١٨٢ا

:    ك ند   م
٢٠٢٠/٠١/٠١   (١,٨٥٠,٧٨٣)ا       

ل ا نا-                 

ل ا دا-                 

 ضا ام ٧٢٤,٦١٨

٢٠٢٠/١٢/٣١   (١,١٢٦,١٦٥)ا       

:  اف ذاتأط  ا ٦ - ا

٢٠٢٠ط امع اان

ة ا
ع ا ادا  ري ع٢٦,٥٧٩,٠٣٩
ا   ا ء ا ذو٣٢,٦٢٦,٢٥٨

١٤,٤٤٣,٦٥٨ع ري  ااد ع ات

ومة ا ا ا  ري٣,٩٥٢,٢٠٠

٣,٤١٨,٩٤٥ع ري  ااد ع  و ات
ع ا ادا  ري ع٢,٤٧٥,٧٠٦

٢٥٧,١١٢ذو ا ءمازن زقزوق
رات ا وق اا  ريءا   / ١٥٢,٠٥٣

 / ٥٠,٥٧٤ري  اس او  ات
وت اوما  ري / -                 

٨٣,٩٥٥,٥٤٥ا

  اد اا  ع تو ادا 

(ع  ذات  ودة)

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

 ا ال ا تإ

 أم و وا ا  وا ا  ا دارة اا ظ رو  ءا  اف ذات اطا 

ا، وال ا  رة ة او ة ة او ء او ظ ادارة ا ة   ،  أ  ات 

 و  تا و  دل اق ا  اف ذات اطا  تع او ،  تو وع ا  

و وا ا  و اد ا ادارة . و     ات ا   ا واطاف ذات 

:ل ا ا

 ١٥ 



رل دي

: ا ا  ع ا ادا  ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ٩,٦٦٢,٢٨١ا
٥٧,٩٥٤,٣٠٧اد وت

     (٤١,٠٣٧,٥٤٩)إات 

ا م   ٢٦,٥٧٩,٠٣٩ا

: ا ا  ا   ا  ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ٣٥,٢٨٢,٢٥٨ا

                 -اادات

       (٢,٦٥٦,٠٠٠)ادات

ا م   ٣٢,٦٢٦,٢٥٨ا

: ا ا  تع ا ادا  ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ١٤,٠٩٩,٢٦٩ا
١,٧١٥,٧٣٨اد وت

       (١,٣٧١,٣٤٩)إات 
ا م   ١٤,٤٤٣,٦٥٨ا

: ا ا  ة ا ا ا  ري ب  م٢٠٢٠
ا ا  ا-                

٣,٩٥٢,٢٠٠اادات

ا م   ٣,٩٥٢,٢٠٠ا

: ا ا  تا و  ع ادا   ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ٣,٤٠٣,٨١٠ا

١٥,١٣٥اد وت

ا م   ٣,٤١٨,٩٤٥ا

: ا ا  ع ا ادا  ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ٨٦٨,٥٠٣ا         

       ٣,٨٥٧,٠١٣اد وت

       (٢,٢٤٩,٨١٠)إات 

ا م   ٢,٤٧٥,٧٠٦ا

: ا ا  وقزن ز ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ٢٥٧,١١٢ا         
-اادات
-ادات

ا م   ٢٥٧,١١٢ا
 ١٦ 

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

(ع  ذات  ودة)

 ا ال ا تإ

  اد اا  ع تو ادا 



رل دي

: ا ا  رات ا وق اا  ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ٢٣,٠٥٧ا            

          ٤٣١,٩٢٩اادات
         (٣٠٢,٩٣٣)ادت

ا م   ١٥٢,٠٥٣ا

: ا ا  تا  وس اا  ري ب  م٢٠٢٠

ا ا  ١٧,٣٢٣ا
٦١,٠٧٠اات
           (٢٧,٨١٩)ادات

ا م   ٥٠,٥٧٤ا

: ا ا   وت اوما  ري  م٢٠٢٠

ا ا  ا-

          ٨٠٠,٠٠٠اات

         (٨٠٠,٠٠٠)ادات

ا م   ا-                 

 ا٧  - ذ  ودات او اى :
٢٠٢٠ان

 ٥٨٨,٨٩١ذ
ا  ن٦,٥٦٢,٢٣٦
ى ا ت٥٤,٧٣٠
١٦٢,٥٤٣ذ  أى

  تو٣١٧,٦٥٥
 طا و  ت١,٦٩١,٧٩٣د

 رد  ت٢٨٢,٩٨٩د
٩,٦٦٠,٨٣٧ا

 ا٨  - اون :
٢٠٢٠ان

 ا  تد اد٢,٨٩٢,٤٦٧
         (٣٤٤,٥٣٠)  راة

 ، ون٢,٥٤٧,٩٣٧ا

:  ةاا ا   م
٢٠٢٠/٠١/٠١   (٣٤٤,٥٣٠)ا         

ل ا نا-                
ل ا ا-                

٢٠٢٠/١٢/٣١   (٣٤٤,٥٣٠)ا         

 ١٧ 

  اد اا  ع تو ادا 

 ا ال ا تإ
٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

(ع  ذات  ودة)



 ا ال ا تإ
٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

رل دي

:  ، اتت وت ، ا - ٩

   ا   ا  كا   كا     
٢٠٢٠/٠١/٠١ ٢٠٢٠/١٢/٣١٢٠٢٠/٠١/٠١ ٢٠٢٠/١٢/٣١   ٢٠٢٠/١٢/٣١ ٢٠١٩/١٢/٣١

٥٨٥,١٣٠       ٣٧٦,٠٥٧     (٥,٨٤١,٩٤٢)      -            -      (٢٢٨,٦١٦)      (٥,٦١٣,٣٢٦)  ٦,٢١٧,٩٩٩     -         -    ١٩,٥٤٣     ٦,١٩٨,٤٥٦آت وات
را٦٥,٠٠٠,٠٠٠  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠                -      -            -             -               - ٦٥,٠٠٠,٠٠٠     -         -       -   ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ا

١٢٩,٥٣٤         ٨١,٦٨٤     (٤,٠٤٤,٩٨٢)      -            -        (٤٧,٨٥٠)      (٣,٩٩٧,١٣٢)  ٤,١٢٦,٦٦٦     -         -       -     ٤,١٢٦,٦٦٦رات وت
٣٢٢,٤٠١       ٢٥٧,٧٣٨     (١,٧٣٨,٨٠٤)      -            -        (٧٢,٨٠٣)      (١,٦٦٦,٠٠١)  ١,٩٩٦,٥٤٢     -         -     ٨,١٤٠     ١,٩٨٨,٤٠٢د وأدوات

٤٩٧,٦٤٥       ٢٩٠,٤١٧     (٢,٩٥٦,١٢٤)    ٢,٠٠٠            -      (٢٢٧,٤٤٣)      (٢,٧٣٠,٦٨١)  ٣,٢٤٦,٥٤١  (٢,٠٠٠)         -    ٢٠,٢١٥     ٣,٢٢٨,٣٢٦أث وأة
٣                 ٣     (١,٧٠٧,٠٩٢)      -            -             -      (١,٧٠٧,٠٩٢)  ١,٧٠٧,٠٩٥     -         -       -     ١,٧٠٧,٠٩٥ت وات

٦٦,٠٠٥,٨٩٩٦٦,٥٣٤,٧١٣   (١٦,٢٨٨,٩٤٤)٢,٠٠٠              -       (٥٧٦,٧١٣)    (١٥,٧١٤,٢٣٢)٨٢,٢٩٤,٨٤٣ (٢,٠٠٠)              -٨٢,٢٤٨,٩٤٥٤٧,٨٩٨ا

:ا ا  توا  ات ات وت ، ا كإ  
٢٠٢٠ان

  ٣٥٦,٨٠٩ اادات 
 وإدار  تو٢١٩,٩٠٤  

٥٧٦,٧١٣ا  

 ١٨ 

ا ا

اداتتإك ا اداتتإتان

ا

  اد اا  ع تو ادا 
(ع  ذات  ودة)

اك



:  اف ذاتأط ا ١٠ - ا

٣١ د ٢٠٢٠ط امع اان
ة ا

١٠١,٦٧٢ع ري  ااد ع ا واة
١٠١,٦٧٢ا

: ا ا  ةوا ع ا ادا  ري ب  م٢٠٢٠ ٣١ د
ا ا  ١٠١,٦٧٢ا                

                     -اد وت
                     -إات 

 ا م   ١٠١,٦٧٢ا

: ر دا ١١ - ذ٢٠٢٠ ٣١ د
ان

٥,١٥٨,٧٨٥ردون 
 طا و١,٢٣٣,٣٢٤

٦,٣٩٢,١٠٩ا             

٣١ د ١٢٢٠٢٠ - ذ دا وت او اى :
ان

  تء د٤,٧٩٢,٢٩٩             
  تو٩٠٧,٢٣٩                

                ٣٩٣,٣٥٥ذ دا أى
   ٦٠٥,٦٥٨                

ظ ١٣٤,٥٥٧ذ                
٦,٨٣٣,١٠٨ا

:  ت  - ١٣٢٠٢٠ ٣١ د
ان

٢٠٢٠/٠١/٠١   ٥٠٠,٠٠٠ا                
ل ا نا-                     

ل ا (٦٢,٨٦٣)ا                
٢٠٢٠/١٢/٣١   ٤٣٧,١٣٧ا

  ت     اوت ا  ف  اوت  ام و  ا  ل  اوع  
و اء ات اادات و ذ  اوت  اادات.

. دارةا ا دا و   ا وا و و  تا و  لق ا  اف ذات اطا  تع ا 
دا  وع ا   تا  أ   ،  ة دارة اا ظ ء او ة او ة ة او رة  ل اوا

 ١٩ 

 ا ال ا تإ

:ل ا اف ذات اطوا ا   ت اا     و 

،ا أم و وا ا  وا ا  ا دارة اا ظ رو  ءا  اف ذات اطا 

رل دي
٢٠٢٠ ٣١ د  ا 

  اد اا  ع تو ادا 
(ع  ذات  ودة)



رل دي

:  ا ١٤ - ا٢٠٢٠ ٣١ د
 ٩١,٤٤٤,٥٥٧ زوق - دي
١,٢٣٤,٨٠٢دي  زوق  - دي
د - ط  ٦٣,٦٢٧ام

د - وقز  ٤١,٥٥٦ م

٩٢,٧٨٤,٥٤٢ا

إن ا ا ا  اء ا ا   إ  اء م و  ا  دا دون ود م    ادة 

. ا ا  م  ءأى أ ا  اد و  تاو إ او أ و   ص و    و ،ل ارأس ا 

 ا١٥ -  اادات :
  ٣١ د ٢٠٢٠ان

٩٠,١٥٤,٣١٩اادات د اوت
 ٩٠,١٥٤,٣١٩ا

 ا ١٦ -  اادات :
 ٣١ د ٢٠٢٠ان

 ٦٥,٨٤٨,٨٩٧د اوت
٣٥٦,٨٠٨إك ت ات وات

٦٦,٢٠٥,٧٠٥ا  ات 

: وإدار  تو - ١٧ ا 
 ٣١ د ٢٠٢٠ان

  و ر وروا٣,٣٤٦,٧٠٨أ
 ت إ٣٠١,٨٤٣

 موإم ه وو ء و٩٤,٤٤٢
ط ٩٧,٧٧٦

 تاوا ٣٧١,٧٥٦ر
٨٩,٤٣٠ت

 ت وو ط١٠,٩٩٣
٧٨٠,٢٥٠ت

و مرات و تو٥٠,٨٦٣
 تو١٦٤,٨٤٣

٢١٩,٩٠٤إك ت وات وات
و  تو١٩,٣٨٣

١٣٥,٠٠٠ارات
 ت رو٣,٤٥٦

 ٥,٦٨٦,٦٤٧ا

 ا ١٨-  اادات اي :
 ٣١ د ٢٠٢٠ان

٢,٣٨٤,٥٢٥.٠٠ت  وااب
            (٢,١٣٧,٦٥٠) ات

 ٢٤٦,٨٧٥ا

 ٢٠ 

(ع  ذات  ودة)
 ا ال ا تإ

  اد اا  ع تو ادا 

٢٠٢٠ ٣١ د  ا 



اد اا  ع تو ادا   

 ) ذات  ودة ع (

 ا ال ا تإ 

  ٣١  ٢٠٢٠د 

 رل دي

١٩- : دوات اا ط إدارة 

 ا أم  ء طا  ىا اد وا و     طا   ن ا ل ا  ارو

 اة.

ل  ادارة اط ا     ا  أرح و ظ   اإن  إدارة اط ور  رة 

  ط ا وط ان وط أر ا ..ا وظ أو

 ط اق

ا ط   قا ط  اتا   أداة  برق  اا  ةما  تو ت اف ا رأ

 د    ااا وا طا  إدارة ق اا ط ف إدارة .  أدوات     ةراو   

 ط اق او ا ا ار   اط  و . اا   اا   . ك أي  ض  ودا

ا ط 

 ات ا    اا ا ات ا ل ا  .ا ا ط ا   رة 

.ل م تاأي ا   الأ   ا  دارةا ي و سأ  

 اوا ت اان ا   توو دا ذ  اف ذاتاط   و ا  ا  .

أن ن  أال    اا  ر  ا ا و  ١٢ا ل  ا أن  اد  ه اات

.  

 ط ان

 ا   اق طف  أداة   اء ا وا   اف ا رة    .ط ان  ا

.ا ا ا اة و    نود ا و ط  ء   نا ط 

 ا  ن اا ط   ىا دوات ا  ض نا  ا  ت اا   م ط

 أ ض وي ا ا ه ادوات.   ااد وأن

ا ط 

  .ف ار اأ  اتا  دوات اا  ب  ا طت اا ط ا   ت

   .دا ل دورة أ ف ار اأا  ل ر اودي وال اا ا ت  ت 

  . و أن  ف ال ادي   اور ا ،ن ارة ور ا   ط ت .ا

٢٠ - : ا اد اإ 

   ار ا اد اإ ا ا  ١٣ ٢٠٢١ ا  ان ٠١ا١٤٤٢ ر.   

 

 

 

 

 

 
 

- ٢١- 
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