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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام

اأت�ضرف وزمالئي اأع�ضاء جمل�س الدارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�ضنوي العا�ضر لعام 2017.

خالل عام 2017 ا�ضتمرت ال�ضركة على نف�س النهج الذي اتبعته خالل ال�ضنوات املا�ضية يف مراجعه ا�ضتثماراتها 

القائمة ، حيث مت خالل عام 2017 النتهاء من ت�ضفية �ضركة ال�ضراكة امللهمة لال�ضت�ضارات الهند�ضية .  

2017 بتخفي�س را�س املال   وحر�ضا من ال�ضركة للحفاظ على  م�ضلحة امل�ضاهمني فقد قامت ال�ضركة خالل عام 

بن�ضبة %25 لي�ضبح را�س املال بعد التخفي�س 11،250،000 دينار /�ضهم حيث مت اإطفاء مبلغ 3،750،000 دينار/

�ضهم من اخل�ضائر املدورة وذلك بهدف الو�ضول اىل حتقيق ارباح وتوزيعها على امل�ضاهمني خالل امل�ضتقبل القريب .

اما على �ضعيد مبيعات املزارع يف م�ضروع ريف عمان فقد ا�ضتطاعت ال�ضركة خالل عام 2017  بيع 4 مزارع وحتقيق 

ايرادها ب�ضكل كامل لي�ضبح عدد املزارع املباعة واملحقق ايردها بالكامل لغاية عام 2017 43 مزرعة  من ا�ضل 

51 مزرعة. 

وقد بقي من امل�ضروع حوايل 8 مزارع من املتاأمل ان يتم ت�ضويق وبيع جزء كبري منها خالل عام 2018 كما حدث 

خالل عام 2017.

اما على �ضعيد  ال�ضتثمار يف امل�ضروع ال�ضكني اجلديد يف منطقة ال�ضويفية فمن املتوقع النتهاء من ت�ضطيب امل�ضروع 

انه مت دفع عربون عن �ضقتني يف  العلم  2018 مع  الثاين من عام  الربع  للبيع خالل  بالكامل بحيث ي�ضبح جاهز 

امل�ضروع.

ا�ضتقرارا على م�ضتوى ال�ضتثمار يف �ضركة   2017 ال�ضركات احلليفة فقد �ضهد عام  اما على �ضعيد ال�ضتثمار يف 

اجياد لالأوراق املالية والتي منتلك منها حواىل %33 حيث بلغت ح�ضة �ضركة دارات الردنية القاب�ضة من ارباح 

�ضركة اجياد لالأوراق املالية مبلغ 76،300 دينار حيث تعترب �ضركة اجياد لالأوراق املالية من ال�ضتثمارات الناجحة 
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جدا ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة نظرا حلفاظها على قوة مركزها املايل وا�ضتقرار م�ضتوى ارباحها ال�ضنوية.

%40، فقد حافظ هذا  اما على م�ضتوى ال�ضتثمار يف ال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية والتي منتلك منها 

العمالء  قائمة  بتعزيز    2017 القرب�ضية خالل عام  الأردنية  ال�ضركة  وقامت   2017 ا�ضتقراره خالل عام  الإ�ضتثمار على 

لديهم الأمر الذي �ضينعك�س اإيجابًا على نتائج اأعمال ال�ضركة خالل عام 2018.

وبالنظر اىل البيانات املالية ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة عن عام 2017  فقد حافظت ال�ضركة على قوة ومتانة املركز 

املايل لها حيث بلغت القيمة الدفرتية لل�ضهم 0.95 دينار وذلك نتيجة قيام ال�ضركة بتخفي�س را�س املال بح�ضاب اخل�ضائر 

املدورة المر الذي ادى ارتفاع قيمة ال�ضهم الدفرتية وتعزيز قوة ومتانة املركز املايل لل�ضركة.

وخالل عام 2017 وحر�ضا من جمل�س الدارة والدارة على تنويع ا�ضتثمارات ال�ضركة وال�ضتثمار يف ال�ضواق اخلارجية فقد 

قامت ال�ضركة ب�ضراء جمموعة من ال�ضهم يف عدة �ضركات قطرية ذات �ضمعة ومتانة مالية عالية و�ضت�ضتمر ال�ضركة يف هذا 

النهج كلما وجدت الفر�ضة ال�ضتثمارية املتاحه واملجدية اقت�ضاديا .

وبالنظر اىل القوائم املالية جند انا ال�ضبب الرئي�ضي للخ�ضارة الظاهرة يف القوائم املالية للعام 2017 يعود اىل تقييم �ضهم 

�ضركة امواج العقارية حيث اأغلق �ضعر ال�ضهم كما 2017/12/31  على 0.17 دينار .

هذا وتعمل الدارة جاهدة يف الوقت احلايل على درا�ضة عدة م�ضاريع يف قطاعات خمتلفة وذلك بهدف ال�ضتثمار يف احد 

هذه امل�ضاريع يف حال ثبوت جدواها القت�ضادية.  

ويف اخلتام باإ�ضمي وباإ�ضم اأع�ضاء املجل�س نتقدم بجزيل ال�ضكر والتقدير لكافة العاملني بال�ضركة وال�ضركات التابعة واحلليفة 

على جهودهم املبذولة خالل العام ،كما نتقدم بال�ضكر للم�ضاهمني الكرام على ثقتهم بنا خالل ال�ضنوات املا�ضية .

وكلنا اأمل على حتقيق عوائد جيدة خالل ال�ضنوات القادمة. واهلل ويل التوفيق.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة

عماد الدين كمال
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تقرير مجلس اإلدارة

عن الفرتة املنتهية يف 31 كانون اأول 2017 املقدم للهيئة العامة العادية مل�ضاهمي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة 

امل�ضاهمة العامة املحدودة يف الجتماع ال�ضنوي الثاين  ع�ضر الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة العا�ضرة من �ضباح يوم  

الثالثاء املوافق 2018/04/10  يف قاعة البنك الأردين الكويتي – الفرع الرئي�ضي.

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام ،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

 31 لل�ضنة املنتهية يف  العا�ضر  ال�ضنوي  واأن يقدم لكم تقريره  اأن يرحب بكم يف هذا الجتماع  ي�ضر جمل�س الإدارة 

كانون الأول 2017 واملت�ضمن البيانات املالية املوحدة لل�ضركة لنف�س الفرتة وتطلعات ال�ضركة امل�ضتقبلية لعام 2018.

اأواًل:  و�ضف الأن�ضطة ال�ضركة الرئي�ضية واأماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ضتثمار 

الراأ�ضمايل.

 اأ- اأن�ضطة ال�ضركة الرئي�ضية:

اأوجه  اأموالها وم�ضادر متويلها يف كافة  ا�ضتثمار  التالية من خالل  والأغرا�س  الغايات  اإىل حتقيق  ال�ضركة  تهدف 

ال�ضتثمار املتاحة يف القطاعات القت�ضادية املختلفة املالية وال�ضناعية والتجارية والعقارية وال�ضياحية واخلدمات 

وذلك من خالل �ضركات تابعة ومملوكة لها كليًا اأو جزئيًا:

1. متلك �ضركات م�ضاهمة عامة و/ اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية و/ اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة و/ اأو متلك اأ�ضهم اأو 

ح�ض�س يف �ضركات م�ضاهمة عامة اأخرى اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة.

2. تاأ�ضي�س �ضركات تابعة لها ومتلك اأ�ضهم اأو ح�ض�س يف �ضركات م�ضاهمة عامة اأخرى اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية 

اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة لتحقيق اأي من غاياتها اأو لتحقيقها جميعًا .

3. اإدارة ال�ضركات التابعة لها اأو امل�ضاركة يف اإدارة ال�ضركات الأخرى التي ت�ضاهم فيها.

4. ا�ضتثمار اأموالها يف الأ�ضهم وال�ضندات والأوراق املالية الأخرى ويف احل�ض�س املكونة لروؤو�س اأموال ال�ضركات ذات 
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امل�ضوؤولية املحدودة والأ�ضهم املكونة لروؤو�س اأموال ال�ضركات امل�ضاهمة اخلا�ضة.

5. تقدمي القرو�س والكفالت والتمويل لل�ضركات التابعة لها.

6. متلك براءات الخرتاع والعالمات التجارية وحقوق المتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�ضتغاللها وتاأجريها لل�ضركات 

التابعة لها اأو لغريها. 

ب- اأماكن ال�ضركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر،.

- يعمل يف ال�ضركة )5( موظف العديد منهم ذو خربة عالية. 

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها .

ج - حجم اال�ضتثمار الراأ�ضمايل لل�ضركة:

بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل للفرتة املنتهية يف 31 كانون اأول 2017 مبلغ )2،915( دينار اأردين.           

                                                                                                 

ثانياً:  ال�ضركات التابعة لل�ضركة.

اأنواعها  بكافة  عقارية  م�ضاريع  واإن�ضاء  تطوير  يف  متخ�ض�ضة  خا�ضة  م�ضاهمة  العقارية  الأردين  الريف  دارات  �ضركة  اأ- 

وغاياتها وت�ضمل ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية وال�ضتثمارية وغريها وبيعها بدون فوائد ربوية و/ اأو تاأجريها، والدخول يف  

العطاءات، واإدارة امل�ضاريع العقارية وتقدمي اخلدمات وال�ضت�ضارات الهند�ضية.

- يبلغ راأ�ضمالها )50،000( خم�ضون األف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2008/4/14 وهي مملوكة بالكامل من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة ويديرها جمل�س اإدارة مكون من خم�ضة اأع�ضاء ت�ضميهم �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر،.

- يعمل يف ال�ضركة )2( موظفني. 

- متتلك ال�ضركة م�ضروع ريف عمان يف منطقة جبة يف حمافظة جر�س، وهو عبارة عن م�ضروع عقاري قائم على بيع مزارع 

مب�ضاحات )5-3( دومن مع بناء بيوت ريفية على هذه امل�ضاحات. 

- متتلك ال�ضركة مع �ضركاء ا�ضرتاتيجيني بن�ضبة 50% م�ضروع ا�ضكان يف منطقة ال�ضويفية وهو عبارة عن عمارة �ضكنية 

�ضهر  امل�ضروع خالل  انتهاء  املتوقع  ومن  الواحدة  لل�ضقة  م(    90  – �ضكنية مب�ضاحة �ضغرية من )80  �ضقة   13 من  مكونة 

4/2018 بحيث ي�ضبح جاهز للبيع.
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- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

- متتلك ال�ضركة ن�ضبة 50% من �ضركة احلد�س للتطوير والإ�ضتثمار ، و 8% من �ضركة املر�ضى الآمن للتطوير العقاري .

ب-   �ضركة دارات للتطوير املايل واالإداري م�ضاهمة خا�ضة، )متت ت�ضفيتها(

جـ- ال�ضركة االأردنية االأوروبية الإدارة العقارات ذات م�ضوؤولية حمدودة، غاياتها:

1. امل�ضاهمة ب�ضركات اأخرى.

2. ال�ضتثمار يف جمال تقدمي اخلدمات املتعلقة باإدارة العقارات.

3. متلك ال�ضركات وامل�ضاريع.

4. الدخول يف عقود ا�ضتثمارية وعقود م�ضاركة.

- يبلغ راأ�ضمالها )5،000( خم�ضة اآلف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2008/12/15 وهي مملوكة بالكامل من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء ت�ضميهم �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر،.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة 40% من ال�ضركة الأردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

 د- �ضركة املر�ضى االآمن للتطوير العقاري ذات م�ضوؤولية حمدودة، غاياتها:

1. ا�ضتثمار اأموال ال�ضركة فيما تراه منا�ضبًا ومبا يخدم غايات ال�ضركة.

2. متلك و�ضراء وبيع الأرا�ضي والعقارات والأبنية ورهنها تنفيذًا لغايات ال�ضركة )عدا الو�ضاطة العقارية(.

- يبلغ راأ�ضمالها )1،000( األف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2009/07/09 وهي مملوكة بن�ضبة 92% من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من اأربعة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر،.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف مدينة العقبة، تبلغ م�ضاحتها حوايل 14 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .
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هـ - �ضركة التنفيذيون للتطوير العقاري ذات م�ضوؤولية حمدودة، غاياتها:

لها  واإي�ضال كافة اخلدمات الالزمة  الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�ضينها وتق�ضيمها وفرزها  1. �ضراء وبيع 

ح�ضب القوانني املرعية.

2. ا�ضترياد مايلزم لتنفيذ غايات ال�ضركة.

3. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�ضركة باأعمالها.

نظام  و�ضمن  املرعية  القوانني  بها  ت�ضمح  اأخرى  م�ضاريع  واأية  وال�ضناعية  وال�ضياحية  العقارية  امل�ضاريع  يف  ال�ضتثمار   .4

ال�ضتثمارات املطبقة.

قبل  بالكامل من  2009/08/03 وهي مملوكة  بتاريخ  بالكامل  دينار مدفوعة  اآلف  راأ�ضمالها )10،000( ع�ضرة  يبلغ   -

�ضركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

-  تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف منطقة بدر اجلديدة، تبلغ م�ضاحتها حوايل 13 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

و- �ضركة امل�ضكاة للتعليم ذات م�ضوؤولية حمدودة، غاياتها:
لها  واإي�ضال كافة اخلدمات الالزمة  الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�ضينها وتق�ضيمها وفرزها  1. �ضراء وبيع 

ح�ضب القوانني املرعية.

2. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�ضركة باأعمالها.

3. ال�ضتثمار يف املجالت التعليمية.

4. امل�ضاهمة وامل�ضاركة يف امل�ضاريع ال�ضتثمارية.

قبل  بالكامل من  2009/09/13 وهي مملوكة  بتاريخ  بالكامل  دينار مدفوعة  اآلف  راأ�ضمالها )10،000( ع�ضرة  يبلغ   -

�ضركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر،.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   
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- متتلك ال�ضركة حويل 33% من �ضركة اأجياد لالأوراق املالية.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

7 ز- �ضركة احلد�س للتطوير واال�ضتثمار ذات م�ضوؤولية حمدودة، غاياتها:

1. �ضراء ومتلك وا�ضتئجار الأرا�ضي وفرزها وتطويرها وتنظيمها وا�ضت�ضالحها وبيعها.

2. امل�ضاهمة ب�ضركات اأخرى.

3. ا�ضترياد وت�ضدير.

4. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غايات ال�ضركة.

5. �ضراء اأرا�ضي وبناء �ضقق �ضكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية.

6. تقدمي اخلدمات اللوج�ضتية، امل�ضاعدة، امل�ضاندة.

دارات  �ضركة  قبل  من   %50 بن�ضبة  وهي مملوكة  بالكامل   مدفوعة  دينار  األف  ع�ضر  ت�ضعة  راأ�ضمالها )19،000(  يبلغ   -

الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا، �ضارع املدينة الطبية، جممع عدنان اأبو حيدر.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف مدينة العقبة، تبلغ م�ضاحتها حوايل 11 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .
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ثالثًا:   أ- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية

- مدقق اأول لدى �ضركة اآرثر 

اأندر�ضون يف اململكة املتحدة

- املدير املايل ملجموعة اخلليج 

الدولية يف اململكة املتحدة

- املدير العام لدى �ضركة �ضند 

التجارية يف ال�ضعودية

- موؤ�ض�س و ع�ضو جمل�س اإدارة 

لل�ضركة الوطنية للدواجن )�ضابقًا(

- موؤ�ض�س ورئي�س هيئة املديرين يف 

موؤ�ض�ضة عماد كمال التجارية

- الرئي�س التنفيذي للمالية يف 

جمموعة الدوحة للتامني.

- رئي�س ال�ضوؤون املالية والدارية يف 

�ضركة العرب للتاأمني على احلياة 

واحلوادث منذ عام 2013 .

- مدير عام بالوكالة يف �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة عام 

. 2012
- املدير التنفيذي للمالية ل�ضركة 

دارات الردنية القاب�ضة من 2008 

وحتى 2011 .

- مدير التخطيط املايل يف �ضركة 

اأمنية

- حملل مايل يف �ضركة زين

- حملل وباحث اقت�ضادي يف رئا�ضة 

الوزراء الأردن

- مدير دائرة البطاقات الئتمانية 

يف بنك HSBC الأردن

عماد الدين 

اأكرم ندمي كمال

غيث با�ضل عبد 

الرحيم جردانة 

CFA ،

با�ضل عي�ضى 

عايد الور

- بكالوريو�س 

ت�ضويق من جامعة 

نيو اأورلينز 

- ماج�ضتري يف 

العلوم املالية 

وامل�ضرفية من 

جامعة   نيو 

اأورلينز .

- حا�ضل على 

CFA ضهادة�

- بكالوريو�س 

اقت�ضاد واإدارة 

مالية من جامعة 

الإ�ضكندرية

بكالوريو�س هند�ضة 

اقت�ضاد زراعي من 

جامعة ولية ايوا / 

امريكا 

- مدير عام لل�ضركة الوطنية للمياه 

املعدنية .

- ع�ضو موؤ�ض�س باأكرث من �ضركة 

ا�ضتثمارية تعمل بالزراعة والتجارة .

رئي�س جمل�س 

الإدارة

نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة 

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

1944

1975

19621984

1969

1998

2000
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املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية

7777

غيث ابراهيم 

عي�ضى املعاين

طارق مفلح 

حممد عقل

- بكالوريو�س 

حقوق من جامعة 

اربد الهلية

- بكالوريو�س 

اقت�ضاد دويل 

من جامعة 

تك�ضا�س .

- ماج�ضتري 

اقت�ضاد من 

جامعة تك�ضا�س .

- ماج�ضتري 

ادارة اعمال من 

جامعة بايلور .

ل�ضركة  قانوين  وم�ضت�ضار  حمامي   -

تاريخ  من  الوطنية  الكهرباء 

تاريـــــــــــخ    لغايـــــــة   2008/1/3
.2014 /1/3

ل�ضركة  قانوين  وم�ضت�ضار  حمامي   -

تاريـــــــخ  مـــــــن  املعدنــيــــــة  احلمـــــــة 

   . 2008 /1/ 3
ل�ضركة  قانوين  وم�ضت�ضار  حمامي   -

املنارة للتاأمني .

جمموعة  يف  وم�ضت�ضار  حمامي   -

املعاين للمحاماة .

�ضركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�ضو   -

بني  املنح�ضرة  عن  العقارية  تداول 

2008/4/3 اإىل 2011/4/3   
لبلدية  قانوين  وم�ضت�ضار  حمامي   -

لغاية   2002/1/1 من  الكربى  اربد 

     .2006/1/1
نقابة  يف  املهنة  �ضوؤون  جلنة  ع�ضو   -

املحاميني الأردنيني منذ عام 2013 .

العقارية  الق�ضايا  يف  خمت�س   -

والتجارية والتحكيم 

 AZ الرئي�س التنفيذي ل�ضركة -

Investment  منذ 2013 .
- الرئي�س التنفيذي مل�ضرف الراجحي 

. 2013
- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 2010 .

- م�ضت�ضار مايل لبنك مرييالن�س 

الدويل / البحرين 2000 .

- حملل ا�ضتثمار ملوؤ�ض�ضة التمويل 

الدولية 1998 .

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

1977

1971

1999

1993

1995

1996



18

التقرير السنوي العاشر لعام  2017

ب- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

اإياد عبد ال�ضالم 

ر�ضاد ابو حممد

رامي عبد الكرمي 

حممد البوبلي

حازم من�ضور 

فالح طبي�ضات

الرئي�س 

التنفيذي

املدير املايل 

التنفيذي

املدير العام 

ل�ضركة 

دارات الريف 

الأردين 

العقارية 

1969

1976

1978

1991

1998

2002

2003

بكالوريو�س اإدارة 

اإعمال وعلوم 

�ضيا�ضية من 

اجلامعة الأردنية

- رئي�س تنفيذي ل�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة اإعتبارًا من 2013/5/1 .

- رئي�س تنفيذي ل�ضركة نور الأردنية 

 الكويتية لالإ�ضتثمارات املالية

. )2010 -2006(

- نائب مدير الدائرة الإقت�ضادية يف 

الديوان امللكي الأردين)2006-2004( 

- مدير �ضركة العرب للمعلومات 

الإئتمانية والتجارية )2004-2003(.

- مدير دائرة الإ�ضتثمار يف البنك 

ال�ضعودي الفرن�ضي )2003-2001(.

- م�ضت�ضار مايل ل�ضركة مريي لن�س 

لإدارة الأ�ضول)1998 -2001( .

- مدير مايل ل�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة اإعتبارًا من 2012/12/1 .

- رئي�س ق�ضم احل�ضابات/ م�ضاعد مدير 

مايل ل�ضركة العرب للتنمية العقارية 

.)2012-2006(

- رئي�س ق�ضم املحا�ضبة يف بيت البوادي 

لل�ضناعات اخلزفية / تابع لل�ضندوق 

الها�ضمي للتنمية )2005-1999(

عمل لدى �ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة منذ عام 2008 بالوظائف 

التالية :

- مدير عام �ضركة دارات الريف 

الردين العقارية .

- مدير مكتب ادارة امل�ضاريع. 

- مهند�س تخطيط وبرامج يف ادارة 

امل�ضاريع والت�ضميم 

- مهند�س مدين يف القوات امل�ضلحة 

.)2008-2003(

بكالوريو�س 

حما�ضبة من 

جامعة فيالدلفيا

بكالوريو�س 

هن�ضة مدنية 

من اجلامعة 

الأردنية.

- ماج�ضتري 

اإدارة اأعمال 

هند�ضية من 

جامعة كوفنرتي 

/بريطانيا

املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية
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بنسبة          منهم  لكل  المملوكة  األسهم  وعدد  األسهم  مالكي  كبار  رابعًا:أسماء 
% فأكثر.  75

الرقم

1

2

3

ال�ضم

با�ضل عبد الرحيم منيب جردانة

عو�س احمد حممد اجلزائري

ريا�س برهان طاهر كمال

عدد الأ�ضهم كما يف 

2017 /12 /31

3،034،188

1،108،270

562،500

عدد الأ�ضهم كما يف 

2016 /12 /31

3،865،585

1،477،694

750،000

الن�ضبة %

%25.7706

%9.8513

%5.000

الن�ضبة %

%26.9706

%9.8513

%5.000

خامسًا:   الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها. 
- ا�ضتمر نهج ال�ضركة يف التو�ضع يف ال�ضتثمارات القطاعية واإثبات مدى القدرة على التعامل مع الفر�س ال�ضتثمارية وحتقيق 

املناف�ضة، ويثبت ذلك التنوع الكبري قطاعيًا، ومن اأمثلة هذه القطاعات وامل�ضاريع التي مت التو�ضع فيها: م�ضاريع ال�ضركة يف 

قطاع التطوير العقاري من خالل م�ضروع العمارة ال�ضكنية ، وال�ضوق املايل من خالل حمفظة ال�ضهم املتنوعة والتي ت�ضمل 

عدة قطاعات. وقد كان لإدارة ال�ضركة فل�ضفتها اخلا�ضة بال�ضتعانة بال�ضريك ال�ضرتاتيجي الذي ميلك املعرفة واخلربة يف 

املجال الذي تخطط ال�ضركة لال�ضتثمار فيه، بالإ�ضافة اإىل حر�ضها على امتالك احل�ضة الأكرب يف ال�ضركات التي ت�ضتثمر يف 

هذه القطاعات مبا ي�ضمن تقدمي خدمة ومنتج متميز ووجود �ضيا�ضات ت�ضعري مناف�ضة.  

- اإن طبيعة ا�ضتثمارات ال�ضركة وحمدودية راأ�ضمالها البالغ 11.250 مليون دينار يجعل الرتكيز على ال�ضوق املحلي كهدف 

ا�ضرتاتيجي وباأولوية ق�ضوى، ولكن ل مينع هذا من ت�ضدير خدمات ال�ضركة يف بع�س القطاعات لالأ�ضواق اخلارجية مثل 

خدمات ال�ضركة الأردنية القرب�ضية .

- ما مت ذكره يف البنود اأعاله وب�ضبب تعدد ال�ضركات التابعة واحلليفة وجمالت العمل يجعل من ال�ضعوبة مبكان الوقوف على 

ن�ضبة حقيقية حل�ضة ال�ضركة من ال�ضوق املحلي والأ�ضواق اخلارجية.

* مت خالل عام 2017 تخفي�س را�س املال بن�سبة 25%



20

التقرير السنوي العاشر لعام  2017

سادسًا:   درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا. 
- ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�ضني حمليًا وخارجيًا ي�ضكلون 10% فاأكرث من اإجمايل امل�ضرتيات و/ اأو 

املبيعات.                                                                                                                                                                                                                                                        

سابعًا:   الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها 
بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. 

- ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها ال�ضركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها.

- ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�ضلت ال�ضركة عليها.

أثر  لها  التي  غيرها  أو  الدولية  المنظمات  أو  الحكومة  الصادرة عن  القرارات  ثامنًا:   
مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.  

- ل يوجد اأي قرارات �ضادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل ال�ضركة اأو منتجاتها اأو 

قدرتها التناف�ضية.

- ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�ضركة.
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1- الهيكل التنظيمي لشركة دارات األردنية القابضة: 7

التنفيذية التدقيقاللجنة  جلنة  جمل�س االإدارة

التنفيذي الرئي�س 

املدير املايل التنفيذي

القانوين امل�ضت�ضار 

مؤهالتهم  وفئات  موظفيها  وعدد  للشركة  التنظيمي  الهيكل  تاسعًا:  
وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة. 

- الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة أ7
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7 2- الهيكل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقارية: 

جمل�س االإدارة

املدير العام

امل�ضت�ضار القانوين

الدائرة املالية 
واالإدارية
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ب- عدد موظفي ال�ضركة وفئات موؤهالتهم:  

ث-  برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�ضركة: 

املوؤهل العلمي

دكتوراه

ماج�ضتري

دبلوم عايل

بكالوريو�س

دبلوم

مراكز تدريب

ثانوية عامة

اإعدادي

اإجمايل عدد املوظفني

0

0

0

3

1

0

0

1

5

قامت ال�ضركة باإعطاء دورة يف التمويل العقاري ملدير عام �ضركة دارات الريف الردين العقارية.

�ضركة دارات الريف الأردين العقارية

0

1

0

1

0

0

0

0

2

عاشرًا:   المخاطر التي تتعرض لها الشركة. 
اإن تعدد ن�ضاطات ال�ضركة القاب�ضة والقطاعات التي ت�ضتثمر فيها وتعدد الروابط المامية واخللفية لهذه القطاعات يجعلها 

عر�ضة مب�ضتويات متفاوتة للتاأثر بكافة املعطيات القت�ضادية واملالية املحلية والإقليمية والدولية  حيث ان ظروف عام 2017 

م�ضابه متاما لظروف عام 2016 وميكن ح�ضر طبيعة هذه املخاطر مبا يلي:

- الو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة وتاأثرياتها املتذبذبة على اأ�ضعار املواد الأولية وامل�ضتقات النفطية والقوة ال�ضرائية مما اأثر 

�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة
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على قيمة عطاءات م�ضاريع ال�ضركة يف التطوير العقاري، وحجم الطلب على منتجات ال�ضركة العقارية وغريها، وتاأخر خطة 

مبيعات امل�ضروع الرئي�ضي لل�ضركة.

- القدرة على فتح الأ�ضواق لكافة خدمات ال�ضركة وال�ضركات التابعة واحلليفة.

وال�ضيا�ضة  املايل  ال�ضوق  يف  ال�ضتثمار  �ضيا�ضات  ومنها  الرئي�ضية  القت�ضادية  وال�ضيا�ضات  باملوؤ�ضرات  الطبيعي  التاأثر   -

من  وغريها  ال�ضكاين  النمو  معدل  البطالة،  الت�ضخم،  الفرد،  دخل  متو�ضط  الفائدة،  واأ�ضعار  الأردنية،  للبنوك  التحفظية 

املوؤ�ضرات الأخرى التي توؤثر يف �ضلوك امل�ضتهلك.

- قدرة ال�ضركة على اإيجاد ال�ضريك ال�ضرتاتيجي الذي ي�ضمن تقدمي ا�ضتثمارات وخدمات على امل�ضتوى املطلوب من اجلودة.

حادي عشر:   اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية. 
�ضهد عام 2017 حتقيق خ�ضائر مبقدار 519 الف دينار تقريبا وهذه اخل�ضارة ناجته عن النخفا�س الكبري يف �ضعر تقييم 

�ضهم �ضركة اأمواج العقارية حيث حقق هذا ال�ضهم انخفا�ضا مبقدار 524 الف دينار تقريبا، وا�ضتمرت ال�ضركة يف حتقيق 

عائد جمزي من ا�ضتثماراتها  يف �ضركاتها احلليفة مثل �ضركة اجياد لالأوراق املالية وال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات 

اللوج�ضتية بلغ 73 الف دينار تقريبا خالل عام 2017.

وخالل عام 2017 قامت ال�ضركة ببيع 4 مزارع  من م�ضروع ريف عمان التابع اىل �ضركة دارات الريف الردين العقارية وقد 

نتج عن ذلك حتقيق هام�س ربح جيد كذلك مت خالل عام 2017 التو�ضع يف حمفظة ال�ضهم وذلك من خالل �ضراء ا�ضهم 

يف 5 �ضركات قطرية رائدة .
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بالإ�ضافة اىل ما ذكر اعاله فقد حققت ال�ضركة ايرادات من ا�ضتثماراتها املبا�ضرة من خالل حمفظة ال�ضهم بال�ضوق املايل 

وتوزيعات الأرباح املتعلقة بها ، بالإ�ضافة اىل ايرادات فوائد الودائع التي حققتها ال�ضركة يف عام 2017 . ا�ضافة اىل �ضيا�ضة 

ال�ضركة يف �ضبط امل�ضاريف الدارية قدر امل�ضتطاع .

ثاني عشر: األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال 
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي. 

ال�ضركة  ن�ضاط  �ضمن  تدخل  ول  املالية  ال�ضنة  خالل  حدثت  متكررة  غري  طبيعة  ذات  لعمليات  مايل  اأثر  اأي  يوجد  ل 

الرئي�ضي. 

الموزعة  وصافي  واألرباح  المحققة  الخسائر  أو  لألرباح  الزمنية  السلسلة  ثالث عشر: 
حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركة.

�ضايف الأرباح )اخل�ضائر( 

بعد املخ�ض�ضات   

والحتياطات

الأرباح املوزعة

�ضايف  حقوق امل�ضاهمني

اأ�ضعار الأوراق املالية

كما يف

 31 كانون اأول 2015 

)بالدينار الأردين(

5،463

ليوجد

 13،183،489

0.38

كما يف

 31 كانون اأول 2014 

)بالدينار الأردين(

)64،526(

ل يوجد

13،178،025

0.45

كما يف

 31 كانون اأول 

 2013
)بالدينار الأردين(

)177،449(

ل يوجد

13،242،551

0.46

كما يف

 31 كانون اأول 2016 

)بالدينار الأردين(

112،912

ليوجد

11،230،521

0.28

كما يف

 31 كانون اأول 2017 

)بالدينار الأردين(

 )519،180(

ليوجد

10،711،341

0.32
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الرقم

1

2

3

4

5

6

7

الن�ضب املالية

العائد على حقوق امل�ضاهمني

العائد على اإجمايل املوجودات

معدل دوران اإجمايل الأ�ضول

اإجمايل اللتزامات اإىل الأ�ضول )%( 

اللتزامات اإىل حقوق امللكية )%( 

القيمة الدفرتية لل�ضهم )مرة(

ن�ضبة التداول

لل�ضنة املنتهية يف

31 كانون اأول 2017 

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.

خامــس عشــر: التطــورات المســتقبلية الهامــة والخطــة المســتقبلية للشــركة للســنة  
القادمــة. 

تت�ضمن اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة خالل عام 2018 الإ�ضتمرار على نهج عام 2017 ب�ضبط النفقات لأق�ضى درجة خالل 

عام 2018 ، الأمر الذي �ضوف يوؤثر على نتائج ال�ضركة خالل عام 2018. كما تت�ضمن اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة خالل عام 

2018 الرتكيز على حت�ضني اأداء بع�س ا�ضتثماراتها واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق اكرب منفعة ممكنة ل�ضالح ال�ضركة 

وامل�ضاهمني.

بالن�ضبة مل�ضروع ريف عمان فقد مت اتخاذ قرارات عام 2017 من �ضاأنها العمل على ال�ضراع  يف ت�ضويق وبيع ما تبقى من 

امل�ضروع حماولة من ال�ضركة ل�ضخ تدفقات نقدية بدًل من الرا�ضي املجمدة والغري مباعة وقد اثبتت هذه القرارات جدواها 

حيث مت بيع 4 مزارع خالل عام 2017 ومن املتوقع ال�ضتمرار يف هذا النهج خالل عام 2018 بالن�ضبة مل�ضروع ريف عمان.

فيما يتعلق مب�ضروع ال�ضكان  اجلديد يف منطقة ال�ضويفية وهو عبارة عن م�ضروع عمارة �ضكنية تتكون من 13 �ضقة �ضغرية 

%0.997

%0.996

0.107

%0.13

%0.13

0.749

284

)%4.847( 

)%4.843(

0.042

%0.092

%0.092

0.952

399

لل�ضنة املنتهية يف

31 كانون اأول 2016 
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الرقم

7

7

7

7

7

ال�ضم

عماد الدين اأكرم ندمي كمال

غيث با�ضل عبد الرحيم جردانة

با�ضل عي�ضى عايد الور

غيث ابراهيم املعاين

طارق مفلح عقل 

اجلن�ضيةاملن�ضب
عدد الأ�ضهم كما يف

عدد الأ�ضهم اململوكة من قبل 

ال�ضركات امل�ضيطر عليها من قبلهم

الأردنية

2017/12/31

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

رئي�س 

املجل�س

نائب رئي�س 

جمل�س 

الإدارة

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

90،000

10،000

125،000

10،000

10،000

مب�ضاحة 80-90 م مع �ضركائنا ال�ضادة �ضركة ال�ضامر للم�ضاريع ال�ضكانية ومن املتوقع النتهاء من بناء العمارة ال�ضكنية 

وت�ضطيبها بالكامل خالل �ضهر 4 بحيث ت�ضبح جاهزة للبيع.

وعلى �ضعيد ا�ضتثمار ال�ضركة يف �ضركات حليفة تنوي ال�ضركة الرتكيز على ا�ضتثماراتها التي اثبتت جدوى اقت�ضادية مثل 

ال�ضتثمار يف �ضركة اجياد لالأوراق املالية وال�ضركة الأردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية .

هذا وتعمل الدارة جاهدة يف الوقت احلايل على درا�ضة ال�ضتثمار يف اأحد م�ضانع الأدوية الزراعية والبيطرية بهدف �ضراء 

ح�ضة يف حال ثبوت جدواها القت�ضادية.  

سادس عشر:   مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن 
خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقه له. 

بلغ مقدار اأتعاب مدققي احل�ضابات عن ال�ضنة املنتهية يف 31 كانون اأول 2017 مبلغ )11،890( دينار اأردين ل�ضركة دارات 

الأردنية القاب�ضة وال�ضركات التابعة لها .

سابع عشر:   عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص 
اإلدارة العليا وأقاربهم كما في 2017/12/31

أ7 -  عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ضاء جمل�س االإدارة:

67،500

7،500

93،750

7،500

7،500

2016/12/312016/12/31 2017/12/31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7 ب-  عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية:

الرقم

1

2

3

ال�ضم

اإياد عبد ال�ضالم ر�ضاد ابو حممد

رامي عبد الكرمي حممد البوبلي

حازم من�ضور فالح طبي�ضات

اجلن�ضيةاملن�ضب
عدد الأ�ضهم كما يف

عدد الأ�ضهم اململوكة من قبل 

ال�ضركات امل�ضيطر عليها

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الرئي�س 

التنفيذي

املدير املايل 

التنفيذي

املدير العام 

ل�ضركة دارات 

الريف الأردين 

العقارية 

7 ج- عدد االأوراق املالية اململوكة الأقارب اأع�ضاء جمل�س االإدارة واأقارب اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية:

ل يوجد اأوراق مالية مملوكة لأقارب اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�ضخا�س الإدارة العليا التنفيذية.

ثامن عشر:  اأ- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س و اأع�ضاء جمل�س االإدارة: 

ال�ضمالرقم

عماد الدين اأكرم 

ندمي كمال

رئي�س املجل�س

نائب الرئي�س

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

غيث با�ضل جردانة

با�ضل عي�ضى الور

غيث ابراهيم 

املعاين

طارق مفلح عقل

الرواتب  ال�ضنوية املن�ضب

الإجمالية

التنقالت  بدل 

ال�ضنوية

املكافاآت 

ال�ضنوية

ال�ضفر  نفقات 

ال�ضنوية

اإجمايل املزايا 

ال�ضنوية

17

37

27

47

57

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2017/12/312017/12/31 2016/12/312016/12/31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ب- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية: 

ال�ضمالرقم

اإياد عبد ال�ضالم 

ر�ضاد ابو حممد

الرئي�س 

التنفيذي 

املدير املايل 

التنفيذي

املدير العام 

ل�ضركة دارات 

الريف الأردين 

العقارية 

رامي عبد الكرمي 

حممد البوبلي

حازم من�ضور 

فالح طبي�ضات

الرواتب  ال�ضنوية املن�ضب

الإجمالية

التنقالت  بدل 

ال�ضنوية 

والإت�ضالت

املكافاآت 

ال�ضنوية

ال�ضفر  نفقات 

ال�ضنوية

اإجمايل املزايا 

ال�ضنوية

1

3

2

42،000

23،100

37،800

0

1،800

2,440

42،000

24،900

40،990

777

- ت�ضمل املبالغ اأعاله كافة الرواتب واملكافاآت عن اإدارة ال�ضركة القاب�ضة والعمل يف ال�ضركات التابعة واململوكة كافة.

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية. 
ليوجد تربعات ومنح دفعتها ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية .

عشرون:  العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات 
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير 

العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم. 

- ل يوجد اأية عقود اأوم�ضاريع اأوارتباطات عقدتها ال�ضركة امل�ضدرة مع ال�ضركات التابعة اأو ال�ضقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س 

جمل�س الإدارة اأو اأع�ضاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�ضركة اأو اأقاربهم.

-

-

750

-

-

-
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واحد وعشرون: 

  اأ- م�ضاهمة ال�ضركة يف حماية البيئة. 

لقد ا�ضتمرت �ضيا�ضة ال�ضركة يف احلفاظ على البعد البيئي يف م�ضروع ريف عمان من خالل ا�ضتخدام و�ضائل التدفئة والعزل 

احلراري واآلية جتميع الأمطار للم�ضروع لتكون �ضديقة للبيئة والأكرث توفريًا يف ا�ضتخدام املياه واإعادة ا�ضتعمالها لأغرا�س 

الري، بالإ�ضافة اإىل البدء بالتخطيط لكيفية ا�ضتغالل منطقة امل�ضتنبت يف زيادة م�ضاحة الرقعة اخل�ضراء يف املنطقة.

ب-  م�ضاهمة ال�ضركة يف خدمة املجتمع املحلي. 

ل زالت ال�ضركة ت�ضعى جاهدة لتعظيم املنافع التي يتلقاها اأبناء املناطق التي تعمل فيها فال زالت بع�س الأعمال يف م�ضروع 

ريف عمان ينجزها اأبناء املنطقة ولهم الأولوية يف ذلك �ضمن الأ�ضعار املناف�ضة، كما وحتر�س ال�ضركة على اإلزام ال�ضركات 

اململوكة والتابعة بهذه ال�ضيا�ضة ومن هنا ل زالت ال�ضركة الأردنية القرب�ضية تعطي الأولوية يف التعيني للعمالة الأردنية عرب 

التن�ضيق مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة املعنية بذلك. 
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اثنان وعشرون:
تقرير الحوكمة السنوي لعام 2017:

وفق تعليمات احلوكمة ال�ضادرة باال�ضتناد الأحكام املادتني )12/ن( و)118/ب( من قانون االأوراق املالية رقم )18( 

ل�ضنة 2017 واملقر مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة االأوراق املالية رقم )2017/146( تاريخ 2017/5/22

1- قامــت �ضــركة دارت الردنية القاب�ضة  بتحديــث نظــام حوكمــة ال�ضــركات املتبــع لديهــا، ليتنا�ضــب مــع متطلبــات هيئـة 

الأوراق املالية ال�ضادر بال�ضتناد لأحكام املادتني )12/ن( و)118/ب( من قانون الأوراق املالية رقم )18( ل�ضنة 2017 

اأف�ضـل  يعكـ�س  ومبـا    22/5/2017 تاريخ   )146/2017( رقم  املالية  الأوراق  هيئة  مفو�ضي  جمل�س  قرار  مبوجب  واملقر 

املمار�ضـات العامليـة املتبعـة بهـذا اخل�ضـو�س. وياأتـي هـذا التعديـل فـي اإطـار �ضـعي ال�ضـركة علـى حتديـث اأنظمتهـا مبـا يدعـم 

وزمنيـة  ماديـة  كلفـة  وباأقـل  ومرونـه  كفـاءة  اأكثـر  بطـرق  املوؤ�ض�ضـية  بالعمليـات  القيـام  و مبادئهـا،و�ضمـان  اأهدافهـا  حتقيـق 

ممكنـة، مـع احلـر�س علـى اللتزام بال�ضـفافية وحمايـة حقـوق امل�ضـتثمرين و�ضغـار امل�ضـاهمني، واأ�ضحـاب امل�ضالـح الخرى.

2- اأ�سماء اأع�ساء جمل�س االدارة احلاليني وامل�ستقيلني وحتديد فيما اذا كان الع�سو تنفيذي او غري تنفيذي 

وم�ستقل او غري م�ستقل:

الو�سع املن�سب ا�سم ع�سو جمل�س االدارة

غري تنفيذي/م�ضتقل رئي�س جمل�س الدارة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

غري تنفيذي/غري م�ضتقل نائب رئي�س جمل�س الدارة غيث با�ضل عبد الرحيم جردانة

غري تنفيذي/م�ضتقل ع�ضو با�ضل عي�ضى عايد الورد

غري تنفيذي/م�ضتقل ع�ضو غيث ابراهيم املعاين

غري تنفيذي/م�ضتقل      ع�ضو طارق مفلح حممد عقل

*جميع االأع�ساء حاليني وال يوجد اأع�ساء م�ستقيلني خالل عام 2017.
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3- املنا�سب التنفيذية يف ال�سركة واأ�سماء اال�سخا�س الذين ي�سغلونها: 

املن�سباال�سم

الرئي�س التنفيذي اإياد عبد ال�ضالم ر�ضاد ابو حممد

املدير املايل التنفيذيرامي عبد الكرمي حممد البوبلي

4- ع�سويات جمال�س االدارة الع�ساء جمل�س االدارة:

املن�سباال�سم

ع�ضو جمل�س ادارة يف �ضركة الكيبالت املتحدةعماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو جمل�س ادارة يف بنك القاهرة عمانطارق مفلح عقل

5- �سابط االرتباط:

مت ت�ضمية ال�ضيد رامي عبد الكرمي حممد البوبلي �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�ضركة ويف حال غيابه تنوب عنه ال�ضيدة بيان 

نبهان جميل مو�ضى.

5- اللجان املنبثقة عن جمل�س االدارة كما يلي:

1- جلنة التدقيق.

2- جلنة الرت�ضيحات واملكافات.

3- جلنة احلوكمة.

4- جلنة ادارة املخاطر.
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اوال: لجنة التدقيق:

تتاألف جلنة التدقيق يف �ضركة دارات الردينة القاب�ضة من ثالثة اأع�ضاء يراأ�ضهم ع�ضو م�ضتقل حيث  اجتمعت 4 اجتماعات 

خالل العام2017 وذلك بح�ضور جميع الأع�ضاء وبح�ضور مدقق احل�ضابات اخلارجي يف الجتماعات الربعة.

- اأع�ضاء جلنة التدقيق للعام 2017

موؤهالت وخربات اع�ساء اللجنه املن�سب اأع�ساء اللجنة

- مدقق اأول لدى �ضركة اآرثر اأندر�ضون يف اململكة املتحدة

- املدير املايل ملجموعة اخلليج الدولية يف اململكة املتحدة

- املدير العام لدى �ضركة �ضند التجارية يف ال�ضعودية

- موؤ�ض�س و ع�ضو جمل�س اإدارة لل�ضركة الوطنية للدواجن )�ضابقًا(

- موؤ�ض�س ورئي�س هيئة املديرين يف موؤ�ض�ضة عماد كمال التجارية

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

- الرئي�س التنفيذي للمالية يف جمموعة الدوحة للتامني.

على  للتاأمني  العرب  �ضركة  يف  والدارية  املالية  ال�ضوؤون  رئي�س   -

احلياة واحلوادث منذ عام 2013 .

- مدير عام بالوكالة يف �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة عام 2012 .

- املدير التنفيذي للمالية ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة من 2008 

وحتى 2011 .

- مدير التخطيط املايل يف �ضركة اأمنية

- حملل مايل يف �ضركة زين

- حملل وباحث اقت�ضادي يف رئا�ضة الوزراء الأردن

- مدير دائرة البطاقات الئتمانية يف بنك HSBC الأردن

ع�ضو

غيث با�ضل عبدالرحيم 

جردانة

- الرئي�س التنفيذي ل�ضركة AZ Investment  منذ 2013

- الرئي�س التنفيذي مل�ضرف الراجحي 2013 .

- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 2010 .

- م�ضت�ضار مايل لبنك مرييالن�س الدويل / البحرين 2000 .

- حملل ا�ضتثمار ملوؤ�ض�ضة التمويل الدولية 1998

ع�ضو طارق مفلح عقل
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 ثانيا: جلنة الرت�سيحات واملكاأفات:

- اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكاأفات للعام 2017

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو طارق مفلح عقل

ثالثًا: لجنة الحوكمة:
- اأع�ضاء جلنة احلوكمة للعام 2017

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو طارق مفلح عقل

رابعًا: لجنة إدارة المخاطر:
- اأع�ضاء جلنة اإدارة املخاطر للعام 2017

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو اياد عبد ال�ضالم ر�ضاد

مل يتم عقد اأي اجتماعات لكل من جلنة املكاآفات احلوافز وجلنة احلوكمة وجلنة ادارة املخاطر خالل عام 2017 وذلك 

نظرا لت�ضكلها يف �ضهر 12/2017 وذلك وفقا لتعليمات احلوكمة على ان يتم الخذ بعني العتبار اجتماع كل جلنة على حدى 

وفق تعليمات احلوكمة خالل عام 2018. 
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-7 اجتماعات مجلس االدارة:
مت عقد 6 اجتماعات جمل�س ادارة خالل العام  2017

ح�ضور كامل الجتماع الول

ح�ضور كامل الجتماع الثاين

ح�ضور كامل با�ضتثناء غيث املعاين لعذر قبله املجل�س الجتماع الثالث

ح�ضور كامل با�ضتثناء غيث املعاين لعذر قبله املجل�س الجتماع الرابع

ح�ضور كامل با�ضتثناء غيث املعاين لعذر قبله املجل�س الجتماع اخلام�س

ح�ضور كامل الجتماع ال�ضاد�س
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إقرارات

اأ- يقر جمل�س اإدارة �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة امل�ضاهمة العامة املحدودة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على 

ا�ضتمرارية ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية التالية.

ب- يقر جمل�س الإدارة مب�ضوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�ضركة.
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ج -  نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�ضنوي.
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش

ةدحوملاةیلاملامئاوقلا

٢٠١٧لوألانوناك٣١
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش

ةدحوملاةیلاملامئاوقلا

٢٠١٧لوألانوناك٣١
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملايلاملازكرملاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفامك

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦تاحاضیإ
راـــــنیدراـــــنیدتادوجوملا
ةلوادتمریغتادوجوم
٢٠ر١٩٦٥٩ر٦٢٥٨تادعموتاكلتمم
٣ر١٦٣ر٣١٣٦ر١٦٣ر٧١٣٦يضارأيفتارامثتسا
١ر٩١٣ر١٠٢٩ر٧٤٥ر٨٩٠٢ریوطتلاتحتتاراقع
١ر٨٢٢ر١٣٤٩ر٨٥٢ر٩٣٢٢ةفیلحتاكرشيفتارامثتسا
١٠٢ر٣٦٤-لجالاةلیوطلیصحتلامسربتاكیش
٤٦ر٨٩٠-تارامثتساباسحىلعتاعفد

٧ر٠٦٨ر٦٤٢٧ر٧٨٠ر٦١٨
ةلوادتمتادوجوم
١ر٥١٧ر١٧٨٥ر١٥٤ر١٠٩٠٥رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجوم
١ر٢٥٥-ةنیدمممذ
٥٣ر٣٧٩٣٤ر١١٩٠٧ىرخأةنیدمةدصرأ
٤١٨ر١٠٢٨٦٠ر٣٦٤لجالاةریصقلیصحتلامسربتاكیش
٦٤ر٣٤٧١٧ر٢٠٨٨٩ةقالعتاذتاھجنمةقحتسمغلابم
٣٨٦ر٢١٠٨٨١ر١٨٤٦٨بحسلاةدیقمةیكنبةدصرأ
١ر٧٣٣ر٢٣٦٥ر٤٠٠ر١٢٠٥٤كونبلاىدلةدصراودقن

٤ر١٧٦ر٣٧٩٧ر٩٤٠ر٥٨٧

١١ر٢٤٥ر١٠٢٢٤ر٧٢١ر٢٠٥تادوجوملاعومجم

تابولطملاوةیكلملاقوقح
ةیكلملاقوقح
١٥ر٠٠٠ر١١٠٠٠ر٢٥٠ر١٣٠٠٠و١عوفدملالاملاسأر
٢٩ر٢٩٣٠٨ر١٣٣٠٨يرابجايطایتحا
)٣ر٧٩٨ر٧٨٧()٥٦٧ر٩٦٧(ةمكارتمرئاسخ

١١ر٢٣٠ر١٠٥٢١ر٧١١ر٣٤١
--نیرطیسملاریغقوقح

١١ر٢٣٠ر١٠٥٢١ر٧١١ر٣٤١ةیكلملاقوقحعومجم

تابولطملا

ةلوادتمتابولطم
١٤ر٩٧٠٣ر١٤٨٦٤ىرخأةنئادةدصرأوممذ

١٤ر٩٧٠٣ر٨٦٤تابولطملاعومجم

١١ر٢٤٥ر١٠٢٢٤ر٧٢١ر٢٠٥تابولطملاوةیكلملاقوقحعومجم

ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملالماشلالخدلاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفةیھتنملاةنسلل

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦
راـــــنیدراـــــنید

١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(ةنسلاحبر)ةراسخ(

وأحابرألاىلااھفینصتمتینليتلاةبیرضلادعبىرخألالماشلالخدلادونب:فاضی
ةقحاللاتارتفلايفرئاسخلا

ةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجومعیبنمةققحتمرئاسخ

)٢ر٠٦٤ر٩٣٦(-رخآلالماشلالخدلالالخنم

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(ةنسلللماشلالخدلاعومجم

:ىلإدوعیو
)١ر٩٥٢ر٩٦٩()٥١٩ر١٨٠(ةعومجملايمھاسم

٩٤٥-نیرطیسملاریغقوقح

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملالخدلاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفةیھتنملاةنسلل

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦تاحاضیإ
راـــــنیدراـــــنید

١ر٠١١ر٤٥١٩٥١ر٦٠٠عرازمتاعیبم
١٨٨ر٥٠٠-ةینكسةرامعتاعیبم
)١ر٠٢٣ر٤٤٩()٤٤٩ر٩٣٩(٨عرازمتاعیبمةفلك
)٢٠١ر٤٨٤(-ةینكسةرامعتاعیبمةفلك

)٢٤ر٤٨٢(١ر٦٦١)ةراسخلا(حبرلالمجم

)٣ر٥٩٢()٤ر٣١٦(٦تاكالھتسا
وأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجومحابرأ)رئاسخ(
رئاسخلا

١٥٨ر٧١٧)٤٣٥ر٥٧٥(١٥

)٢٨٧ر٢٠٤()٢٦٥ر٢٠٥(١٦ةیرادإفیراصم
١٥ر٢١٣٩٢ر١٠٦ىرخأتاداریإ
٥٩ر٩٠٤١٦ر٠٦٦ةیكنبدئاوفداریا
١٩٤ر٧٣٦٦٥ر٩٠٨٣ةفیلحتاكرشحابرأنمةعومجملاةصح

١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(لخدلاةبیرضلبقةنسلاحبر)ةراسخ(

--١٩لخدلاةبیرض

١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(ةنسلاحبر)ةراسخ(

:ىلإدوعیو
١١١ر٩٦٧)٥١٩ر١٨٠(ةعومجملايمھاسم
٩٤٥-نیرطیسملاریغقوقح

١٢١ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(

راــنید /سـلفراــنید /سـلف

ةنسلاحبر)ةراسخ(نممھسللةضفخملاوةیساسالاةصحلا

٠٠٩٩/٠)٠٤٦/٠(١٧ةعومجملايمھاسمىلإدئاعلا

ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملالماشلالخدلاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفةیھتنملاةنسلل

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦
راـــــنیدراـــــنید

١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(ةنسلاحبر)ةراسخ(

وأحابرألاىلااھفینصتمتینليتلاةبیرضلادعبىرخألالماشلالخدلادونب:فاضی
ةقحاللاتارتفلايفرئاسخلا

ةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجومعیبنمةققحتمرئاسخ

)٢ر٠٦٤ر٩٣٦(-رخآلالماشلالخدلالالخنم

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(ةنسلللماشلالخدلاعومجم

:ىلإدوعیو
)١ر٩٥٢ر٩٦٩()٥١٩ر١٨٠(ةعومجملايمھاسم

٩٤٥-نیرطیسملاریغقوقح

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملالماشلالخدلاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفةیھتنملاةنسلل

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦
راـــــنیدراـــــنید

١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(ةنسلاحبر)ةراسخ(

وأحابرألاىلااھفینصتمتینليتلاةبیرضلادعبىرخألالماشلالخدلادونب:فاضی
ةقحاللاتارتفلايفرئاسخلا

ةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجومعیبنمةققحتمرئاسخ

)٢ر٠٦٤ر٩٣٦(-رخآلالماشلالخدلالالخنم

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(ةنسلللماشلالخدلاعومجم

:ىلإدوعیو
)١ر٩٥٢ر٩٦٩()٥١٩ر١٨٠(ةعومجملايمھاسم

٩٤٥-نیرطیسملاریغقوقح

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(

ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملالماشلالخدلاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفةیھتنملاةنسلل

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦
راـــــنیدراـــــنید

١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(ةنسلاحبر)ةراسخ(

وأحابرألاىلااھفینصتمتینليتلاةبیرضلادعبىرخألالماشلالخدلادونب:فاضی
ةقحاللاتارتفلايفرئاسخلا

ةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجومعیبنمةققحتمرئاسخ

)٢ر٠٦٤ر٩٣٦(-رخآلالماشلالخدلالالخنم

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(ةنسلللماشلالخدلاعومجم

:ىلإدوعیو
)١ر٩٥٢ر٩٦٩()٥١٩ر١٨٠(ةعومجملايمھاسم

٩٤٥-نیرطیسملاریغقوقح

)١ر٩٥٢ر٠٢٤()٥١٩ر١٨٠(
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیدقنلاتاقفدتلاةمئاق
٢٠١٧لوألانوناك٣١يفةیھتنملاةنسلل

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھنمًاءزج٢٦مقرىلا١مقرنمةقفرملاتاحاضیالاربتعت

٢٠١٧٢٠١٦تاحاضیإ
راـــــنیدراـــــنید

ةیلیغشتلاةطشنألا
١١٢ر٩١٢)٥١٩ر١٨٠(ةبیرضلالبقةنسلاحبر)ةراسخ(

:تالیدعت
٣ر٤٥٩٢ر٦٣١٦تاكالھتسا
)٥٩ر٤١٦()٩٠ر٠٦٦(ةیكنبدئاوفداریا
ةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجومللةلداعلاةمیقلايفریغتلا

)١٢٩ر٣١٣(٤٦٥ر١٥٤٧٩رئاسخلاوأحابرألالالخنم
)١٩٤ر٦٦٥()٧٣ر٠٨٣(٩ةفیلحتاكرشحابرأنمةعومجملاةصح
٧ر٥٣٨)٢ر٥٠٠(تادعموتاكلتممداعبتسارئاسخ)حابرأ(
ىلعامدقمةضوبقمتاعفدباسحنمتاداریإلاىلالوحملا

)١٥١ر٢٦٧(-عیراشمعیبباسح

لماعلالاملاسأرتاریغت
٢١ر٤١٨٦٩٢ر٨٦٠لیصحتلامسربتاكیش
٢٠ر١٧٧٤٥ر٢٨٢ىرخأةنیدمةدصرأوممذ
)٣ر٢١٩()٤ر٨٣٩(ىرخأةنئادةدصرأوممذ
)٥٩ر١٣٢(١٧٦ر٤١٣بحسلاةدیقمةیكنبةدصرأ
١٨٥ر٦١٢-تاراقعنوزخم
)٢٤٤ر٩٢١(٣٩٢ر٦٨٢ةیلیغشتلاةطشنألا)يفةمدختسملا(نمةیدقنلاتاقفدتلايفاص

ةیرامثتسالاةطشنألا
)٨٧٨ر٦٢٥()١٠٣ر٥١٧(رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجومءارش
)١١ر٣٣٢()٢ر٩١٥(٦تادعموتاكلتممءارش
لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجومعیبنملصحتملا

لماشلالخدلا
٨٨٩ر٤٤٧-

لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجومعیبنملصحتملا
-٩١٨رئاسخلاوحابرألا
-٢ر٥٠٠تادعموتاكلتممعیبنملصحتملا
)٥٥ر٢٨٤(٢٩ر٨٢٨ةقالعتاذتاھجممذ
٦٦٦ر١٦٧٦٤٣ر١٢٧ریوطتلاتحتتاراقع
٤٣ر٩٠٨٤٧ر٠٦٦ةضوبقمدئاوف
)٤٦ر٨٩٠(-تارامثتسالاباسحىلعتاعفد
٩٠ر٩٠٠٠٠ر٩٠٠٠ةفیلحتاكرشحابرأتاعیزوت

٦٩٧ر٢٧٤٨٠٦ر٠٠٧ةیرامثتسالاةطشنألانمةیدقنلاتاقفدتلايفاص

٤٥٢ر٦٦٦٨٨٥ر٦٨٩ھمكحيفامودقنلايفةدایزلايفاص
١ر٢٨٠ر١٤٨٠ر٧٣٣ر٣٦٥يناثلانوناكلوأيفامكھمكحيفامودقنلا

١ر٧٣٣ر٢٣٦٥ر٤٠٠ر١٢٠٥٤لوألانوناك٣١يفامكھمكحيفامودقنلا
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١-

ماـــع)١(

هردقعوفدموھبحرصملامسأرب٢٠٠٧لوألانوناك٦خیراتبةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرشتسسأت
لمعلابعورشلاقحىلعةكرشلاتلصح .دحاولامھسللرانیدةیمسإةمیقبمھس١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ىلإمسقمرانید١٥ر٠٠٠ر٠٠٠

.٢٠٠٩ناسین١٠خیراتب

ءافطإلالخنم٪٢٥ةبسنبةكرشلالامسأرضیفختىلع٢٠١٧ناسین٢٩يفدقعنملايداعلاریغاھعامتجايفةماعلاةئیھلاتقفاو
ىلامسقمرانید١١ر٢٥٠ر٠٠٠عوفدملاوھبحرصملاةكرشلالامسأرحبصیل،ةمكارتملارئاسخلانمرانید٣ر٧٥٠ر٠٠٠غلبم

لامسأرضیفختىلعةراجتلاوةعانصلاةرازوةقفاومىلعةكرشلاتلصح .دحاولامھسللرانیدةیمساةمیقبمھس١١ر٢٥٠ر٠٠٠
.٢٠١٧بأ٦خیراتبةیندرألاةیلاملاقاروألاةئیھةقفاومىلعةكرشلاتلصحامك٢٠١٧زومت١٢خیراتب

.٢٠١٨راذآ١٢خیراتبةدقعنملاھتسلجيفةعومجملاةرادإسلجملبقنمةدحوملاةیلاملامئاوقلارارقإمت

ةیلاملاةفلتخملاةیداصتقالاتاعاطقلايفةحاتملارامثتسإلاھجوأةفاكيفاھلیومترداصمواھلاومأرامثتساةكرشلاتایاغنم
ً.ایئزجوأًایلكاھلةكولمموةعباتتاكرشلالخنمكلذوتامدخلاوةیحایسلاوةیراقعلاوةیعارزلاوةیراجتلاوةیعانصلاو

.ةیمشاھلاةیندرألاةكلمملا،نامع،١٦٧مقرةرامعيناثلاهللادبعكلملاعراش،ادلخوھةكرشلاناونعنإ

ةیلاملامئاوقلادادعإسسأ)٢(

رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملاءانثتسابةیخیراتلاةفلكلاأدبملاقفوةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعإمت
.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاخیراتبةلداعلاةمیقلابرھظتيتلاو

.ةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعملاقفوةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعإمت

.ةعومجمللةیسیئرلاةلمعلالثمیيذلاوةدحوملاةیلاملامئاوقلاراھظإةلمعوھيندرألارانیدلانإ

ةیلاملامئاوقلادیحوتسسأ)٣(

ةیلاملامئاوقلاو)"ةكرشلا"(ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرشلةیلاملامئاوقلاةدحوملاةیلاملامئاوقلانمضتت
:)"ةعومجملاب"ً اعممھیلإراشیو(ةیلاتلاةعباتلااھتاكرشل

ةكرشلامـسا
لاملاسأر
ةعومجملاةفصةیكلملاةبسنطاـــشنلاةــعیبطعوفدملا
٪راــــنید

٢٠١٧٢٠١٦

ةصاخةمھاسم١٠٠١٠٠تاراقعریوطت٥٠ر٠٠٠ةیراقعلايندرألافیرلاتارادةكرش
�ةرادإل�ة���������یبوروألاة���������یندرألاة���������عومجملا
تاراقعلا

ةدودحمةیلوؤسمتاذ١٠٠١٠٠تاراقعلاةرادإ٥ر٠٠٠

ةدودحمةیلوؤسمتاذ١٠٠١٠٠تاراقعلاتامدخةرادإ١٠ر٠٠٠يراقعلاریوطتللنویذیفنتلاةكرش
ةدودحمةیلوؤسمتاذ١٠٠١٠٠ةیمیلعتوةیلامتاراشتسا١٠ر٠٠٠میلعتللةاكشملاةكرش
ةدودحمةیلوؤسمتاذ١٠٠١٠٠تاراقعلاتامدخةرادا١ر٠٠٠يراقعلاریوطتللنمآلاىسرملاةكرش
ةدودحمةیلوؤسمتاذ١٠٠١٠٠تاراقعلاتامدخةرادا١٩ر٠٠٠رامثتسالاوریوطتللسدحلاةكرش
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢-

)ةمتت(ةیلاملامئاوقلادیحوتسسأ)٣(

ىلعةردقلااھیدلواھیفرمثتسملاةعومجملاباھطابترانعةجتانلاةریغتملادئاوعلايفقوقحةعومجمللنوكیامدنعةرطیسلاققحتت
طقفاھبرمثتسملاةعومجملاىلعةرطیسلامتتو.اھبرمثتسملاةعومجملاىلعةرطیسلاىلعاھتردقلالخنمدئاوعلاهذھىلعریثأتلا
:يلیامققحتدنع

ةلصلاتاذتاطاشنلاھیجوتىلعةردقلاةعومجملاحنمتيتلاةمئاقلاقوقحلا(اھبرمثتسملاةعومجملاىلعةعومجملاةرطیس-
.)اھبرمثتسملاةكرشلل

.اھبرمثتسملاةعومجملاباھطابترانعةجتانلاةریغتملادئاوعلايفاھقوقحوأةعومجملاضرعت-
.اھدئاوعىلعریثأتلاواھیفرمثتسملاةعومجملاىلعةرطیسلاةسراممىلعةردقلا-

قئاقحلاعیمجذخأبةعومجملاموقت،اھبرمثتسملاةعومجملايفاھھباشاموأتیوصتلاقوقحةیبلغانملقأةعومجملاكلتمتامدنع
:كلذنمضتیواھبرمثتسملاةعومجملاىلعةرطیسكلتمتتناكاذإامیفدیدحتلرابتعالانیعبةقالعلاتاذفورظلاو

.اھبرمثتسملاةعومجملايفنیرخآلاتیوصتقوقحةلمحعمةیدقاعتلاتابیترتلا-
.ىرخألاةیدقاعتلاتابیترتلانمةجتانلاقوقحلا-
.ةعومجمللةلمتحملاتیوصتلاقوقحوةیلاحلاتیوصتلاقوقح-

يفریغتلاىلعلدتقئاقحوأفورظدوجولاحيفواھبرمثتسملاةعومجملاىلعرطیستتناكاذإامیفمییقتةداعإبةعومجملاموقت
.ةثالثلاةرطیسلارصانعنمرصنعنمرثكأوأدحأ

تابولطموتادوجومدیحوتمتی .ةرطیسلاهذھفقوتىتحوةرطیسلاةسراممخیراتنمًاءادتبإةعباتلاةكرشللةیلاملامئاوقلادیحوتمتی
ىتحوةعباتلاتاكرشلاىلعةعومجملاةرطیسخیراتنمةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةعباتلاةعومجملاتاداریإوفیراصمو
.ةرطیسلاهذھفقوتت

ریغقوقحومألاةعومجملايفمھسألاةلمحقوقحىلعىرخألالماشلالخدلادونبنمدنبلكورئاسخلاوحابرألالیمحتمتی
تاكرشللةیلاملامئاوقلالیدعتمتی،ةجاحلاتضتقااذإو .نیرطیسملاریغقوقحدیصريفزجعىلإكلذىدأولىتحنیرطیسملا
ةیكلملاقوقحوتابولطملاوتادوجوملاداعبتسامتی .ةعومجمللةیبساحملاتاسایسلاعمةیبساحملااھتاسایسىشامتتلةعباتلا
.ةعباتلاتاكرشلاوةعومجملانیبامیفتالماعملابةقلعتملارئاسخلاوحابرألاوتافورصملاوتاداریإلاو

نادقفدنع .ةیكلملاقوقحيفةرطیسللنادقفھنعمجنیاليذلاةعباتلاةعومجملايفةیكلملاةبسنریغتنعجتانلارثألالیجستمتی
:يلیامبةعومجملاموقت،ةعباتلاةعومجملاىلعةرطیسلا

ةعباتلاةعومجملاتابولطمو)ةرھشلااھیفامب(تادوجومبفارتعإلاءاغلإ-
نیرطیسملاریغقوقحبفارتعإلاءاغلإ-
ةیبنجألاتالمعلاةمجرتيطایتحابفارتعإلاءاغلإ-
ةملتسملاغلابمللةلداعلاةمیقلابفارتعإلا-
ةعباتلاةعومجملايفھبظفتحملارامثتساللةلداعلاةمیقلابفارتعإلا-
ةرطیسلانادقفةیلمعنعةجتانلارئاسخلاوأحابرألابفارتعإلا-
رئاسخلاوحابرألاىلإىرخألالماشلالخدلادونبيفًاقباساھلیجستمتيتلاةعومجملاةصحفینصتةداعإ-
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-٣-

تاریدقتلامادختسا)٤(

غلابمىلعرثؤتتاداھتجاوتاریدقتبمایقلاةعومجملاةرادإنمبلطتیةیبساحملاتاسایسلاقیبطتوةیلاملامئاوقلادادعإنإ
تاداریإلاىلعًاضیأرثؤتتاداھتجالاوتاریدقتلاهذھنإ .ةلمتحملاتامازتلالانعحاصفإلاوةیلاملاتابولطملاوتادوجوملا
ةیدقنلاتاقفدتلاغلابمریدقتلةماھتاداھتجاوماكحأبمایقلاةعومجملاةرادإنمبلطتیصاخلكشبوتاصصخملاوفیراصملاو
تایضرفىلعةرورضلابةینبمةروكذملاتاریدقتلانإ .لبقتسملايفتاریدقتلاكلتفورظوعاضوانعةمجانلااھتاقوأوةیلبقتسملا
يفتاریغتلاةجیتنكلذوتاریدقتلانعفلتختدقةیلعفلاجئاتنلانإونقیتلامدعوریدقتلانمةتوافتمتاجرداھلةددعتملماوعو
.تاصصخملاكلتفورظوعاضوأيفلبقتسملا

تادعملاوتاكلتممللةیجاتنالارامعالا
هذھلعقوتملامادختسالاىلعًادامتعاكالھتسالاباستحاتایاغلتادعملاوتاكلتممللةیجاتنالارامعالاریدقتبةعومجملاةراداموقت
ناكاذايلبقتسملاكالھتسالافورصملیدعتمتیويونسلكشبةیجاتنالارامعالاوةیقبتملاةمیقلاةعجارمبةرادالاموقت .تادوجوملا
.ةقباسلاتاریدقتلانعفلتختةیجاتنالارامعالانأةرادالاداقتعايف

اھلیصحتيفكوكشمممذصصخم
متی،ةیدرفلاةیرھوجلاغلابمللةبسنلاب .غلبملالماكلیصحتًانكممنوكیالامدنعلیصحتللةلباقلاةنیدملاممذلاغلبملریدقتءارجإمتی
ًاقفوصصخمذخؤیوةیلامجإةروصباھمییقتمتی،ةرتفذنمةقحتسملاوةیدرفةروصبةیرھوجریغلاغلابملاامأ.ةیدرفةروصبریدقتلا
.ممذلاهذھقاقحتساةرتفلوطل

ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

يفةیھتنملاةنسللةیلاملامئاوقلادادعايفتعبتايتلاكلتعمةقفتمةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعايفةعبتملاةیبساحملاتاسایسلانا
:٢٠١٧يناثلانوناك١نمًأدبةیلاتلاتالیدعتلاقیبطتبتماقةعومجملانأءانثتساب،٢٠١٦لوألانوناك٣١

تاحاصفإلا-"ةیدقنلاتاقفدتلاةمئاق"–)٧(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت
تاریغتلالمشتيتلاوةیلیومتلاةطشنألانعةجتانلاتابولطملالوحتاحاضیالاضعبةفاضإبقلعتامةدودحملاتالیدعتلالمشت
ةدحوملاةیلاملامئاوقلاىلعتالیدعتلاهذھقیبطتنعرثايأجتنیمل.)ةیبنجألاتالمعلارئاسخوأحابرألثم(ةیدقنلاریغوةیدقنلا
.ةكرشلل

رئاسخلانعةجتانلاةلجؤملاةیبیرضلاتادوجوملابفارتعالا :"لخدلاةبیرض")١٢(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت
اھبفرتعملاریغ
ضیفختلاھنمةدافتسالانكمیيتلاويبیرضلاحبرلارداصمدیقیناكاماذاولخدلاةبیرضنوناقبقلعتامةدودحملاتالیدعتلالمشت
تالیدعتلاهذھقیبطتنعرثايأجتنیمل،ىرخالاةدودحملاتالیدعتلاضعبىلإةفاضإلاب .اھسكعدنعةتقؤملاةینمزلاتاقورفلا
.ةكرشللةدحوملاةیلاملامئاوقلاىلع
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٤-

)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

:ةقبطملاةیبساحملاسسألامھأيلیامیفو

تادعموتاكلتمم

عیبنیحمكارتملاكالھتسالاوتادوجوملاةفلكداعبتسامتیو،مكارتملاكالھتسالالیزنتدعبةفلكلابتادعملاوتاكلتمملارھظت
تادعملاوتاكلتمملاكلھتست.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفرئاسخوأحابرأيأتابثإمتیواھنمصلختلاوأتادعملاوتاكلتمملا
:ةیلاتلاةیونسلابسنلامادختساباھلعقوتملايجاتنإلارمعلاىدمىلعتباثلاطسقلاةقیرطبمادختساللةزھاجنوكتامدنع

٪

١٥تاودأوددع
١٥تادعموثاثأ
١٥تارایس
٢٥بوساحلاجماربوةزھجأ

ةیداصتقالاعفانملاعمبسانتتكالھتسالاةرتفوةقیرطنأنمدكأتلليرودلكشبكالھتسالاةقیرطويجاتنإلارمعلاةعجارممتت
.تادعملاوتاكلتمملانمةعقوتملا

نكمملاةمیقلاىلإاھتمیقضیفختمتیھنإفةیرتفدلااھتمیقيفاصنعتادعملاوتاكلتمملانميأنمهدادرتسانكمملاغلبملالقیامدنع
.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفيندتلاةمیقلجستواھدادرتسا

يضارأيفتارامثتسا

يفعیبللةدعملايضارألاةمیقيفيندتلالیجستمتی.لقاامھیا،ةیعیبلاةمیقلايفاصواةفلكلابيضارألايفتارامثتسالالیجستمتی
.لخدلاةمئاق

ریوطتلاتحتتاراقع

.ىرخألاةرشابملافیراصملاوتاءاشنإلاومیماصتلالامعأوضرألاةفلكریوطتلاتحتةیراقعلاعیراشملانمضتت

.عیبللةزھاجنوكتامدنعذیفنتلاتحتعیراشملاةلمسرمتت

ةفیلحتاكرشيفرامثتسإ

ةیلاملاتاسایسلايفةكراشملاىلعةردقلاوھيرھوجلاریثأتلا ً.ایرھوجًاریثأتاھیفةعومجملاسرامتةأشنميھةفیلحلاةعومجملا
.تاسایسلاكلتىلعةكرتشمةرطیسوأةرطیستسیلواھبرمثتسملاةھجللةیلیغشتلاو

.ةیكلملاقوقحةقیرطبجومبةفیلحلاةعومجملايفةعومجملارامثتساتابثامتی
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٥-

)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

ةعومجملايفتارامثتساللةیرتفدلاةمیقلالیدعتمتی،ةفلكلابةفیلحلاتاكرشلايفتارامثتسالارھظت،ةیكلملاقوقحةقیرطبجومب
نعةجتانلاةرھشلالیجستمتی .كلمتلاخیراتبةفیلحلاةعومجملاتادوجوميفاصيفتاریغتلايفةعومجملاةصحتابثالةفیلحلا
.درفنملكشباھليندتللرابتخاءارجامتیالواھؤافطامتیالورامثتسالاباسحنمءزجكةفیلحلاةعومجملا

اذھللماشلالخدلاةمئاقيفتاریغتيأةفیلحلاةعومجملالامعأجئاتننمةعومجملاةصحةدحوملالماشلالخدلاةمئاقسكعت
راھظإمتیھنإفةفیلحلاةعومجملاةیكلمقوقحىلعریغتدوجولاحيف .ةعومجملللماشلالخدلاةمئاقنمضھفینصتمتیو،رامثتسالا
تالماعملانعةجتانلارئاسخلاوحابرألاداعبتسامتی .ةعومجمللةدحوملاةیكلملاقوقحيفتاریغتلاةمئاقيفتدجوناتاریغتلاهذھ
.ةفیلحلاةعومجملايفةعومجملاةصحرادقمبةفیلحلاتاكرشلاوةعومجملانیب

لثمیوةیلیغشتلاحابرألاجراخةدحوملالماشلالخدلاةمئاقنمضةفیلحلاةعومجملارئاسخوأحابرأنمةعومجملاةصحراھظإمتی
.ةفیلحلاةكرشللةعباتلاةعومجملايفنیرطیسملاریغقوقحوةبیرضلادعبةراسخلاوأحبرلا

.ةیبساحملاتاسایسلاسفنمادختسابوةعومجمللةیلاملاةرتفلاسفنبةفیلحلاةكرشللةیلاملامئاوقلادادعإمتی

يفاھرامثتساىلعيندتةراسخباستحالةرورضكلانھناكاذإامدیدحتبةعومجملاموقت،ةیكلملاقوقحةقیرطقیبطتدعب
يفرامثتسالابيندتلاىلعيعوضوملیلدكلانھناكاذإامدیدحتبةیلامةنسلكةیاھنيفةعومجملاموقت،ةفیلحلاةعومجملا
ةلباقلاةمیقلانیبقرفلاھنأىلعيندتلاكلذةمیقباستحابةعومجملاموقتيندتلاىلعلیلددوجولاحيف .ةفیلحلاةعومجملا
.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةراسخلابفارتعالامتیو،ةیرتفدلااھتمیقوةفیلحلاةكرشللدادرتسالل

متیو .ةلداعلاةمیقلابرامثتسالاىلعدئاعلابفارتعالاوسایقبةعومجملاموقت،ةفیلحلاةعومجملاىلعيرھوجلاریثأتلاةراسخدنع
.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةلداعلاةمیقلاورامثتساللةیرتفدلاةمیقلانیبتاقورفةیألیجست

تاراقعنوزخم

وأةفلكلاباھسایقمتیويراقعنوزخمكراجیإللتسیلوةعومجملاطاشننمضعیبلاضرغلاھؤاشنامتيتلاتاراقعلافینصتمتی
.لقأامھیأةیعیبلاةمیقلايفاص

:فیلاكتلانمضتت
.يضارألاةفلك-
.نیلواقمللةعوفدملاءاشنإلافیلاكت-
ةیكلملالقنبئارضوةینوناقلاتامدخللةینھملاباعتألاىلإةفاضإلابعقوملازیھجتوطیطختلاومیمصتلاوضارتقالافیلاكت-

.ةرشابملاریغوةرشابملاىرخألاءاشنإلافیلاكتو

.اھعفددنعفورصمكعیبلاءالمعلةعوفدملاتالومعلابفارتعالامتی
ةیلاملامئاوقلاخیراتبقوسلاراعسأىلعًادامتعاةعومجملليدایتعالاطاشنلانمضردقملاعیبلارعسلثمتةیعیبلاةمیقلايفاص
.ةردقملاعیبلافیلاكتوءانبلالامكتسافیلاكتاھنمًاحورطمدقنللةینمزلاةمیقللةموصخمةدحوملا

ةفاضإلابراقعلاىلعاھفرصمتيتلافیلاكتلاىلعًءانبةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةلجسملايراقعلانوزخملاةفلكتدیدحتمتی
.ةعابملاتادحولاتاحاسملًاقفوةددحمریغفیلاكتعیزوتىلإ
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٦-

)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجوم

ةیقوسلاراعسألاتابلقتنمحابرألاقیقحتوبیرقلالبقتسملايفاھعیبضرغباھئارشبةعومجملاتماقيتلاةیلاملاتادوجوملايھ
.ةرجاتملاحابرأشماھوألجألاةریصق

ةمیقلابًاقحالاھمییقتداعیو)ءارشلادنعلخدلاةمئاقىلعءانتقالافیراصمدیقت(ءارشلادنعةلداعلاةمیقلابتادوجوملاهذھتابثامتی
لیوحتتاقورفنعجتانلاةلداعلاةمیقلايفریغتلااھیفامبةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةلداعلاةمیقلايفریغتلارھظیو،ةلداعلا
نعةجتانلارئاسخلاوأحابرألاذخأمتیاھنمءزجوأتادوجوملاهذھعیبلاحيفو،ةیبنجالاتالمعلابةیدقنلاریغتادوجوملادونب
.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفكلذ

.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةققحتملادئاوفلاواةعزوملاحابرالالیجستمتی

ةنیدمممذ

اھلیصحتيفكوكشملانویدللریدقتلمعمتی .اھلیصحتمدعردقملاغلابملالیزنتدعبيلصألاةروتافلاغلبمبةنیدملاممذلالجست
.اھلیصحتللامتحاكانھنوكیالامدنعةمودعملانویدلابطشتو

ھمكحيفامودقنلا

ةریصقعئادووكونبلاىدلةدصرأوقودنصلايفدقنلاىلعلمتشیھمكحيفامودقنلانإفةدحوملاةیدقنلاتاقفدتلاةمئاقضرغل
.لقاوارھشأةثالثقاقحتساخیراوتاھیدليتلاولجألا

ةنئادممذ

لبقنماھبةبلاطملامتتملوأتمتءاوسةملتسملاتامدخلاوعئاضبلللبقتسملايفدادسلاةقحتسملاغلابمللتابولطملاتابثامتی
.دروملا

تاصصخم

لمتحمتامازتلالادیدستناو،قباسثدحنعجتان)يلعفواينوناق(مازتلاةعومجملاىلعنوكیامدنعتاصصخملابفارتعالامتی
.ھیلعدمتعیلكشباھتمیقسایقنكمیو
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٧-

)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

فیراصملابفارتعالاوتاداریإلاققحت

لكشبتاداریإلاسایقنمنكمتلادنعويرتشملاىلإًایرھوجعئاضبللةیكلملاعفانمورطاخملقتنتامدنعتاعیبملاتاداریإتابثإمتی
.داریالابفارتعالانیحىلاةلجؤمتاداریإكًامدقمةضوبقملاغلابملالیجستمتیو.ھیلعدامتعالانكمی

.ةیلعفلاةدئافلاةقیرطمادختساباھقاقحتسادنعدئاوفلاتاداریإتابثإمتی

.قاقحتسالاأدبملًاقفوىرخالاتاداریالاتابثإمتی

.)نیمھاسمللةماعلاةئیھلانماھرارقإ(اھققحتدنعتاكرشلامھسأحابرأتاعیزوتبفارتعالامتی

.قاقحتسالاساساىلعفیراصملابفارتعالامتی

لخدلاةبیرض

مقريلودلاةبساحملارایعملًاقفوو٢٠١٤ةنسل)٣٤(مقرلخدلاةبیرضنوناقلًاقفولخدلاةبیرضلصصخمذخأبةعومجملاموقت
تادوجومللةیبیرضلاوةیبساحملاةمیقلانیبامقرفلانعةجتانلاةلجؤملاةبیرضلالیجستىلعرایعملااذھصنیثیح)١٢(
.تابولطملاو

ةیلاملاریغتادوجوملايندت

،كلذىلعلیلديأدجواذإ .ھتمیقتضفخنادقلصألانأبلیلدكانھناكاذإامیفمییقتبةیلاملاریراقتلادادعإخیراتبةعومجملاموقت
لصألاغلبمنإ .لصأللھلیصحتنكمملاغلبملامییقتبةعومجملاموقت،ةمیقلايفضافخنالليونسرابتخاءارجإبلطتیامدنعوأ
لصأللهدیدحتمتیوىلعأامھیأةمدختسملاھتمیقوعیبلافیلاكتُاصقاندقنلادیلوتةدحووألصأللةلداعلاةمیقلاوھھلیصحتنكمملا
تادوجوموأىرخألاتادوجوملانمةجتانلاكلتنعریبكدحىلإةلقتسمةیلخادةیدقنتاقفدتدلویاللصألاناكاذإالإ،يدرفلا
متیوًاضفخنملصألاربتعی،ھلیصحتنكمملاغلبملادقنلادیلوتةدحووألصأللجردملاغلبملازواجتیامدنع .ةعومجملا

اھلةیلاحلاةلداعلاةمیقللةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتلامصخمتی،ةمدختسملاةلداعلاةمیقلامییقتءانثأ .ھلیصحتنكمملاغلبملاىلإھضیفخت
ءانثأ .لصأللةددحملارطاخملاولاومأللةینمزلاةمیقللةیلاحلاقوسلاتامییقتسكعیيذلاوةبیرضلالبقاممصخرعسمادختساب
دیدحتًانكممنكیملاذإو .ةرفوتمتناكاذإرابتعالايفقوسلايفةثیدحلاتالماعملاذخؤت،عیبلافیلاكتًاصقانةلداعلاةمیقلادیدحت
ةعباتلاتاكرشلامھسأراعسأمییقتتافعاضمبتاباستحالاهذھتیبثتمتی .بسانملامییقتلاجذومنمادختسامتی،تالماعملاكلتلثم
.ىرخألاةرفوتملاةلداعلاةمیقلاتارشؤموأةلوادتملا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٨-

)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

ةیلاملاتادوجوملايندت

تادوجوملادحأنأبيعوضوملیلددجویناكاذإامیفدیدحتلةدحوملايلاملازكرملاةمئاقدادعإخیراتبمییقتءارجإبةعومجملاموقت
ةعومجموأةیلاملاتادوجوملادحأةمیقرابتعامتی .اھتمیقيفمئادضافخنالتضرعتدقةیلامتادوجومةعومجموأةیلاملا
تیبثتلادعبتلصحيتلاورثكأوأثدحلةجیتنكةمیقلاضافخناليعوضوملیلددوجوةلاحيفطقف،تضفخنادقةیلامتادوجوم
وأةیلاملاتادوجوملادحألةعقوتملاةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتلاىلعریثأتثدحلااذھلو)"ةراسخثدح" لوصح(تادوجوملليلوألا
ضرتقملانأىلعتارشؤممئادلاضافخنالالیلدنمضتینأنكمی .لوقعملكشباھریدقتنكمملانميتلاةیلامتادوجومةعومجم
مھنأحجرملانمويساسألاغلبملاوأدئاوفلاتاعفديفریصقتوألامھإوأةریبكةیلامةبوعصنوھجاوینیضرتقملانمةعومجموأ
ةیدقنلاتاقفدتلايفھسایقنكمیضافخنادوجوىلإةظوحلملاتانایبلاریشتامدنعوىرخأةیلامةلكیھةداعإوأسالفإللنوضرعتیس
.ریصقتلابةطبترملاةیداصتقالاعاضوألايفتاریغتلالثمةردقملاةیلبقتسملا

ةیبنجألاتالمعلا

.تالماعملاءارجإخیراتيفةدئاسلافرصلاراعسأبةنسلالالخةیبنجألاتالمعلابمتتيتلاتالماعملالیجستمتی

يلاملازكرملاةمئاقخیراتيفةدئاسلاةیطسولاةیبنجالاتالمعلاراعسابةیلاملاتابولطملاوةیلاملاتادوجوملاةدصرألیوحتمتی
.يندرألايزكرملاكنبلانمةنلعملاوةدحوملا

.ةلداعلااھتمیقدیدحتخیراتيفةلداعلاةمیقلابةرھاظلاوةیبنجالاتالمعلابةیلاملاریغتابولطملاوةیلاملاریغتادوجوملالیوحتمتی

.ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقيفةیبنجألاتالمعلالیوحتنعةجتانلارئاسخلاوحابرالالیجستمتی

ةمیقلايفریغتلانمءزجك)مھسألالثم(ةیدقنلاریغةیبنجألاتالمعلابتابولطملاوتادوجوملادونبللیوحتلاتاقورفلیجستمتی
.ةلداعلا

ةلداعلاةمیقلا

متامكةیلاملامئاوقلاخیراتبرئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملالثمةیلاملاتاودألاسایقبةعومجملاموقت
.)٢١(حاضیإيفةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلانعحاصفإلا

نیبةمظنمةلماعميفمازتلإةیوستلھعفدمتیسيذلاوأتادوجوملاعیبدنعھیلعلوصحلامتیسيذلارعسلاةلداعلاةمیقلالثمت
.سایقلاخیراتبقوسلايفنیكراشملا

تادوجومللةیسیئرلاقاوسألالالخنممتمازتلإلاةیوستوأتادوجوملاعیبةیلمعنأةیضرفىلعًاءانبةلداعلاةمیقلاسایقمتی
كالتمالةعومجملاجاتحت .تابولطملاوأتادوجومللةمءالمرثكألاقوسلامادختسامتی،يسیئرلاقوسلابایغلاحيف .تابولطملاو
.ةمءالمرثكألاقوسلاوأيسیئرلاقوسلللوصولاصرف

ریعستدنعقوسلايفنیكراشملانمةمدختسملاتاضارتفإلامادختسابتابولطملاوتادوجومللةلداعلاةمیقلاسایقبةعومجملاموقت
.ةیداصتقإلامھتحلصملًاقفونوفرصتیقوسلايفنیكراشملانأضارتفاىلعتابولطملاوأتادوجوملا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٩-

)ةمتت(ةیبساحملاتاسایسلامھأ)٥(

)ةمتت(ةلداعلاةمیقلا

لالخنمةیداصتقإلاعفانملادیلوتىلعقوسلايفنیكراشملاةردقرابتعالانیعبذخأیةیلاملاریغتادوجومللةلداعلاةمیقلاسایقنإ
.ةقیرطلضفأبتادوجوملامدختسیسرخآكراشملھعیبوأةقیرطلضفأبتادوجوملامادختسا

مادختساحیضوتوةلداعلاةمیقلاسایقلةیفاكلاتامولعملارفوتوفورظلاعمبسانتتوةمئالممییقتبیلاسأمادختسابةعومجملاموقت
.رشابمریغلكشباھتظحالمنكمملاتالخدملامادختسالیلقتورشابملكشباھتظحالمنكمملاتالخدملا

:ةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلاضرعودیدحتيفكلذومییقتلالئادبوبیلاسأليلاتلابیترتلامادختسابةعومجملاموقت

مادختساباھبطشمتوأةیلاملامئاوقلايفاھنعحاصفإلامتوأاھسایقلةلداعلاةمیقلامادختسامتیيتلاتابولطملاوتادوجوملاعیمج
:لككةلداعلاةمیقلاسایقلمھمریثأتاھیدليتلاتالخدمللىوتسمىندأىلعًاءانبو،ةلداعلاةمیقللةیلاتلاتایوتسملا

.ةھباشملاتابولطملاوتادوجومللةلاعفلاقاوسألايفةنلعملاةیقوسلاراعسألا:لوألاىوتسملا
وأرشابملكشباھتظحالمنكمیوةلداعلاةمیقلاىلعمھملاریثأتلاتاذتالخدملارابتعالايفذخأتمییقتتاینقت:يناثلاىوتسملا

.رشابمریغ
قوسلايفتامولعمىلعةینبمتسیلاھنكلوةلداعلاةمیقلاىلعمھمریثأتاھلتالخدممدختستثیحمییقتتاینقت:ثلاثلاىوتسملا

.اھتظحالمنكمی

تافینصتلامییقتةداعإلالخنمةلداعلاةمیقلاتایوتسمنیبامتابولطملاوتادوجوملانميألیوحتمتاماذإدیدحتبةعومجملاموقت
.ةیلامةرتفلكةیاھنيف)لككةلداعلاةمیقلاسایقىلعيرھوجلارثألاتاذتالخدمللىوتسمىندأىلعًاءانب(

وأتادوجوملارطاخمواھتعیبطبسحتابولطملاوتادوجوملاتافینصتدیدحتبةعومجملاموقت،ةلداعلاةمیقلاحاضیإتایاغل
.ةلداعلاةمیقلاىوتسموتابولطملا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٠-

تادعموتاكلتمم)٦(

تاودأوددـع
ثاـــثأ
تاراـــیستادــعمو

جماربوةزھجأ
عوـــمجمبوــساح

راــــنیدراــــنیدراــــنیدراــــنیدراــــنید-٢٠١٧

–ةفلكلا
١٦٥ر٦٥٩٧ر٥١٥٣٦ر٨٧٢٤٦ر٢٠٨١٥ر٢٠١٧٠٠٠يناثلانوناكلوأيفامكدیصرلا
٢ر٩١٥--٢ر٩١٥-تافاضإ
)٨ر٣٥٣(-)٨ر٣٥٣(--تاداعبتسا

١٦٠ر٦١٥٩ر٤٢٥٣٦ر٩٠٨٩٣ر٢٠٧٣٠ر٢٠١٧٠٠٠لوألانوناك٣١يفامكدیصرلا

–مكارتملاكالھتسالا
١٤٤ر٦٩٣٨ر٣٢٥٣٦ر٨٦٠٤٤ر٢٠٣٥٨ر٢٠١٧٠٠٠يناثلانوناكلوأيفامكدیصرلا
٤ر٣١٦-٣ر١٢٤٦ر٠٧٠-ةنسلاكالھتسا
)٨ر٣٥٣(-)٨ر٣٥٣(--تاداعبتسا

١٤٠ر٦٩٠١ر٢٦٥٣٧ر٨٧٩٣٧ر٢٠٤٢٨ر٢٠١٧٠٠٠لوألانوناك٣١يفامكدیصرلا

يفامكةیرتفدلاةمیقلايفاص
١٩ر٢٥٨-١٥ر٣٩٥٦ر٣٠٢-٢٠١٧لوألانوناك٣١

٢٠١٦-

–ةفلكلا
١٦٣ر٦٤٥٦ر٤٠٥٣٦ر٩٦٤٤٦ر٢٠٤٧٤ر٢٠١٦٠٠٠يناثلانوناكلوأيفامكدیصرلا
١١ر٣٣٢-١٠ر٥٣٢٨٠٠-تافاضإ
)٩ر١٩١(--)٩ر١٩١(-تاداعبتسإ

١٦٥ر٦٥٩٧ر٥١٥٣٦ر٨٧٢٤٦ر٢٠٨١٥ر٢٠١٦٠٠٠لوألانوناك٣١يفامكدیصرلا

–مكارتملاكالھتسالا
١٤٢ر٦٩٩٩ر٣٠٥٣٦ر٨٦١٤٨ر٢٠٣١٥ر٢٠١٦٠٠٠يناثلانوناكلوأيفامكدیصرلا
٣ر٥٩٢-١ر١٨٩٦ر٦٩٦-ةنسلاكالھتسا
)١ر٦٥٣(--)١ر٦٥٣(-تاداعبتسا

١٤٤ر٦٩٣٨ر٣٢٥٣٦ر٨٦٠٤٤ر٢٠٣٥٨ر٢٠١٦٠٠٠لوألانوناك٣١يفامكدیصرلا

يفامكةیرتفدلاةمیقلايفاص
٢٠ر٦٥٩-١٩ر١٢٠٢ر٤٥٧-٢٠١٦لوألانوناك٣١
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١١-

يضارأيفتارامثتسا)٧(

ریوطتللنویذیفنتلاةكرشوةیراقعلايندرألافیرلاتارادةكرش(ةعباتلاتاكرشلالبقنمةكولمميضارأعطقدنبلااذھلثمی
.اھعیبواھریوطتفدھب)يراقعلاریوطتللسدحلاةكرشويراقعلاریوطتللنمآلاىسرملاةكرشويراقعلا

نیمیقملبقنميضارألاهذھمییقتىلعًءانبرانید٣ر١٦٣ر١٣٦ةغلابلاةیرتفدلااھتمیقنعلقتالتارامثتسإلاهذھلةیقوسلاةمیقلا
.نیلقتسمنیصخرم

ریوطتلاتحتتاراقع)٨(

:يلیامكيھریوطتلاتحتتاراقعىلعةكرحلانإ

دیصرلا
لوأيفامك
يناثلانوناك

تاـفاضإلا٢٠١٧
ىلالوحملا
تاعیبملاةفلك

دیصرلا
٣١يفامك
لوألانوناك

٢٠١٧
راـــنیدراـــنید

١ر٢٥٥ر٤٤٣)٤٤٩ر٩٣٩(٦٦ر١٩٩٤ر٦٣٨ر٣٨٨نامعفیرعورشم

٤٩٠ر٤٥٩-٢١٥ر٢٧٤٨١٨ر٦٤١ةینكسلاةرامعلاعورشم

١ر٧٤٥ر٩٠٢)٤٤٩ر٩٣٩(٢٨٢ر١٨١٢ر٩١٣ر٠٢٩

ةفیلحتاكرشيفتارامثتسا)٩(

٢٠١٧٢٠١٦طاشنلاةعیبطةمھاسملاةبسنسیسأتلادلب
راــــنیدراــــنید

--ةیراجت٪٤٠ندرألا* رامثتسالليلاطیإلانكرلاةكرش
١١٤ر١٥٨٥٨٣ر٢٥٧ةیتسجولتامدخ٪٤٠ندرألاةیتسجوللاتامدخللةیصربقلاةیندرألاةعومجملا
١ر٧٠٧ر١٧٦٦ر٦٩٤ر٠٦٥ةیراجت٪٣٢ر٨٧ندرألاتارامثتساللدایجأةكرش

١ر٨٢٢ر١٣٤٩ر٨٥٢ر٣٢٢

:يلیامكيھةفیلحتاكرشيفتارامثتسالاباسحىلعةكرحلانإ
٢٠١٧٢٠١٦

راـــنیدراـــنید

١ر٧١٧ر١٦٨٤ر٨٢٢ر٣٤٩يناثلانوناكلوأيفامكدیصرلا
-٤٦ر٨٩٠ةفیلحتاكرشلامسأرةدایز
١٩٤ر٧٣٦٦٥ر٠٨٣ةفیلحلاتاكرشلاحابرأنمةعومجملاةصح
)٩٠ر٠٠٠()٩٠ر٠٠٠(ةفیلحتاكرشحابرأتاعیزوت

١ر٨٢٢ر١٣٤٩ر٨٥٢ر٣٢٢لوألانوناك٣١يفامكدیصرلا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٢-

)ةمتت(ةفیلحتاكرشيفتارامثتسا)٩(

:ةفیلحلاتاكرشلايفةعومجملاتارامثتسالوحةیلاملاتامولعملاصخلميلاتلالودجلاحضوی

ةیصربقلاةیندرألاةعومجملا

عومجملا*رامثتسالليلاطیالانكرلاةكرشتارامثتساللدایجأةكرشةیتسجوللاتامدخلل

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

راـــــنیدراـــــنیدراـــــنیدراـــــنیدراـــــنیدراـــــنیدراـــــنیدراـــــنید

٦ر٥٦٥ر٦١٦٥ر٤٤٥ر١٤٠٢ر١٢٠٦ر٥٢٠٦ر٤٠٤ر٥٢٩٨ر٠٢٢ر١٣٠٢ر٠٤٣ر١٦٩٠ر١٨٨ر٩٨٧ةلوادتمتادوجوم

١ر٠٠٧ر١٣٢٩ر٠٠٠ر٨٦٥٥٧١ر٨٦٥٥٤٣ر١٤١١٢٤١٢١٥٤٣ر١٣٣٦٦٥ر٢٠٨ةلوادتمریغتادوجوم

)٣ر٦٤٦ر٣٤٧()٣ر٥٤٩ر٨٩٣()١ر٦٣٨ر٠٤١()١ر٦٣٨ر٠٤١()١ر٢٦٩ر٨٥٤()٩٢٩ر٥٣٣()٧٧٧ر١١٣()٧٨٥ر٢٣٣(ةلوادتمتابولطم

--------ةلوادتمریغتابولطم

٣ر٨٤٧ر٣٩٩٦ر٨١٧ر٩٢٩)٧٧١ر٢٩٢()٧٧١ر٢٩٢(٤ر١٣٤ر٤٥٦٥ر٠٩٢ر٤٠٨٨٩٣ر٥٣٦٢٤٢ر٩٦٢ةیكلملاقوقحيفاص

٪٤٠٪٤٠٪٣٢ر٨٧٪٣٢ر٨٧٪٤٠٪٤٠ةمھاسملاةبسن

١ر٤٧٣ر١٦١٦ر٥٠٣ر٨١٧--١ر٣٥٩ر١٠٣٣ر٣٤٥ر١١٤٥٦٠ر١٥٨٥٨٣ر٢٥٧ةعومجملاةصح

٣٤٨ر٣٤٨٧٣٣ر٥٠٥--٣٤٨ر٣٤٨٧٣٣ر٥٠٥--ةینمضلاةرھشلا :فاضی

١ر٨٢٢ر١٣٤٩ر٨٥٢ر٣٢٢--١ر٧٠٧ر١٧٦٦ر٦٩٤ر١١٤٠٦٥ر١٥٨٥٨٣ر٢٥٧رامثتسإللةیرتفدلاةمیقلا

٤ر٥٢٣ر٤٤٢١ر٣٠٠ر١٢١--٩٦٧ر٨٠٨٩١٩ر٣٠٧٢ر٥٥٥ر٣٥٠٢ر٨٣٢ر٨٦٦تاداریإلا

)٢ر٩٦٠ر٥٤٤()٣ر٠٦٧ر٠٧٢(----)٣ر٠٠١ر٦٥٤()٣ر٤٠٣ر٦٨١(لیغشتلافیراصم

)١ر٠١٥ر٠١٥()٢٠٦ر٠٠٢(--)٦٥٠ر٣٢١()٥٧٥ر٩٨٥()٤٠٠ر٠٦٧()٣٥٤ر٤٨١(ةیرادإفیراصم

٥٤٧ر١٨٦٢ر٠٢٧ر٠٤٧--٣١٧ر٢٣٢٥٩٨ر١٥٣٠٨٧ر٧٤٧٨١ر٧٠٤ةنسلاحبر

حابرأنمةعومجملاةصح

١٩٤ر٧٣٦٦٥ر٠٨٣--١٠٤ر٧٦٤١٢ر٩٠٢٩٨ر٢٥٣)٣ر٢١٥(ةفیلحتاكرش

.ةیفصتلاتحتةكرش*

رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجوم)١٠(

٢٠١٧٢٠١٦ةیلامقاوسأيفةجردمتاكرشمھسأ
راـــنیدراـــنید

١ر٤٩٠ر١٣٥٦ر٠٨٠ر٩٢٥ةیلحم
٢٧ر٧٣٤٢٩ر٩٨٠ةیبنجأ

١ر٥١٧ر١٧٨٥ر١٥٤ر٩٠٥
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٣-

ىرخأةنیدمةدصرأ)١١(

٢٠١٧٢٠١٦
راـــنیدراـــنید

١ر١٢٦٠ر٢٦٠ةدرتسمتانیمأت
ًامدقمةعوفدمفیراصم ٣ر٣٩٩٢ر٧٧٥ 
٨ر٩٨٢١ر٥٢٨نیفظومفلسممذ
١٥ر٢٠٣٢٣ر٤٧٠لخدةبیرضتانامأ
٢٢ر٣٩٦-ةقحتسمتاداریإ
٢ر٢١٤٢ر٨٧٤ىرخأ

٥٣ر٣٧٩٣٤ر٩٠٧

كونبلاىدلةدصرأودقن)١٢(

٢٠١٧٢٠١٦
راـــنیدراـــنید

١ر٥٦٢ر٢٢٦٣ر٢١١ر٤٣٣*لجألاةریصقعئادو
١٧٠ر١٨٨٦٧٦ر١٩٧ةیراجتاباسح
٤٢٤٤٢٦قودنصلايفدقن

١ر٧٣٣ر٢٣٦٥ر٤٠٠ر٠٥٤

ىضاقتتورھشأةثالثىلارھشنیبامحوارتتتارتفلكونبلاىدلعئادولاطبرمتی.يندرألارانیدلابلجألعئادودنبلااذھلثمی*
.)٪٤ىلإ٪٢ر٢٠١٦:٥(٪٥ىلإ٪٤نیبامحوارتتةیونسةدئافعئادولا

ةیكلملاقوقح)١٣(

–عوفدملالاملاسأر

امكدحاولامھسللرانیدةیمساةمیقبمھس١١ر٢٥٠ر٠٠٠ىلعًاعزومرانید١١ر٢٥٠ر٠٠٠عوفدملاوھببتتكملالاملاسارغلبی
يداعلاریغةماعلاةئیھلاعامتجايف٪٢٥ةبسنب٢٠١٧ماعلالالخةكرشلالامسأرضیفختمتثیح.٢٠١٧لوألانوناك٣١يف
.)١(حاضیإيفنیبموھامك٢٠١٧ناسین٢٩يفدقعنملا

–يرابجإيطایتحإ

ًاقفو٪١٠ةبسنبةقباسلاتاونسلالالخلخدلاةبیرضلبقةیونسلاحابرألانمھلیوحتمتامباسحلااذھيفةعمجتملاغلابملالثمت
.نیمھاسملاىلععیزوتلللباقریغوھوتاكرشلانوناقل
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ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٤-

ىرخأةنئادةدصرأوممذ)١٤(

٢٠١٧٢٠١٦
راـــنیدراـــنید

١٠ر٦٠٧٢ر٨٠٦ةنئادممذ
٢ر٢٦٠٥ر٣٤٠يعامتجانامضتانامأ
٢ر٧١٨٠٢٦ىرخأ

١٤ر٩٧٠٣ر٨٦٤

رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجومحابرأ)رئاسخ()١٥(

٢٠١٧٢٠١٦
راـــنیدراـــنید

١٢٩ر٣١٣)٤٦٥ر٤٧٩(ةلداعلاةمیقلايفریغتلا
٢٩ر٢٩٤٠٤ر٩٠٤مھسأتاعیزوتدئاوع

١٥٨ر٧١٧)٤٣٥ر٥٧٥(
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ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٥-

ةیرادإفیراصم)١٦(
٢٠١٧٢٠١٦

راـــنیدراـــنید

١٢٩ر١٢٧٤٠٣ر٦٢١روجأوبتاور
١٨ر١٦٨٥١ر٧٨٠يعامتجالانامضلايفةعومجملاةمھاسم
٢٤ر٢٤٤٢٨ر٤٢٨تاراجیإ
٢٥ر٢٦٠٣٨ر٠٨٨تاراشتساوةینھمباعتأ
٤ر٤٥٧٩ر٦٥٠تارایسفیراصم
٧ر٧٦٢٧ر١٠٥ءابرھكوهایم
٣ر٥٨٩٨ر٠٢٤ةماعلاةئیھلاعامتجإفیراصم
٢ر٢١٠٥ر٧٦٧ةیموكحفیراصم
١ر٢٦٠٨ر١٨٢تنرتناوفتاھودیرب
١ر١٦١٣٧٦ةنایصفیراصم
٥ر٥٠٠٠ر٠٠٠جاردإموسر
١٠ر٩٥٣٤ر٦٩٢تاكارتشا
١١ر١١٤٧٦ر٦٩٠نیمأت
٩٧٢٩٧٢صخرولیجستموسر
١٧٢٦ر٢١٨ةفاظنوةفایضفیراصم
١٣ر٢٠٥٠ر٠٥٦عیبتالومع
٢٦ر١٧٥٣٣ر٧٧١ىرخأ

٢٨٧ر٢٦٥٢٠٤ر٢٠٥

ةنسلاحبر)ةراسخ(نممھسلاةصح)١٧(

٢٠١٧٢٠١٦

١١١ر٩٦٧)٥١٩ر١٨٠()رانید(ةنسلاحبر)ةراسخ(
١١ر٢٥٠ر١١٠٠٠ر٢٥٠ر٠٠٠)مھس(ةنسلالالخمھسألاددعلحجرملاطسوتملا

راـنید /سلفراـنید /سلف

٠٠٩٩/٠)٠٤٦/٠(ةنسلاحبر)ةراسخ(نممھسللةضفخملاوةیساسألاةصحلا
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٦-

بحسلاةدیقمةیكنبةدصرأ)١٨(

٢٠١٧٢٠١٦
راـــنیدراـــنید

٧١ر٨٨٦٩٣ر٥٦٧*ةدرتسمتالافكتانیمأت
٣١٥ر١٢١١٨٨ر٩٠١**ةیدقنتانیمأت

٣٨٦ر٢١٠٨٨١ر٤٦٨

ةكرشللرانید٥٠ر٠٠٠ةمیقبةلافكتانیمأتغلبماھنمضنمةیكنبتالافكلباقمةیدقنتانیمأتكةزوجحمغلابمدنبلااذھلثمی*
.)رانید٥٠ر٢٠١٦:٠٠٠()ةفیلحةكرش(ةیصربقلاةیندرالا

.)ةفیلحةكرش(ةیصربقلاةیندرألاةعومجملانیدميراجلباقمةیدقنتانیمأتكةزوجحمغلابمدنبلااذھلثمی**

لخدلاةبیرض)١٩(

ةبیرضنوناقبجومب٢٠١٦و٢٠١٧لوألانوناك٣١يفنیتیھتنملانیتنسللةعومجملللخدلاةبیرضصصخمباستحامتیمل
.ةبیرضللةعضاخلاتاداریإلانعًایبیرضةلوبقملافیراصملاةدایزببسبكلذو٢٠١٤ةنسل)٣٤(مقرلخدلا

:ةضباقلاةیندرالاتارادةكرش

تالجسلاةعجارمبتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦و٢٠١٥ماوعألانعيتاذلاریدقتلافشكمیدقتبةكرشلاتماق
ةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلاتلصح .ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةیبساحملا
.٢٠١٤ماع

:تاراقعلاةرادالةیبوروألاةیندرألاةكرش

تالجسلاةعجارمبتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦و٢٠١٤ماوعألانعيتاذلاریدقتلافشكمیدقتبةكرشلاتماق
تلصح .تانیعلاماظننمض٢٠١٥ماعلانعيتاذلاریدقتلافشكلوبقمت.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةیبساحملا
.٢٠١٣ماعةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلا

:يراقعلاریوطتللنویذیفنتلاةكرش

تالجسلاةعجارمبتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦و٢٠١٤ماوعألانعيتاذلاریدقتلافشكمیدقتبةكرشلاتماق
تلصح .تانیعلاماظننمض٢٠١٥ماعلانعيتاذلاریدقتلافشكلوبقمت.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةیبساحملا
.٢٠١٣ماعةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٧-

)ةمتت(لخدلاةبیرض)١٩(

:يراقعلاریوطتللنمألاىسرملاةكرش

تالجسلاةعجارمبتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦و٢٠١٤ماوعألانعيتاذلاریدقتلافشكمیدقتبةكرشلاتماق
تلصح .تانیعلاماظننمض٢٠١٥ماعلانعيتاذلاریدقتلافشكلوبقمت.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةیبساحملا
.٢٠١٣ماعةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلا

:میلعتللةاكشملاةكرش

تاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦و٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١٢ماوعالانعيتاذلاریدقتلاتافوشكمیدقتبةكرشلاتماق
٢٠١٥ماعلانعيتاذلاریدقتلافشكلوبقمت.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحماوعالاكلتلةیبساحملاتالجسلاةعجارمب

.٢٠١١ماعةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلاتلصح.تانیعلاماظننمض

:رامثتسالاوریوطتللسدحلاةكرش

تالجسلاةعجارمبتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦و٢٠١٤ماوعألانعيتاذلاریدقتلافشكمیدقتبةكرشلاتماق
تلصح .تانیعلاماظننمض٢٠١٥ماعلانعيتاذلاریدقتلافشكلوبقمت.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةیبساحملا
.٢٠١٣ماعةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلا

:ةیراقعلاةیندرالافیرلاتارادةكرش

تالجسلاةعجارمبتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادمقتملو٢٠١٦ىلا٢٠١٤ماوعألليتاذلاریدقتلاتافوشكمیدقتبةكرشلاتماق
ةیاغلتاعیبملاولخدلاةبیرضةرئادنمةیئاھنةصلاخمىلعةكرشلاتلصح .ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةیبساحملا
.٢٠١٣ماع
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٨-

ةقالعتاذتاھجعمتالماعم)٢٠(

ةعومجمللایلعلاةیذیفنتلاةرادإلاوةرادإلاسلجمءاضعأونییسیئرلانیمھاسملاوةفیلحلاتاكرشلاةقالعلاتاذتاھجلالمشت
راعسألادامتعامتیواذھ .تاھجلاكلتلبقنمرشابمریغوأرشابملكشبيرھوجریثأتاھیلعوأاھیلعرطیسملاتاكرشلاو
.ةعومجملاةرادإلبقنمتایلمعلاهذھبةقلعتملاطورشلاو

:ةدحوملاةیلاملامئاوقلايفةرھاظلاوةقالعلاتاذتاھجلاعمةدصرألاوتالماعملاصخلميلیامیف

:ةدحوملالماشلالخدلاةمئاقدونب

:ةیذیفنتلاةرادإلاعفانم

٢٠١٧٢٠١٦
راـــنیدراـــنید

١١٢ر١٠٧٣٨٧ر٨٩٠ىرخأعفانموبتاور

:ةدحوملايلاملازكرملاةمئاقدونب
٢٠١٧٢٠١٦

راـــنیدراـــنیدةقالعتاذتاھجنمةقحتسمغلابم

٣ر٤٢١٧ر٤٧٥)ةفیلحةكرشلةعباتةكرش(ةیامحلاونمأللمالسلاةكرش
٢ر٢٩٧٦ر٩٧٦)ةفیلحةكرش(رامثتسالليلاطیإلانكرلاةكرش
٥٨ر٢٧٥٢٤ر٤٣٨)ةفیلحةكرش(ةیتسجوللاتامدخللةیصربقلاةیندرألاةكرش

٦٤ر٣٤٧١٧ر٨٨٩

ةكرش(ةیصربقلاةیندرالاةعومجمللةیكنبتالافكونیدميراجلباقمرانید١٧١ر٩٠١غلبمبةیدقنتانیمأتمیدقتبةعومجملاتماق
.)١٨حاضیإ()رانید٣٦٥ر٢٠١٦:١٨٨(ةدوعكنبلبقنماھلحونمملا)ةفیلح

ةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلا)٢١(

.ةیلاملاتابولطملاوةیلاملاتادوجوملايفةیلاملاتاودألالثمتت

تاھجنمةقحتسملاغلابملاوىرخألاةنیدملاةدصرألاضعبوةنیدملاممذلاوكونبلاىدلوقودنصلايفدقنلاةیلاملاتادوجوملالثمت
نمةیلاملاتابولطملانوكتت .لیصحتلامسربتاكیشلاورئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملاوةقالعتاذ
.ىرخألاةنئادلاةدصرألاضعبوةنئادلاممذلا

.تاودألاهذھلةیرتفدلاةمیقلانعيرھوجلكشبفلتختالةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلانإ
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-١٩-

)ةمتت(ةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلا)٢١(

:ةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلاضرعودیدحتيفكلذومییقتلالئادبوبیلاسأليلاتلابیترتلاةعومجملامدختست

.تابولطملاوتادوجوملاسفنلةلاعفلاقاوسألايفةنلعملاةیقوسلاراعسألا:لوألاىوتسملا
ریغوأرشابملكشباھتظحالمنكمیةلداعلاةمیقلاىلعمھمریثأتاھليتلاتالخدملالكنوكتثیحىرخأتاینقت:يناثلاىوتسملا

.قوسلاتامولعمنمرشابم
قوسلانمتامولعمىلعةینبمتسیلاھنكلو  ةلداعلاةمیقلاىلعمھمریثأتاھلتالخدممدختستثیحىرخأتاینقت:ثلاثلاىوتسملا

.اھتظحالمنكمی

:يمرھلابیترتلابسحوةیلاملاتاودألالیلحتيلاتلالودجلانیبی

عومجميناثلاىوتسملالوألاىوتسملا-٢٠١٧
راــــنیدراــــنیدراــــنید

١ر١٥٤ر٩٠٥-١ر١٥٤ر٩٠٥رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجوم

عومجميناثلاىوتسملالوألاىوتسملا-٢٠١٦
راــــنیدراــــنیدراــــنید

١ر٥١٧ر٧٨٥-١ر٥١٧ر٧٨٥رئاسخلاوأحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتادوجوم



68

التقرير السنوي العاشر لعام  2017

ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٠-

لامعألاتاعاطقتامولعم)٢٢(

ةیسیئرلالامعألاتاعاطقتامولعم

:نییسیئرنیعاطقىلإةعومجملاةطشنأعیزوتمتةیرادإضارغأل

.اھعیبواھریوطتفدھبيضارأءارشبلثمتت-يضارأریوطت
.ةفیلحتاكرشيفرامثتسالاومھسألايفتارامثتسالابلثمتت-ةیلامتارامثتسا

.ةیسیئرلالامعألاتاعاطقتامولعملوحاھریراقتةعومجملاھیلعىنبتيذلاساسألايھتاعاطقلاهذھنإ

يـضارأریوطت
تارامثتسا

عوـــمجملاىرـــخأةــیلام

راــــنیدراــــنیدراــــنیدراــــنید-٢٠١٧

١٢٧ر١١١١٩٧ر١٧٢)٤٣٥ر٥٧٥(٤٥١ر٦٠٠عاطقلاتاداریإ
)٤٤٩ر٩٣٩(--)٤٤٩ر٩٣٩(تاعیبمةفلك
٧٣ر٠٨٣)٣ر٢١٥(٧٦ر٢٩٨-ةفیلحتاكرشحابرأنمةعومجملاةصح
)٤ر٣١٦(-)١ر٧٦٣()٢ر٥٥٣(تاكالھتسا
)٢٦٥ر٢٠٥()٥١٠()٦٦ر٢٩٥()١٩٨ر٤٠٠(ىرخأفیراصم

)٥١٩ر١٨٠(١٠٧ر٤٤٧)٤٢٧ر٣٣٥()١٩٩ر٢٩٢(ةنسلاحبر)ةراسخ(

تابولطملاوتادوجوملا
٨ر٨٦٨ر٢٨٨٣ر٧٤٧ر١٩٥٨ر١٥٥ر٤٨٩١ر٩٦٥ر٠٣٤عاطقلاتادوجوم
١ر٨٥٢ر١٥٨٣٢٢ر١٢٥٧ر٦٩٤ر٠٦٥-ةفیلحتاكرشيفتارامثتسا
)٩ر٨٦٤()٦ر١٠٨(-)٣ر٧٥٦(عاطقلاتابولطم

١٠ر٧١١ر٢٣٤١ر٩٠٠ر٢١٠٧ر٨٤٩ر٤٩٥٦ر٩٦١ر٢٧٨تادوجوملايفاص

٢٠١٦-

١ر٤٣٣ر٧٤٩٧٦ر١٥٨٨٠٨ر١٧١٧ر٢٠٠ر٤٥١عاطقلاتاداریإ
)١ر٢٢٤ر٩٣٣(--)١ر٢٢٤ر٩٣٣(تاعیبمةفلك
١٩٤ر٩٠٦٦٥ر١٠٤٢٥٣ر٤١٢-ةفیلحتاكرشحابرأنمةعومجملاةصح
)٣ر٥٩٢(-)٧٩٨()٢ر٧٩٤(تاكالھتسا
)٢٨٧ر٢٠٤()١٢ر١١٠()٧٣ر٧٣٤()٢٠١ر٣٦٠(ىرخأفیراصم

١١٢ر١٥٢٩١٢ر١٨٨٩٥١ر٥٩٧)٢٢٨ر٦٣٦(ةنسلاحبر)ةراسخ(

تابولطملاوتادوجوملا
٩ر٤٢٢ر٢٨٧٥ر٥٢٦ر١٩٩٣ر٥١٨ر٥٧٨٤ر٣٧٧ر٠٩٨عاطقلاتادوجوم
١ر٨٢٢ر١١٤٣٤٩ر١٥٨٢ر٧٠٧ر٧٦٧-ةفیلحتاكرشيفتارامثتسا
)١٤ر٧٠٣()٧ر٠٣٥(-)٧ر٦٦٨(عاطقلاتابولطم

١١ر٢٣٠ر٢٥٢١ر٦٣٤ر٣٥٤٠ر٢٢٦ر٥٥٥١ر٣٦٩ر٤٣٠تادوجوملايفاص
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢١-

رطاخملاةرادإ)٢٣(

ةدئافلاراعسأرطاخم

ببسبةیلاملاتاودأللةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتلاوأةلداعلاةمیقلايفتابلقتلانعجتنتيتلارطاخملايھةدئافلاراعسأرطاخمنإ
.ةدئافلاراعسأيفتاریغتلا

.كونبلاىدلعئادولالثمریغتمةدئافرعسلمحتيتلاواھتابولطمواھتادوجومىلعةدئافلاراعسأرطاخملةضرعمةعومجملانا

متیو،ةدحاوةنسلةعومجملاحبرىلعدئاوفلاراعسأبةنكمملاةضرتفملاتاریغتلارثأبةدحوملالماشلالخدلاةمئاقةیساسحلثمتت
.لوألانوناك٣١يفامكریغتمةدئافرعسلمحتيتلاةیلاملاتابولطملاوتادوجوملاىلعاھباستحا

عم،لوألانوناك٣١يفامكةدئافلاراعسأىلعةلوقعملاةنكمملاتاریغتللةدحوملالماشلالخدلاةمئاقةیساسحيلاتلالودجلاحضوی
.ةتباثةرثؤملاىرخألاتاریغتملاعیمجءاقب

٢٠١٧-

ةـــلمعلا
ةدایزلا
ةدئافلارعسب

ىلعرثألا
ةنسلاحبر

راـــنید)ةطقن(

٢٢ر١٠٠١١٤يندرأرانید

ةـــلمعلا
صقنلا
ةدئافلارعسب

ىلعرثألا
ةنسلاحبر

راـــنید)ةطقن(

)٢٢ر١١٤()١٠٠(يندرأرانید

٢٠١٦-

ةـــلمعلا
ةدایزلا
ةدئافلارعسب

ىلعرثألا
ةنسلاحبر

راـــنید)ةطقن(

١٥ر١٠٠٦٢٣يندرأرانید

ةـــلمعلا
صقنلا
ةدئافلارعسب

ىلعرثألا
ةنسلاحبر

راـــنید)ةطقن(

)١٥ر٦٢٣()١٠٠(يندرأرانید
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٢-

)ةمتت(رطاخملاةرادإ)٢٣(

مھسألاراعسأبریغتلارطاخم

 تار�یغتلل ة�جیتنرئا�سخلاو �ا�برألا لال�خنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجومللةلداعلاةمیقلايفریغتلاةیساسحيلاتلالودجلاحضوی
:ةتباثةرثؤملاىرخألاتاریغتملاعیمجءاقبعم،مھسألاراعسأىلعةلوقعملاةنكمملا

٢٠١٧-

رشؤملايفریغتلارشؤملا
ىلعرثألا

ةنسلاحبر
راــــنید)٪(

١٠٨ر١٠٠٩٣نامعةصروب
٧ر١٠٣٩٨ةیجراختاصروب

٢٠١٦-

رشؤملايفریغتلارشؤملا
ىلعرثألا

ةنسلاحبر
راــــنید)٪(

١٤٩ر١٠٠٣٥نامعةصروب
٢ر١٠٧٤٣ةیجراختاصروب

.ةراشالاسكععمهالعأریغتلليواسمرثألانوكیرشؤملايفيبلسریغتكلانھلاحيف

نامتئالارطاخم

.ةعومجملاهاجتمھتامازتلابءافولانعىرخألافارطألاونینیدملازجعوأفلختنعمجنتدقيتلارطاخملايھنامتئالارطاخم

 ةمئاقلا ممذلا ةبقارم عم ءالمعللينامتئافقسعضوبموقتثیحنامتئالارطاخملةریبكةجردبةضرعمتسیلاھنأبةعومجملاىرتو
.ةدئارةیفرصمتاسسؤمىدلعئادولاوةدصرألابةعومجملاظفتحتامك .رمتسملكشب
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ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٣-

)ةمتت(رطاخملاةرادإ)٢٣(

ةلویسلارطاخم

.اھقاقحتسادنعةیلاملااھتامازتلابءافولاىلعةعومجملاةردقمدعيفةلویسلارطاخملثمتت

.ةجاحلادنعةیكنبلاتالیھستلارفوتنمدكأتلاقیرطنعكلذوةلویسلارطاخمةرادإىلعةعومجملالمعت

قاقحتساللةیقبتملاةرتفلاساسأىلعلوألانوناك٣١يفامك)ةموصخمریغ(ةیلاملاتابولطملاعیزوتهاندألودجلاصخلی
:ةیلاحلاةیقوسلاةدئافلاراعسأويدقاعتلا

نملقأ
روھش٣

روھش٣نم
عومجملارھش١٢ىلإ

راــنیدراــنیدراــنید-٢٠١٧

٦ر٤٨٠٦ر٢٠٨٤ر٧٢٢ةنئادممذ

نملقأ
روھش٣

روھش٣نم
عومجملارھش١٢ىلإ

راــنیدراــنیدراــنید-٢٠١٦

١٠ر٥٠٧٢ر٤٤٤١ر٦٣١ةنئادممذ

تالمعلارطاخم

رالودلاعمتباثرعسبطوبرمرانیدلافرصرعسنإ .يكیرمألارالودلاويندرألارانیدلابيھةعومجملاتالماعتمظعمنإ
.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاىلعيرھوجریغتالمعلارطاخمرثأنإفيلاتلابو،)رانیدلكلرالود٤١/١(يكیرمألا

ةلمتحمتامازتلا)٢٤(

٢٠١٧٢٠١٦
راـــــنیدراـــــنید

١٧٦ر٣١٨٩٢٧ر٣٠٠*تالافك

.)١٨حاضیإ()رانید٧١ر٢٠١٦:٦٩٣(٢٠١٧لوألانوناك٣١يفامكرانید٨٨ر٥٦٧تالافكلالباقمتانیمأتلاتغلب
.)ةفیلحةكرش(ةیصربقلاةیندرالاةكرشللرانید٦٠ر٠٠٠ةمیقبةلافكغلبملااذھنمضتی*



72

التقرير السنوي العاشر لعام  2017

ةدودحملاةماعلاةمھاسملاةضباقلاةیندرألاتارادةكرش
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ

٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٤-

لاملاسأرةرادإ)٢٥(

طاشنمعدیلكشبةمئالملامسأربسنىلعةظفاحملانمدكأتلابةعومجملالامسأرةرادإبقلعتیامیفيسیئرلافدھلالثمتی
.ةیكلملاقوقحمظعیوةعومجملا

ةیأبةعومجملامقتملواذھ .لمعلافورظتاریغتءوضيفاھیلعةمزاللاتالیدعتلاءارجإولاملاسأرةلكیھةرادإبةعومجملاموقت
حرصملاةكرشلالامسأرضیفختءانثتسابةنسلالالخلاملاسأرةلكیھبةقلعتملاتاءارجإلاوتاسایسلاوفادھألاىلعتالیدعت
.ةكرشللةمكارتملارئاسخلانمرانید٣ر٧٥٠ر٠٠٠هردقوغلبمءافطإلالخنممھس٣ر٧٥٠ر٠٠٠رادقمبھببتتكملاو

اھعومجمغلابلاوةمكارتملارئاسخلاويرابجالايطایتحالاوعوفدملالاملاسأريفلثمتتلاملاسأرةلكیھيفةنمضتملادونبلانإ
.)رانید١١ر٢٣٠ر٢٠١٦:٥٢١(٢٠١٧لوألانوناك٣١يفامكرانید١٠ر٧١١ر٣٤١

قیبطتلاةذفانریغتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعم)٢٦(

موقتسو،هاندأةجردمةدحوملاةیلاملامئاوقلاخیراتىتحدعبةذفانریغلاوةرداصلاتالیدعتلاوةدیدجلاتاریسفتلاوةیلاملارییاعملانإ
:يمازلالاقیبطتلاخیراتنمًءادتباتالیدعتلاهذھقیبطتبةكرشلا

ةیلاملاتاودالا)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
٩مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمنمةیئاھنلاةخسنلارادصإبةیلودلاةبساحملارییاعمسلجمماق،٢٠١٤ماعلانمزومترھشلالخ
تارادصالاعیمجو)سایقلاوفارتعالا :ةیلاملاتاودألا(ةیلاملا٣٩مقريلودلاةبساحملارایعملحملحیسيذلاو)ةیلاملاتاودألا(
ةقلعتملاةثالثلاةبساحملابناوجعیمج٩مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمعمجی .٩مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعملةقباسلا
٩مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمنمةدیدجلاةخسنلانا .طوحتلاةبساحموةمیقلايفيندتلاوسایقلاوفینصتلا :ةیلاملاتاودألاب
ةبساحمءانثتسابيعجررثأبرایعملاقبطی .ركبملاقیبطتلابحامسلاعم٢٠١٨يناثلانوناك١نمًءادتباةیونسلاتارتفلاىلعقبطت
.ةنراقملاماقرألیدعتنمتاكرشلاءافعا٩مقررایعملانمضتوطوحتلا

سایقلاوفینصتلا)أ
رایعملسایقلاوفینصتلاتابلطتمقیبطتنعجتانةیكلملاقوقحوأيلاملازكرملاىلعيرھوجریثأتدوجوةكرشلاعقوتتال
.٩مقريلودلاةیلاملاریراقتلا

ةكرشلاتماق .ةدئافلاونیدلالصانمتاعفدلابلثمتت،ةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلالیصحتلاھبظفتحملاةنیدملاممذلاوضورقلانا
رایعمللًاقفوةأفطملاةفلكلاسایقتافصاومعمقفتتاھناىلالصوتوةیلاملاتاودأللةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلاصئاصخلیلحتب
.بولطمریغتاودألاهذھفینصتةداعإنإفكلذلو .٩مقرةیلاملاریراقتلليلودلا

ةمیقلايفيندتلا)ب
ممذلاوضورقلاونیدلاتاودأعیمجىلعةعقوتملاةینامتئالارئاسخلالیجستةكرشلانم٩مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمبلطتی
ةینامتئالارئاسخلالیجستوطسبملابولسالاقیبطتبةكرشلاموقتس .ضرقلارمعلماكىلعوارھش١٢ةرتفىلعامإ،ةنیدملا
ةینامتئالارئاسخلانعةجتانلاواھلیجستبجیيتلاةیفاضإلاتاصصخملانأ،ةكرشلاریدقتيف  .ةنیدملاممذلاعیمجىلعةعقوتملا
.ةیلاحلاتابلطتملاعمةنراقميرھوجلكشبفلتختالةنیدملااھممذل  ةعقوتملا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٥-

)ةمتت(قیبطتلاةذفانریغتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعم)٢٦(

ءالمعلاعمدوقعلانمتاداریالا)١٥(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
تآشنملاعیمجىلعرایعملااذھقبطنیو،ءالمعلاعمدوقعلانمةئشانلاتاداریالاعاونالكلةیبساحملاةجلاعملا)١٥(مقررایعمنیبی
)١٧(مقريلودلاةبساحملارایعملثمىرخارییاعملةعضاخلادوقعلاءانثتسابءالمعللعئاضبلاوتامدخلادیروتلدوقعيفلخدتيتلا
.تاراجیالا

:ةیلاتلاتاریسفتلاورییاعملانمًالدبرایعملااذھلحی

ءاشنالادوقع)١١(مقريلودلاةبساحملارایعم-
داریالا)١٨(مقريلودلاةبساحملارایعم-
ءالمعلاءالوجمارب)١٣(ریراقتلارییاعمةنجلریسفت-
تاراقعلاءاشناتایقافتا)١٥(ریراقتلارییاعمةنجلریسفت-
ءالمعلانملوصالالقنتایلمع)١٨(ریراقتلارییاعمةنجلریسفت-
.ةینالعاتامدخىلعيوطنتيتلاةضیاقملاتایلمع–داریالا)٣١(ریسفتلا-

.ركبملاقیبطتلابحامسلاعم٢٠١٨يناثلانوناك١دعبوأيفأدبتيتلاتارتفللرایعملاقیبطتبجی

ماقرألاىلعةمئاقةساردلاهذھنا .١٥مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمرثأمییقتلةساردلمعب٢٠١٧ماعلالخةكرشلاتماق
رایعملاقیبطتبةكرشلاموقتامدنعةدیدجتامولعمرفوتلامتحاببسبرییغتللةضرعمنوكتنانكمملانميتلاوةرفوتملاةیلاحلا
ثیح،٢٠١٨ماعيف

مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمتابلطتمقیبطتنعجتانةیكلملاقوقحوأيلاملازكرملاىلعيرھوجریثأتدوجوةكرشلاعقوتتال
١٥.

ھتاكرشورمثتسملانیبتادوجوملالیوحتوأعیب :)٢٨(يلودلاةبساحملارایعمو)١٠(مقرةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
ةكرتشملاھعیراشموأةفیلحلا
ىلعةرطیسلانادقفبقلعتیامیف)٢٨(يلودلاةبساحملارایعمو)١٠(مقرةیلاملاریراقتلارایعمنیبضقانتلاىلعتالیدعتلازكرت
تالیدعتلاحضوت .ةكرتشمعیراشموأةفیلحةكرشىلاةعباتلاةكرشلايفرامثتسالالیوحتوأعیبةیلمعنعةجتانلاوةعباتلاةكرشلا
رایعملًاقفو-ةأشنملافیرعتاھیلعقبطنیيتلالوصألالیوحتوأعیبنعةجتانلارئاسخلاوأحابرألالماكبفارتعالامتیھنأ
نعةجتانلارئاسخلاوأحابرألابفارتعالامتینیحيف  . ةكرتشملاعیراشملاوأةفیلحلاةكرشلاورمثتسملانیب-)٣(ةیلودلاریراقتلا
ةصحىدمىلاةكرتشملاعیراشملاوأةفیلحلاةكرشلاورمثتسملانیبةأشنملافیرعتاھیلعقبطنیاليتلالوصألالیوحتوأعیب
.ةكرتشمعیراشملاوأةفیلحلاةكرشلايفرمثتسملا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٦-

)ةمتت(قیبطتلاةذفانریغتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعم)٢٦(

مھسألاساسأىلععفدلاتالماعمسایقوفینصت–)٢(مقرةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
هذھلمشتثیحب-مھسألاساسأىلععفدلا-)٢(مقرةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعترادصإبةیلودلاةبساحملارییاعمسلجمماق
عفدلاةلماعمفینصتو،دقنلالباقممھسألاساسأىلععفدلاةلماعملاسایقىلعقاقحتسالاطورشریثأت :ةیسیئررومأةثالثتالیدعتلا
مھسألاساسأىلععفدلاةلماعمطورشوماكحأىلعتالیدعتلاةبساحموةبیرضلاتامازتلالباقمةیوستلارایخعممھسألاساسأىلع
.ةیكلملاقوقحتاودألباقممھسألاساسأىلععفدةلماعمىلإدقنلالباقممھسألاساسأىلععفدةلماعمنماھفینصتریغتيتلا

.ركبملاقیبطتلابحامسلاعم٢٠١٨يناثلانوناك١دعبوأيفأدبتيتلاتارتفلليلبقتسملكشبتالیدعتلاهذھقیبطتبجی

راجیالادوقع)١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
يذلا٢٠١٦يناثلانوناكلالخ "راجیالادوقع" )١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمرادصإبيلودلاةبساحملارییاعمسلجمماق
.راجیالادوقعنعحاصفالاوضرعلاوسایقلاوفارتعالائدابمددحی

مقريلودلاةبساحملارایعميفرجؤمللةیبساحملاتابلطتملليرھوجلكشبھباشم)١٦(مقرةیلودلاةیلاملاریراقتلارایعمتابلطتم
ةجلاعمبموقیثیحب،ةیلیومتراجیادوقعواةیلیغشتراجیادوقعاھناىلعراجیالادوقعفینصتيفرمتسیرجؤملا،كلذلاقفو .)١٧(
.فلتخملكشبدوقعلانمناعونلاناذھ

راجیالادوقععیمجلتامازتلالاولوصألابفارتعالابموقینارجأتسملانم)١٦(مقرةیلودلاةیلاملاریراقتلادادعأرایعمبلطتی
لصالامادختسايفھقحبفارتعالارجأتسملانمبلطتیوةضفخنمةمیقوذلصالاناكاذإالا،رھش١٢نعاھتدمدیزتيتلا
.راجیالاتاعفدبلثمتملاجتانلامازتلالاورجأتسملالصألابفارتعالايفلثمتملاو

.ركبملاقیبطتلابحامسلاعم،٢٠١٩يناثلانوناك١نمارابتعارایعملااذھقیبطتمتیس

نیمأتلادوقع)١٧(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
ریراقتلارایعملحمرایعملااذھلحیو .نیمأتلادوقعبةقلعتملاتاحاضیالاوضرعلاوسایقلاوفارتعاللًالماشًاجذومنرایعملامدقی
ةرشابملانیمأتلادوقعنماھریغوةایحلادوقعلثم(نیمأتلادوقععاونأعیمجىلعرایعملاقبطنی .نیمأتلادوقع–)٤(ةیلودلاةیلاملا
ةیصاخلمحتيتلاةیلاملاتاودألاوتانامضلاضعبىلعقبطنیامك،نیمأتلادقعلةردصملاةأشنمللرظنلانود)نیمأتلاةداعإدوقعو
.طاسقألاعیزوتةقیرطوةریغتملاموسرلاةقیرطمادختسانمضتیرایعمللماعلاراطالانا .ةكراشملا

.ركبملاقیبطتلابحامسلاعم،٢٠٢١يناثلانوناك١نمارابتعارایعملااذھقیبطتمتیس

ةیراقعلاتارامثتسالاتالیوحت-)٤٠(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت
نمواىلإریوطتلاوأذیفنتلاتحتتاراقعلااھیفامبتاراقعلا)فینصتةداعإ(لیوحتةكرشلاىلعبجیىتمتالیدعتلاهذھحضوت
.ةیراقعلاتارامثتسالادنب

تابلطتمدعتمللاحيفوا(ةیراقعلاتارامثتسالافیرعتتابلطتمرفوتدنعثدحیراقعلامادختسايفریغتلاناتالیدعتلاصنت
ىلعلیلدلثمیالراقعلامادختسالةرادإلاةینيفریغتلادرجمنإ .مادختسالايفریغتلاىلعلیلدكانھنوكیو)ةرفوتمفیرعتلا
.مادختسالايفریغتلا

هذھلركبملاقیبطتلابحامسلاعم٢٠١٨يناثلانوناك١دعبوأيفأدبتيتلاتارتفلليلبقتسملكشبتالیدعتلاهذھقیبطتمتی
.ركبملاقیبطتلانعحاصفإلاةرورضعمتالیدعتلا
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٧-

)ةمتت(قیبطتلاةذفانریغتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعم)٢٦(

ةیلاملاریراقتلارایعمعم"ةیلاملاتاودالا" )٩(مقرةیلاملاریراقتلارایعمقیبطت–)٤(مقرةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
"نیمأتلادوقع" )٤(مقر
دقيتلارومألاةجلاعمل)٤(مقرةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعترادصإب٢٠١٦لولیأيفةیلودلاةبساحملارییاعمسلجمماق
.)١٧(مقرنیمأتلادوقعلدیدجلاةیلاملاریراقتلارایعمو)٩(مقرةیلاملاریراقتلارایعمقیبطتخیراتفالتخانمجتنت

رایعمقیبطتنمتقؤمءانثتسا :)٤(مقرةیلاملاریراقتلارایعملةعضاخدوقعردصتيتلاتآشنمللنیلیدبنیرایختالیدعتلامدقت
ریراقتلارایعمقبطتيتلاةأشنمللحامسلاوا،ىصقادحك٢٠٢١يناثلانوناك١لبقأدبتيتلاتاونسلل)٩(مقرةیلاملاریراقتلا
لـخدلاىلارئاسخلاوحابرألانمةرتفلالالخةیلاملاتادوجوملاهذھنعةجتانلاةراسخلاوأحبرلافینصتةداعإب)٩(مقرةیلاملا
.ةیلاملاتادوجوملاهذھىلع)٣٩(مقريلودلاةبساحملارایعمتقبطةأشنملانأولامكلماشلا

ةمدقملاتاعفدلاوةیبنجألاتالمعلابتالماعملا–ةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعمتاریسفتةنجل-)٢٢(مقرریسفت
وأ(لخدوأفورصموألصأبقلعتملايلوالافارتعالادنعمدختسیسيذلادئاسلافرصلارعسدیدحتدنعھنأریسفتلااذھحضوی
ھیفموقتيذلاخیراتلاوھةلماعملاخیراتنإف،ةمدقمتاعفدبقلعتميدقنریغمازتلاوألصأبفارتعالاءاغلإدنعوأ)ھنمءزج
.ةمدقملاتاعفدلاكلتھنعتأشنيذلايدقنلاریغمازتلالاوالصألابيلوألافارتعالابةأشنملا

.يلبقتسموأيعجررثأبتالیدعتلاهذھقیبطتتآشنمللنكمی

ةرورضعمریسفتلااذھلركبملاقیبطتلابحامسلاعم٢٠١٨يناثلانوناك١دعبوأيفأدبتيتلاتارتفللریسفتلااذھقیبطتمتی
.ھنعحاصفإلا

لخدلاةبیرضةجلاعملوحدكأتلامدع–ةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعمتاریسفتةنجل-)٢٣(مقرریسفت
قیبطتىلعرثأتيتلاوةبیرضلابقلعتیامیفدكأتلامدعنمةجرددوجودنعلخدلاةبیرضلةیبساحملاةجلاعملاریسفتلااذھحضوی
الو)١٢(يلودلاةبساحملارایعمقاطنيفةنمضتملاریغموسرلاوبئارضلاىلعریسفتلاقبطنیال . )١٢(يلودلاةبساحملارایعم
بجیناكاذاامدیدحتةأشنملاىلعبجی .ةدكؤمریغلاةبیرضلاتاجلاعملابةقلعتملاتامارغلاوموسرللةصاختابلطتمنمضتت
.ىرخأةیبیرضتاجلاعمعماھرابتعاوأىدحىلعةدكؤمریغةیبیرضةجلاعملكرابتعا

.قیبطتللةددحمتاءافعإدوجوعم٢٠١٩يناثلانوناك١دعبوأيفأدبتيتلاتارتفللریسفتلااذھقیبطتمتی
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٢٠١٧لوألانوناك٣١

-٢٨-

)ةمتت(قیبطتلاةذفانریغتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعم)٢٦(

راجیالادوقع)١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
يذلا٢٠١٧يناثلانوناكلالخ "راجیالادوقع" )١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمرادصإبيلودلاةبساحملارییاعمسلجمماق
.راجیالادوقعنعحاصفالاوضرعلاوسایقلاوفارتعالائدابمددحی

مقريلودلاةبساحملارایعميفرجؤمللةیبساحملاتابلطتملليرھوجلكشبھباشم)١٦(مقرةیلودلاةیلاملاریراقتلارایعمتابلطتم
ةجلاعمبموقیثیحب،ةیلیومتراجیادوقعواةیلیغشتراجیادوقعاھناىلعراجیالادوقعفینصتيفرمتسیرجؤملا،كلذلاقفو .)١٧(
.فلتخملكشبدوقعلانمناعونلاناذھ

دیزتيتلاراجیالادوقععیمجلتامازتلالاولوصألابفارتعالابموقینارجأتسملانم)١٦(مقرةیلودلاریراقتلادادعأرایعمبلطتی
يفلثمتملاولصالامادختسايفھقحبفارتعالارجأتسملانمبلطتیوةضفخنمةمیقوذلصالاناكاذإالا،رھش١٢نعاھتدم
.راجیالاتاعفدبلثمتملاجتانلامازتلالاورجأتسملالصألابفارتعالا

.ركبملاقیبطتلابحامسلاعم،٢٠١٩يناثلانوناك١نمارابتعارایعملااذھقیبطتمتیس

ةكرتشملاعیراشملايفصصحلا–ةكرتشملاتابیترتلا-)١١(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
دنع "لامعالاجامدنا" )٣(مقريلودلاریراقتلارایعمقیبطتلغشملانم)١١(مقريلودلاریراقتلارایعمىلعتالیدعتلابلطتت
هذھحضوت .ةیراجتلامعأةكرتشملاةیلمعلايفطاشنلالثمیثیحبةكرتشملاتایلمعلايفصصحلاىلعذاوحتسالاةجلاعم
عورشملاسفنيفةیفاضاصصحىلعذاوحتسالادنعاھسایقةداعامتیالةكرتشملاعیراشملايفةقباسلاصصحلاناتالیدعتلا
اھقیبطتمتیالثیحبتالیدعتلاهذھلتاءانثتسالارایعملااذھلمشیكلذىلاةفاضإلاب .ةكرتشملاةرطیسلابظافتحالادنعكرتشملا
.مألاةكرشلاسفننمةكولممةكرتشملاةرطیسلامساقتتيتلافارطالانوكتامدنع

تایلمعلاسفنيفةیفاضالاصصحلاىلعذاوحتسالاوةكرتشملاتایلمعلايفيلوالاذاوحتسالانمالكىلعتالیدعتلاقبطت
.ةكرتشملا

نوكینأةكرشلاعقوتتال .ركبملاقیبطتلابحامسلاعم،٢٠١٧يناثلانوناك١نمارابتعايلبقتسملكشبتالیدعتلاهذھقیبطتمتی
.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاىلعرثأتالیدعتلاهذھل


