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هدفنا الرئييس
بناء مستقبل زاهر ومرشق من خالل توفري إمدادات 

 مستدامة وموثوقة للمياه والكهرابء لالستفادة 
من اإلمكانات الكامنة في المجتمعات واألماكن

رؤيتنا
توفري الكهرابء النظيفة والمياه اليت تحتاجها الحكومات 

واألعمال والمستهلكون لحياة مستدامة ومزدهرة

رسالتنا
أن نصبح رشكة المرافق الرائدة منخفضة الكربون

قيمنا
السالمة: نضع السالمة في مقدمة أولوايتنا

االستدامة: نعمل بزناهة لحماية بيئتنا ومجتمعنا 
وموظفينا

التعاون: قوتنا في العمل معًا

االبتكار: نبحث عن سبل مبتكرة لتحقيق النتائج

التمزي: نحن نسعى لتحقيق أداء استثنائي

 التقرير المتكامل 2022

3 2



لمحة عامة
 6نبذة عن “طاقة”

 8قّصتنا
 10أبرز إنجازات العام 2022 

12نظرة على عاٍم مىض
 14لمحة موجزة 

 16     األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 18     الرشكات واألصول حول العالم 

20مزااي االستثمار في “طاقة”

1
5

 التقرير المتكامل 2022

4



تميض “طاقة” بخطى ثابتة في رحلتها للتحّول إلى الرشكة الرائدة في مشاريع توليد الكهرابء 
وتحلية المياه ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة، اليت تتمزّّي بقدرتها على إحداث تحّول في القطاع 

في أبوظيب والعالم.

“طاقة” هي مجموعة متكاملة ومتنّوعة متخّصصة في قطاع المرافق والطاقة، تحّقق القيمة 
من خالل توليد الكهرابء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وعمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين 

النفط والغاز.

يقع المقّر الرئييس لمجموعة “طاقة” في أبوظيب، وهي تمتلك وتدير أصواًل في كندا وغانا 
والهند والعراق والمغرب وهولندا وسلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 

والوالايت المتحدة، إلى جانب أصولها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

“طاقة” رشكة مدرجة في سوق أبوظيب لألوراق المالية تحت الرمز TAQA، وهي تتسم ابلقوة 
واالستقرار وتوّفر كل البنية التحتية الحيوية تقريبًا لتوليد الكهرابء وتحلية المياه في إمارة أبوظيب. 

وتوفر “طاقة” أيضًا تدّفقات نقدية مستقّرة وعوائد يمكن التنبؤ بها من عقود الرشاء الطويلة األجل 
وأصول الشبكة المنظمة مع احتماالت مرتفعة للنمو في المستقبل من خالل الحقوق الحصرية في 

أبوظيب، ابإلضافة إلى رشاكاتها المهمة.

تلزتم “طاقة” بتحصني موقعها المالي القوي، حيث نسعى إلى الحفاظ على تصنيفاتنا االستثمارية 
المستقلة وتعزيز قدرتنا على دفع أرابح مساهمينا. وابعتبارها من أكرب الرشكات المدرجة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وُمصدرة لسندات الدين، فإنها تلزتم ابعتماد أفضل الممارسات الدولية في 
مجال اإلفصاح التنظيمي ابالعتماد على قسم عالقات المستثمرين المتطّور الذي يسّهل تدّفق 

المعلومات والتعامل مع المجتمع المالي الدولي.

لمستقبل  طاقة 
مزدهر

نبذة عن “طاقة”

مزااي استثمارية فريدة 
في قطاع المرافق
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2005

2022

تأسست من قبل هيئة مياه 
وكهرابء أبوظيب ابعتبارها رشكة 

مساهمة عامة ذات أصول 
اسرتاتيجية للطاقة والمياه 

في دولة اإلمارات، وأدرجت في 
سوق أبوظيب لألوراق المالية.

2013

استحوذت على حصص 
رشكة “هاردنغ أند براي”, 

التابعة لرشكة النفط 
الربيطانية “بي بي” في 

شمالي بحر الشمال.

2006-08
بدأت ابلتحّول من رشكة إلنتاج 

الكهرابء وتحلية المياه تعمل في 
دولة اإلمارات إلى رشكة عالمية 

للطاقة، بإطالق عملياتها في 
المملكة المتحدة وهولندا.

2007

وّسعت محفظة توليد 
الكهرابء لتشمل عمليات 

في غانا، والهند، والمغرب، 
والمملكة العربية السعودية.

2019

بدء العمليات التجارية في 
محطة نور أبوظيب، أكرب محطة 

في العالم لتوليد الكهرابء 
من الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية ضمن موقع واحد 
بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاواط، 
أي ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 

90 ألف مزنل من الكهرابء.

2010

استحوذت على حصة هيئة 
مياه وكهرابء أبوظيب في 

رشكة “ُصحار ألمنيوم” 
بسلطنة عمان.

2021

إطالق اسرتاتيجية الرشكة للعام 2030 
الرامية إلى تحقيق نمّو مستدام ومربح 

والتحّول إلى رشكة رائدة في أبوظيب 
في مجال توليد الكهرابء وتحلية المياه 

ابستخدام تقنيات منخفضة الكربون. 

مجموعة “طاقة” ورشكة “ماروبيين 
كوربوريشن“ )ماروبيين( تطلقان رشاكة 

لتطوير مرشوع جديد لإلنتاج المشرتك 
لتوليد الكهرابء وتحلية المياه في 
المملكة العربية السعودية، وذلك 

ابلتعاون مع رشكة النفط العربية 
السعودية )أرامكو(، أكرب رشكة متكاملة 

للنفط والغاز في العالم.

اإلعالن عن رشاكة مع “أدنوك“ في 
مرشوع اسرتاتيجي بقيمة إجمالية تبلغ 

3.6 مليار دوالر لخفض االنبعاثات الكربونية 
ألنشطتها البحرية بشكل كبري.

أعلنت “طاقة” عن سياسة جديدة لتوزيع 
األرابح، وهي المرة األولى اليت توزع 

فيها الرشكة أرابًحا منذ سنوات عديدة، 
وتعد “طاقة” أول رشكة توزع أرابًحا ربع 

سنوية في اإلمارات العربية المتحدة.

2009
بدأت عمليات خط أنابيب 

النفط بنظام “برنت” في 
المملكة المتحدة، ورشعت 

في التوّسع في أمريكا 
الشمالية.

2020
تنفيذ صفقة االندماج مع مؤسسة أبوظيب 

للطاقة، ما أنشأ واحدة من أكرب الرشكات 
المتخصصة ابلمرافق المتكاملة في 

منطقة أورواب والرشق األوسط وإفريقيا. 
فرفعت وكالة “موديز“ التصنيف االئتماني 

المستقل/النهائي لرشكة “طاقة” إلى 
baa1/ Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقّرة.

رفعت وكالة “فيتش” التصنيف االئتماني 
المستقل/النهائي لرشكة “طاقة” إلى 

-bbb+/AA مع نظرة مستقبلية مستّقرة.

اإلعالن عن اإلغالق المالي لمحطة الظفرة 
للطاقة الشمسية الكهرضوئية بقدرة 

1.58 جيجاواط، اليت ستصبح أكرب محطة 
للطاقة الشمسية الكهرضوئية في موقع 

واحد في العالم عند اكتمالها.

أعلنت “طاقة” عن سياسة جديدة لتوزيع 
األرابح، وهي المرة األولى اليت توزع فيها 

الرشكة أرابًحا منذ سنوات عديدة، وتعد 
“طاقة” أول رشكة توزع أرابًحا ربع سنوية 

في اإلمارات العربية المتحدة.

2012
استحوذت على حقل 

أتروش في إقليم 
كردستان العراق.

التسعري الناجح ألول سندات خضراء 
مضمونة مرتبطة بمحطة للطاقة 

الشمسية بقيمة إجمالية مقدارها 
2.6 مليار درهم إماراتي.

استكملت “طاقة” و“أدنوك“ 
و“مبادلة“ اتفاقية اسرتاتيجية 

لالستحواذ على حصص في رشكة 
أبوظيب لطاقة المستقبل “مصدر“، 

الرشكة الرائدة في مجال الطاقة 
النظيفة في أبوظيب، بهدف تضافر 

جهود الرشكات الثالث لتوسيع 
وتنمية وتطوير نطاق عمليات 

“مصدر“ واالرتقاء بها إلى مصاف 
الرشكات العالمية، لتشمل الطاقة 

المتجّددة والهيدروجني األخضر 
وغريهما من االبتكارات التكنولوجية 

الداعمة للطاقة النظيفة.

“طاقة” تعلن عن اسرتاتيجيتها 
الشاملة للمعايير البيئية 

واالجتماعية والحوكمة لعام 2030 
مع األهداف المرحلية الرامية لخفض 

انبعاثات غازات الدفيئة.

“طاقة” تعلن عن توقيع اتفاقيتني 
لالستثمار في خصخصة محطتني 

لتوليد الكهرابء في جمهورية 
أوزبكستان.

“طاقة” تعلن عزمها االستحواذ 
على حصة 50% في محطات توليد 

الكهرابء التابعة لرشكة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم بقدرة 5.4 

جيجاواط.

“طاقة” و“أدنوك” تعلنان عن إتمام 
تمويل مرشوعهما االسرتاتيجي 

لربط حقول “أدنوك“ البحرية بشبكة 
أبوظيب الربية.

“طاقة” تستضيف المعرض والمؤتمر 
العالمي للمرافق في أبوظيب، والذي 

يستقطب قادة الصناعة في قطاع 
مرافق الكهرابء والمياه العالمي 

لمناقشة االتجاهات واستكشاف 
التقنيات واالبتكارات اليت تؤثر على 

الطلب على الكهرابء والمياه في 
المستقبل.

أهم محطات النمّو واإلنجازات في مسرية “طاقة”

قّصتنا
تأسست “طاقة” في عام 2005 بعد خصخصة قطاع الكهرابء والمياه 

في أبوظيب بهدف تشغيل األصول االسرتاتيجية اليت تضمن توفري 
إمدادات آمنة ومستقّرة من المياه والكهرابء للمجتمعات المحلية في 

جميع أنحاء دولة اإلمارات. واستنادًا إلى هذا األساس القوي، وفي أعقاب 
صفقة االندماج مع مؤسسة أبوظيب للطاقة في العام 2020، أصبحت 
“طاقة” واحدة من أكرب عرش رشكات متخّصصة ابلمرافق المتكاملة في 

منطقة أورواب والرشق األوسط وإفريقيا.

إن عملياتنا ذات المستوى العالمي في مجال توليد الكهرابء وتحلية 
المياه وقطاع النفط والغاز تمّد يوميًا ماليين األشخاص والرشكات في 

11 دولة عرب أربع قارات نزاول فيها أعمالنا. ومع استمرار توّسعنا على 
الصعيدين المحلي والدولي، يستمر نمّو طموحاتنا ببناء مستقبل مزدهر.

استكملنا خالل هذا العام اتفاقية االندماج االسرتاتيجية مع كل من 
“أدنوك” و”مبادلة” لتصبح “طاقة” رشكة مساهمة في “مصدر”، الرشكة 

الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة في أبوظيب، ووّحدنا جهودنا مع 
“أدنوك” و”مبادلة” لترسيع مسرية نمو “مصدر” وتعزيز رايدتها وتأثريها 

على المستوى العالمي.

وأيتي هذا النمو والتنّوع تعزيزًا لدورنا المفصلي في دعم مسرية أبوظيب 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب اتخاذنا خطوات كبرية 

محليًا وفي الخارج لتوسيع عملياتنا وضمان مستقبلنا وتحقيق القيمة 
لجميع أصحاب المصلحة.
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كوادرنا البرشية

6,91170
جنسية

146,929
ساعة تدريبية أستكملت عرب المجموعة

أبرز إنجازات العام 2022

/Aa3

B
الغارد

49.0
خطر شديد

27.1
خطر متوسط

BBB
متوسط

مستقرAA-/مستقر

التصنيف االئتماني

إجمالي توزيعات األرابح النقدية المقرتحة

تصنيفات المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة )2022(

2020202220202022

النفقات الرأسماليةصافي الدخل
)حصة “طاقة”(

%90+

7.33 جيجاواط

24.15 جيجاواط
منها 5.0 جيجاواط قيد اإلنشاء

قدرة طاقة نظيفة من مصدر

توليد الكهرابء وتحلية المياه
من إمدادات الطاقة والمياه في أبوظيب

إجمالي القدرة التشغيلية 
لتوليد الكهرابء

طاقة

مصدر

1,060 مليون جالون يوميًا

%98.1

ابإلضافة إلى 200 ماليين جالون يوميًا قيد اإلنشاء
قدرة تحلية المياه في دولة اإلمارات

معدل التوافرية التجارية في العمليات العالمية 

123.8 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا
النفط والغاز

اإلنتاج العالمي

90,000 كم
21,000 كم
+1 مليون
%99.30
%97.78

النقل والتوزيع
طول شبكة الكهرابء

طول شبكة المياه

عميل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

توافر أصول نقل الكهرابء

توافر أصول نقل المياه
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األرابح قبل احتساب الفوائد والضرائب اإليرادات
واالستهالك واإلطفاء

50.0 

8.03.8

20.8

0 إلى 100 )100% = أعلى عالمة(

%40%67
*20212022

0 إلى 100 )100% = أعلى عالمة(

CSR Hub ال توجد درجة متاحة للجمهور لعام 2020 من

%10.3

%28

%6.7

%20.1

موظف في محفظة رشكاتنا العالمية

مليار درهم 
إماراتي

مليار درهم 5.7
إماراتي

مليار درهم 
إماراتي

مليار درهم 
إماراتي

مليار درهم 
إماراتي

ماليين جالون يوميًا قيد اإلنشاء

بيان إخالء مسؤولية: إن استخدام “طاقة“ ألي من بيانات “إم إس يس آي إي إس جي ريسريش ذ.م.م“ أو الرشكات التابعة لها )“إم إس يس آي“(، واستخدام شعارات “إم إس يس آي“ 
أو عالماتها التجارية أو عالمات الخدمة أو أسماء الؤرشات الواردة هنا، ال يشكل رعاية أو تأييدا أو توصية أو ترويجا لرشكة “طاقة“ من قبل “إم إس يس آي“.  خدمات وبيانات “إم إس يس آي“ 

هي ملك لرشكة “إم إس يس آي“ أو مزودي المعلومات التابعني لها، ويتم توفريها “كما هي“ وبدون ضمان.  أسماء وشعارات “إم إس يس آي“ هي عالمات تجارية أو عالمات خدمة خاصة 
برشكة “إم إس يس آي“.

11
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نظرة على عاٍم مىض

2022

يناير
•     تعاونت “طاقة” مع “اتصاالت 

ديجيتال” لتعزيز قدراتها الرقمية 
واالرتقاء بتجربة العمالء من خالل 

مرشوع بنية تحتية متقدمة 
للعدادات لتعزيز قياس االستهالك 

في مرافق الماء والكهرابء في 
إمارة أبوظيب.

•     نّفذت مجموعة “طاقة”، ابلتعاون 
مع رشكائها، بتسعري أول سندات 

خضراء مرتبطة بمحطة لتوليد الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية بقيمة 

إجمالية مقدارها 2.6 مليار درهم 
إماراتي.

مارس
•     أعلنت “طاقة” عن نيتها لالستحواذ 

على حصة نسبتها 50% من محطات 
توليد الكهرابء التابعة لرشكة 

اإلمارات العالمية لأللمنيوم، واليت 
تبلغ قدرتها اإلنتاجية 6.4 جيجاواط، 

وربطها بشبكة أبوظيب بموجب 
اتفاقية رشاء طاقة طويلة األجل.

أبريل
•     منحت الوكالة المغربية للطاقة 

المستدامة )مازن( “طاقة المغرب” 
خمس قطع أرض الستكشاف فرص 

تطوير مشاريع الطاقة الشمسية.

يونيو
•     أبرمت “طاقة” اتفاقيات ملزمة مع 

“أدنوك” و”مبادلة” لرشاء كل من “طاقة” 
و”أدنوك” حصصًا في رشكة أبوظيب 

لطاقة المستقبل “مصدر” من مبادلة. 
وتهدف الرشاكة إلى إنشاء منظومة 
عالمية قوية ومؤثرة للطاقة النظيفة 

تحت مظلة “مصدر” من خالل توحيد جهود 
“طاقة” و”مبادلة” و”أدنوك” في مجال 

الطاقة المتجددة والهيدروجني األخضر. 

•     أنجزت مرشوع إيقاف تشغيل أصول بحرية 
واسع النطاق في حقل براي في بحر 

الشمال ابلمملكة المتحدة.

أغسطس
•     اختارت “طاقة” رشكة “إنجازات” لتعزيز 
التحّول الرقمي في دولة اإلمارات من 

خالل دعم مجموعة “طاقة” في رحلتها 
للتحّول إلى رشكة مرافق رقمية عرب 

تطوير بنية تحتية حديثة لتكنولوجيا 
المعلومات.

مايو
•     استضافت “طاقة” المؤتمر العالمي 

للمرافق، الحدث البارز الذي جمع 
الخرباء والمتخصصني العالميني من 

قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه 
في أبوظيب لمناقشة أبرز التوجهات 

الحالية، واستكشاف التقنيات 
واالبتكارات اليت تؤثر على مستوى 

الطلب على الطاقة والمياه 
مستقباًل.

يوليو
•     أنجزت “طاقة” المراجعة 

االسرتاتيجية لوحدة أعمال النفط 
والغاز واليت كانت قد أعلنت 

عنها في سبتمرب 2021، وارتأت 
االحتفاظ أبصول محفظتها، 

ابستثناء أصول االستكشاف 
واإلنتاج في هولندا حيث ال تزال 

المناقشات جارية بهذا الشأن.

خالل عام حافل ابلتطّورات واإلنجازات، حّققت “طاقة” تقدمًا الفتًا عرب محفظة أعمالها وعملياتها التشغيلية. 
وسّجلت المجموعة العديد من اإلنجازات االسرتاتيجية والمالية والتشغيلية، حيث أبرمت رشاكات جديدة وأحرزت 
المزيد من التقدم في رحلتها لتعزيز المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، إلى جانب مضيها قدمًا في دعم 

موظفيها وتمكينهم، وتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة.

سبتمرب
•     انضمت “طاقة” إلى تحالف الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة “آيرينا” إلزالة الكربون 
في القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى 
تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بني مختلف 

األطراف الفاعلة في قطاعي الطاقة 
والصناعة، للتوصل إلى حلول ناجعة ترّسع 

مسرية تحقيق الحياد المناخي.

•     وّقعت “طاقة” و”مبادلة” اتفاقية 
لالستثمار في خصخصة محطات لتوليد 

الكهرابء ضمن مجمع “تاليمرجان” للطاقة 
في جمهورية أوزبكستان.

•     حصلت “طاقة” على تمويل بقيمة 4 
مليارات درهم إماراتي لمرشوع محطة 

المرفأ الدولية للماء والكهرابء.

•     أسست “طاقة” مجلس الشباب في 
مجموعة “طاقة” ليتولى قيادة جهود 

“طاقة” لدمج الشباب ودعمهم 
تمكينهم، ومجلس السيدات في 
مجموعة “طاقة” المكلف ابلتنفيذ 

االسرتاتيجي لمشاريع وبرامج شبكة 
المجموعة للكوادر النسائية.

•     أعلنت “طاقة” و”أدنوك” عن إتمام تمويل 
مرشوعهما االسرتاتيجي بقيمة 3.8 

مليار دوالر أمريكي إلمداد عمليات إنتاج 
حقول “أدنوك” البحرية بطاقة صديقة للبيئة 

تسهم في خفض االنبعاثات الكربونية 
بشكل كبري.

•     انضمت إلى “الميثاق العالمي لألمم 
المتحدة”، وهو أكرب مبادرة طوعية 

لالستدامة المؤسسية في العالم، وتركز 
مهمته على دعم وتشجيع الرشكات 

والمؤسسات في جميع أنحاء العالم على 
تبين سياسات مستدامة ومسؤولة تجاه 

المجتمع، واإلفصاح بتقارير مناسبة عن 
سري تنفيذها.

•     حصلت “طاقة” على إعادة تمويل 
للتسهيالت االئتمانية المتجددة بقيمة 

3.5 مليار دوالر أمريكي.

ديسمرب
•     استكملت “طاقة” و”أدنوك” 

و”مبادلة” اتفاقية اسرتاتيجية 
لالستحواذ على حصص في 

رشكة أبوظيب لطاقة المستقبل 
“مصدر”، الرشكة الرائدة في 

مجال الطاقة النظيفة في 
أبوظيب، بهدف تضافر جهود 

الرشكات الثالث لتوسيع 
وتنمية وتطوير نطاق عمليات 

“مصدر” واالرتقاء بها إلى مصاف 
الرشكات العالمية، لتشمل 

الطاقة المتجّددة والهيدروجني 
األخضر وغريهما من االبتكارات 

التكنولوجية الداعمة للطاقة 
النظيفة.

أكتوبر
•     أعلنت “طاقة” عن أهدافها الرامية 

لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسّببة 
لالحتباس الحراري للعام 2030 في 

إطار اسرتاتيجيها الجديدة للمعايير 
البيئية واالجتماعية والحوكمة، واليت 

تتضمن أهدافها المرحلية لخفض 
انبعاثات غازات الدفيئة المسببة 

لالحتباس الحراري.

•     أطلقت جوائز “طاقة” لتكريم مبادرات 
الموظفني اليت تتماىش مع قيم 

المجموعة وتدعمها.

نوفمرب
•     شاركت “طاقة” في مؤتمر وقمة 

المناخ )COP 27( في رشم الشيخ 
في مصر مسجلًة حضورًا قواًي شمل 

24 مشارك، وذلك لتسليط الضوء على 
دورها كرشكة رائدة في توفري الطاقة 
والمياه ابلطرق المستدامة ومنخفضة 
الكربون والتفاعل والتواصل مع أصحاب 

المصلحة الرئيسيني، واإلضاءة على 
إنجازاتها في مجال المشاريع منخفضة 

الكربون ودعم تطلعات دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لرتسيخ مكانتها 

كمساهم أسايس وموثوق في 
مجال الطاقة منخفضة الكربون.

•     أطلقت المجلس النسائي، ومنحته 
تفويًضا للتنفيذ االسرتاتيجي لمشاريع 

وبرامج الشبكة النسائية ابلرشكة.
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لمحة موجزة

1  قطاع النقل

رشكة أبوظيب للنقل والتحكم 
“ترانسكو“

“ترانسكو“ هي الرشكة المسؤولة عن تخطيط وإنشاء 
وتشغيل شبكة نقل المياه والكهرابء من موّلدات 

الطاقة والمياه إلى شبكات التوزيع اليت تديرها رشكة 
أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع، وعند االقتضاء، 

إلى اإلمارات األخرى في الدولة.

رشكة أبوظيب للتوزيع
رشكة أبوظيب للتوزيع هي الموّزع الوحيد للمياه 

والكهرابء في مدينة أبوظيب والمناطق المحيطة بها، 
وتتولى الرشكة تخطط وتشغيل وصيانة وامتالك 

أصول شبكة التوزيع وتعترب جهة التواصل المبارش مع 
العمالء المستخدمني للمياه والكهرابء في مدينة 

أبوظيب ومنطقة الظفرة.

رشكة العني للتوزيع
رشكة العني للتوزيع هي الموّزع والموّرد الوحيد 
للطاقة والمياه في منطقة العني رشق أبوظيب. 

وبفضل الرتكزّي على البنية التحتية ذات مستوى األداء 
العالمي وخدمة العمالء الفائقة، تربط رشكة العني 
للتوزيع أكرث من 250،000 نقطة خدمة في مدينة 

العني والمناطق المحيطة بها.

2  قطاع التوزيع 

األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

3  خدمات الطاقة 

رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة
رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة هي رشكة رائدة في 
توفري خدمات الطاقة، تساهم في تبسيط وترسيع 

تطوير مشاريع تعزيز كفاءة استهالك المياه والكهرابء 
في المباني الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في 

جميع أنحاء إمارة أبوظيب.

4  توليد الكهرابء وتحلية المياه

 تدير “طاقة” 11 محطة لتوليد الكهرابء وتحلية المياه 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

رشكة أبوظيب لطاقة المستقبل “مصدر“
“مصدر“ هي رشكة عالمية رائدة في مجال الطاقة 

النظيفة، وتتمثل مهمتها في تعزيز حلول ومشاريع 
الطاقة المتجددة والهيدروجني األخضر لمواجهة مختلف 

تحدايت االستدامة. تأسست الرشكة عام 2006، وتتوزع 
ملكيتها بني “أدنوك“ و“مبادلة“ و“طاقة”، وتعمل في 

أكرث من 13 دولة، لمساعدة تلك الدول على تحقيق أهداف 
الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة بمحفظة شاملة 
تتخطى قدرتها اإلنتاجية 7 جيجاواط منها أكرث من 2.8 

جيجاواط قيد اإلنشاء.
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لمحة موجزة 

األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
5

محطة الشويهات إس 1
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 101 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، إنجي )%20( 
وسوميتومو )%20(

محطة الشويهات إس 2
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه 
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 101 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، إنجي 
)20%(، ماروبيين )10%(، وأوساكا غاز )%10(

محطة الشويهات إس 3
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط
•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، سوميتومو 

)20.4%(، وكيبكو )%19.6(

1

2
محطة المرفأ الدولية للطاقة والمياه

•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 
دورة مركبة، ووحدة لتحلية المياه

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.7 جيجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 53 مليون 

جالون يوميًا
•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، مجموعة 

أبوظيب المالية )20%(، وإنجي )%20(

محطة الفجرية إف 1
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومحطة لتحلية المياه بمراحل 
متعددة تعمل بتقنية التقطري الفجائي 

والتناضح العكيس
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 882 

ميجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 131 مليون 

جالون يوميًا
•   حصص الملكية: “طاقة”)60%( وسيمبكورب 

)%40(

محطة الفجرية إف 2
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومحطة لتحلية المياه بتقنية 
التناضح العكيس

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.1 جيجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 132 مليون 

جالون يوميًا
•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، إنجي 

)20%( وماروبيين )%20(

أصول توليد الكهرابء وتحلية المياه

محطة نور أبوظيب
•   تعترب حاليًا أكرب محطة في العالم لتوليد 

الكهرابء من الطاقة الشمسية ضمن موقع 
واحد

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 940 
ميجاواط

•   حصص الملكية: “طاقة”)60%(، ماروبيين 
)20%(، جينكو ابور )%20(

6

محطة أم النار
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 96 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، إنجي )%20( 
وجريا )%20(

3
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4
محطة الطويلة إيه 1

•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 
دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه ابلتقنية 

الحرارية
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.7 جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 84 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: “طاقة” )60%(، إنجي )%20(، 
وتوتال )%20(

محطة الطويلة بي
•   ثالث محطات منفصلة لتوليد الكهرابء تضم 

توربينات غازية بسيطة ومفتوحة وذات دورات 
مركبة، ومنشأة لتحلية المياه بمراحل متعددة 

وبطريقة التقطري الفجائي
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.2 جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 162 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: “طاقة” )70%(، ماروبيين 
)14%(، ابور تيك )10%( وكايودين )%6(

مشاريع قيد اإلنشاء

محطة الفجرية إف 3
•   أكرب محطة مستقلة لتوليد الكهرابء تعمل 

ابلغاز في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وأكرثها كفاءة

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.4 
جيجاواط

•   حصص الملكية: “طاقة” )40%(،“مبادلة“ 
)20%(، وماروبيين )%40(

محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح 
العكيس

•   أكرب محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكيس في 
العالم عند االكتمال

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 200 مليون جالون يوميًا 
•   69.8 ميجاواط من الكهرابء المولدة من الطاقة 

الشمسية في نفس الموقع
 •   حصص الملكية: “طاقة” )20%(، “مبادلة“ )%40(، 

“أكوا ابور“ )%40(

محطة الظفرة للطاقة الشمسية
•   أكرب محطة للطاقة الشمسية في العالم ضمن 

موقع واحد عند االستكمال
•   طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.5 جيجاواطحققت 

رقمًا عالميًا قياسيًا ألقل تعرفة للطاقة 
الشمسية بقيمة 1.32 سنت أمريكي للكيلوواط 

ساعي عند اإلغالق المالي 
•   حصص الملكية: “طاقة” )40%(، مصدر )%20(، 

إي دي إف لمصادر الطاقة المتجددة )%20( 
وجينكو ابور )%20(
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9. هولندا
•   أصول النفط والغاز الربية والبحرية اليت تشغلها 

“طاقة” ومنشأتان لتخزين الغاز
•   صافي اإلنتاج: 3.2 برميل مكافئ نفطي يوميًا

10. العراق
•   حقل أتروش النفطي

•   إجمالي اإلنتاج: 35.9 برميل مكافئ نفطي يوميًا

7. كندا 
•   أصول النفط والغاز الربية اليت تشغلها “طاقة” وغري 

المشغلة
•   صافي اإلنتاج: 72.5 برميل مكافئ نفطي يوميًا

8. المملكة المتحدة
•   أصول النفط والغاز البحرية اليت تشغلها “طاقة” 

وغري المشغلة
•   صافي اإلنتاج: 39.9 برميل مكافئ نفطي يوميًا

7
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عمليات تشغيلية في

4. المملكة العربية السعودية
محطة الجبيل لتوليد الكهرابء ابلغاز 

•   قدرة توليد الكهرابء: 250 ميجاواط
•   حصة “طاقة” %25

مرشوع “تناجيب” لإلنتاج المشرتك لتوليد الكهرابء 
وتحلية المياه )قيد التطوير(

•   قدرة توليد الكهرابء: 940 ميجاواط
•   البخار: 1,084 طن من البخار في الساعة

•   قدرة تحلية المياه: 5.25 ماليين جالون من المياه 
يوميًا

•   60% حصة “طاقة”/ “ماروبيين”

5. سلطنة ُعمان
مصهر صحار ألمنيوم

•  قدرة توليد الكهرابء: 1,000 ميجاواط
•  375,000 ألف طن من األلمنيوم سنواًي

•  حصة “طاقة” )المصهر( %40

6. الهند
 محطة نيفيلي لتوليد الكهرابء 

الليغنيت بفحم 
•  قدرة توليد الكهرابء: 250 ميجاواط

•  حصة “طاقة” %100

1. الوالايت المتحدة األمريكية
محطة “ليك فيلد “ لتوليد الكهرابء بطاقة 

الرايح )مينيسوتا(
•   قدرة توليد الكهرابء: 205.5 ميجاواط

•   حصة “طاقة” %50

2. المغرب
محطة الجرف األصفر لتوليد الكهرابء ابلفحم

•  قدرة توليد الكهرابء: 2,056 ميجاواط
•  حصة “طاقة” في الوحدات )1-4( %86

•  حصة “طاقة” في الوحدتني )5-6( %91

3. غانا
 محطة تاكورادي لتوليد الكهرابء 

ابلوقود الثالثي
•   قدرة توليد الكهرابء: 330 ميجاواط

•   حصة “طاقة” %90

توليد الكهرابء

النفط والغاز

لمحة موجزة 

الرشكات واألصول حول العالم

تنترش أعمالنا عرب أربع قارات وفي 
11 دولة، بما في ذلك اإلمارات 

العربية المتحدة، وكندا، وغانا، 
والهند، والعراق، والمغرب، 

وهولندا، وعمان، والمملكة العربية 
السعودية، والمملكة المتحدة، 

والوالايت المتحدة األمريكية.
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مزااي االستثمار في “طاقة”

•   29.9 جيجاواط إجمالي قدرة توليد الكهرابء*

 •    أكرث من مليار جالون في اليوم إجمالي قدرة 
تحلية المياه

 •    أكرث من 110,000 ألف كيلومرت طول شبكيت 
لمياه والكهرابء

•    ~1 مليون نقطة خدمة للمستهلكني النهائيني 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

•    ~125 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا

•    +40 دولة حول العالم 

•    حقوق حصرية للمشاركة في جميع المشاريع 
 المستقبلية توليد ونقل وتوزيع الكهرابء في 

إمارة أبوظيب

•   استثمار 40 مليار درهم إماراتي في مشاريع 
النقل والتوزيع بحلول عام 2030 لتنمية قاعدة 

مة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  األصول المنظَّ
والمحافظة عليها

 •   50 جيجاواط إجمالي قدرة توليد الكهرابء بحلول 
عام 2030

•   بناء قدرات “طاقة” في مجال التشغيل والصيانة لتعزيز 
دور الرشكة في مشاريع التوليد المستقبلية

•   الحفاظ على القدرة اإلنتاجية للنفط والغاز في كندا 
والعراق، وإيقاف العمل في حقول بحر الشمال عرب 

أعمال صديقة للبيئة

•   النمو المالي المدروس مع المحافظة على درجة 
التصنيف االئتماني المستقل للرشكة عند درجة 

“استثمار“ 

•   واحدة من أعلى رشكات المرافق تصنيفًا في 
 AA-من وكالة “موديز“ العالمية، و Aa3 :العالم

من وكالة “فيتش“ العالمية للتصنيف االئتماني**

•   عقود رشاء طويلة األجل مع مشرتين أقوايء ذوي 
جدارة ائتمانية عالية لينعكس ذلك على وضوح 

الرؤية فيما يخص توليد تدفقات نقدية مرنة

•   معدل المديونية إلى األرابح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء لإلثين عرش 

شهرًا األخرية: 2.5، مما يتيح للرشكة قدرًة كبريًة 
على االقرتاض لتمويل النمو المستقبلي، مع 

المحافظة في الوقت ذاته على درجة “استثمار“ 
في التصنيف االئتماني المستقل للرشكة 

**  تصنيف نهائي بدرجة “استثمار“ من قبل وكاليت “موديز“ و“فيتش“ 
للتصنيف االئتماني

* بناًء على القدرة الحالية والمستقبلية، ويدخل فيها قدرة “مصدر“

 •   حوكمة البيئة والمجتمع والرشكات عنصٌر أسايسٌّ 
في اسرتاتيجية مجموعة “طاقة”

•   أعلنت المجموعة في عام 2022 اسرتاتيجيتها 
للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، وحددت فيها 
أهدافًا مرحلية نحو الهدف المتمثل في تحقيق الحياد 

الُمناخي لالنبعاثات المصنفة ضمن النطاقني )1و2( 
بحلول عام 2050

•   خفض انبعاثات غازات الدفيئة المصنفة ضمن النطاقني 
)1و2( على مستوى محفظة المجموعة بنسبة %25 

بحلول عام 2030 مقارنة بعام األساس 2019

•   تقليل نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه بنسبة 
25% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2021

 •   ستشغل المرأة 30% من المناصب اإلدارية بحلول 
عام 2030
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انطالقًا من موقعها كواحدة من أكرب رشكات المرافق المتكاملة في المنطقة، تتمتع 
“طاقة” بمكانة فريدة تؤهلها لالضطالع بدورٍ قيادي في مسرية التحول المنشود في 

قطاع الطاقة. 

حضوٌر عالمي 
واسع

نعمل وفق اسرتاتيجية 
واضحة المعالم

مركز مالي قوي يتيح 
الفرصة لتمويل النمو

سعي دؤوب للرايدة 
العالمية في مجال 

حوكمة البيئة والمجتمع 
والرشكات
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كان العام 2022 عامًا محفوفًا ابلتحدايت في قطاع المرافق العالمي، 
وذلك في ظّل المخاوف المزتايدة حول أمن الطاقة والتقّلبات المستمّرة 

في أسعار السلع األساسية وتأثريهما الملحوظ على األسواق العالمية. 
وبموازاة ذلك، ابت من الضروري على الرشكات اليوم أكرث من أي وقت 

مىض المبادرة بشكل رسيع إلى وضع خطط فّعالة لإلسهام في حلول 
التغرّي المناخي.

وابلرغم من كّل هذه التحدايت، واصلت مجموعة “طاقة” تنفيذ 
اسرتاتيجيتها بعزيمة وإصرار والسعي إلى اغتنام الفرص اليت ترتافق مع 

المساعي العالمية لتحقيق التحّول في قطاع الطاقة ودفع عجلة النمو 
المستدام قدمًا. وبذلك، نواصل تحقيق المزيد من القيمة للمساهمني 

في المجموعة ودعم أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبطة 
بإزالة الكربون وتحقيق التحّول االقتصادي المنشود.

رؤية  الرشيدة  لقيادتنا  كان  ولطالما 
المقبلة  للعقود  وواضحة  ثاقبة  مستقبلية 
في دولة اإلمارات، حيث كّنا الدولة األولى 

في منطقة الرشق األوسط وشمال 
تيجي  إفريقيا اليت تعلن عن هدفها االسرتا
بحلول  المناخي  الحياد  تحقيق  في  المتمّثل 

عام 2050، فضاًل عن رؤيتنا الواضحة 
لبناء اقتصاد خاٍل من الكربون. وانسجامًا 

مع األهداف الوطنية، الزتمت “طاقة” 
كذلك ابلتحّول إلى رشكة مرافق خالية من 

.2050 ثات بحلول عام  االنبعا
وابإلضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة “طاقة” عن اسرتاتيجيتها الجديدة 

للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة بدعم كامل من مجلس اإلدارة. 
وإذ نتطّلع نحو المستقبل، تسهم هذه االسرتاتيجية في وضع أهداف 
مرحلية لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وإطالق مجموعة من 

المبادرات المرتبطة بمختلف المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، في 
ظّل الرتكزّي بشكل أسايس على تبيّن نهج قوي لحوكمة الرشكات وإدارة 
المخاطر ضمن مختلف قطاعات عملنا لحماية عملياتنا. ولهذه الغاية، ابدرنا 

إلى إنشاء لجنة االستدامة المنبثقة عن مجلس اإلدارة، حرصًا مّنا على دمج 
مهام اإلرشاف على المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة وااللزتام بها 

بعملية صنع القرار على المستوى اإلداري.

وفي عام 2022، أنجزت “طاقة” اتفاقية االستحواذ على حصة في رشكة 
أبوظيب لطاقة المستقبل “مصدر“ واليت تتعاون من خاللها مع ثالثة من 

أبرز الرشكات الوطنية لرتسيخ مكانة “مصدر“ كرشكة رائدة في مجال 
الطاقة النظيفة. وبموجب هذه االتفاقية، سوف تواصل “طاقة” إلى جانب 

رشكة برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك( ورشكة مبادلة لالستثمار )مبادلة( 
دعم أهداف النمو الطموحة لرشكة “مصدر“ في مجال الطاقة المتجددة 

والهيدروجني األخضر محليًا وعالميًا.

وابإلضافة إلى اإلنجازات األخرى اليت حققتها المجموعة، تأتي اتفاقيتنا 
مع “مصدر“ تأكيدًا على توّجهنا االسرتاتيجي ونهجنا المدروس بعناية 

لتحقيق النمو، بما ُترجم جلّيًا من خالل نتائجنا المالية القوية وتوزيعات األرابح 
ربع السنوية. وينعكس أداؤنا المالي القوي أيضًا في التصنيفات االئتمانية 

عالية المستوى والتحسن الكبري في درجة تصنيف المجموعة وفقًا ألبرز 
المؤرشات العالمية للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة. ويتيح لنا ذلك 

مواصلة االستثمار االسرتاتيجي، لتحقيق أثر واسع النطاق ودفع عجلة 
النمو قدمًا على مستوى المجموعة.

وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا العام يحظى أبهمية مضاعفة ابلنسبة لدولة 
اإلمارات، وذلك بعد إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة “حفظه الله“، العام 2023 “عام االستدامة“. وبينما تستعّد 
دولة اإلمارات الستضافة مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغري المناخ “COP28“، سوف نحرص على إيالء أهمية 

قصوى إلظهار ما نملكه من خربات رائدة في السوق ومواصلة اإلسهام 
في ترسيع وترية إزالة الكربون من قطاع المرافق، في ظّل تلبية الطلب 

الحالي على الكهرابء والماء بطرق موثوقة.

وابلنيابة عن مجلس إدارة “طاقة”، أوّد أن أغتنم هذه الفرصة ألتقّدم بجزيل 
الشكر والتقدير لكّل َمن ساهم وما زال يساهم لغاية اليوم في دعم 

مسريتنا الرايدية الواعدة. وقد أثبتت السنوات القليلة الماضية أّن رؤية 
“طاقة” المستقبلية ترتكز أواًل وأخريًا على تحقيق تقّدم ُيحتذى به. وإنين 

على يقني أبّن ثقة المساهمني الراسخة بإمكانات “طاقة” تسهم في 
ترسيخ مكانتها كرشكة مرافق رائدة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها 

المنشودة لعام 2030 وما بعده.

محّمد حسن السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

“رسالة رئيس مجلس اإلدارة االلزتام بتنفيذ اسرتاتيجيتنا والسعي 
إلى تحقيق نمو مستدام

واصلت مجموعة “طاقة” تنفيذ 
اسرتاتيجيتها بعزيمة وإصرار والسعي إلى 
اغتنام الفرص اليت ترتافق مع المساعي 
العالمية لتحقيق التحّول في قطاع الطاقة 
ودفع عجلة النمو المستدام قدمًا.
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وهذه النتائج المالية القوية ستمكننا “
من مواصلة االستثمار لتحقيق 
طموحاتنا، مع المحافظة على توفري 
عوائد قوية للمساهمني.
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تقّدم اسرتاتيجي .. 
أداء متمزي.

انطالقًا من موقعها كرشكة مرافق مسؤولة ومستدامة، واصلت رشكة 
أبوظيب الوطنية للطاقة )طاقة( تركزّي جهودها على الوفاء بتعهداتها، 
فتابعت الرشكة خالل العام 2022 توجهاتها االسرتاتيجية، المتعلقة 

بتحقيق طموحاتها ابلنمو وتطبيق المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، 
وهو أمر تجسد ابلتقّدم الملموس الذي أحرزناه في الوصول إلى األهداف 
اليت حددتها الرشكة، كما انعكس جليًا في قوة أدائنا المالي والتشغيلي 

على مدار العام. 

لقد ارتفعت إيرادات المجموعة لتبلغ 50.0 مليار درهم إماراتي، وُيعزى ذلك 
بشكل أسايس إلى االرتفاع في أسعار السلع األساسية في قطاع النفط 
والغاز. وأّدت الزايدة في نمو اإليرادات بمعدل من خانتني، إلى جانب التحسن 
الطفيف في خفض التكاليف، إلى تحقيق نمو على أساس سنوي بنسبة 

35% في صافي الدخل، ليبلغ 8 مليار درهم إماراتي. وهذه النتائج المالية 
القوية ستمكننا من مواصلة االستثمار لتحقيق طموحاتنا، مع المحافظة 

على توفري عوائد قوية للمساهمني. 

في مارس 2021، كنا أطلقنا اسرتاتيجيتنا الرامية لتحقيق العوائد 
والنمو المستدام – 2030، اليت نلزتم من خاللها بوضع المعايير البيئية 

واالجتماعية والحوكمة في صلب كل ما نقوم به. وفي عام 2022، أعلّنا 
عن اسرتاتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، اليت تضم جملة 

من األهداف الطموحة لخفض انبعاثات الغازات المسّببة لالحتباس الحراري، 
مدعومة بخارطة طريق واضحة للتنفيذ. وتساهم أهداف تخفيض االنبعاثات 

)النطاقني 1و2( بنسبة 25% عرب المجموعة بحلول عام 2030، من ضمنها 
محفظة المجموعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة %33، 

في تحديد مسارنا نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ولعب 
دور رئييس مساهم في تحقيق األهداف الوطنية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بتخفيض االنبعاثات الكربونية. إضافة إلى ذلك، أطلقنا العديد من 

المبادرات الرئيسية اليت تغّطي جوانب مختلفة مرتبطة ابلمعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة.

عالوة على ذلك، شهد العام 2022 استضافة “طاقة” للنسخة االفتتاحية 
من المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظيب. ففي إطار اسرتاتيجيتنا للنمو 

والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، نسعى لنصبح رشيك أعمال 
مستدام، وقد ساهم هذا المؤتمر الذي تّم تنظيمه في مايو، في توفري 

منّصة نجحت في استقطاب أبرز الجهات الفاعلة في القطاع من مختلف 
أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحدايت والفرص المتاحة إلجراء التغيريات العملية 
الضرورية لتحقيق التحّول المنشود في قطاع الطاقة. وقد ساهمت األحداث 

الجيوسياسية اليت شهدها العالم في إضفاء أهمية مضاعفة على هذا 
الحدث، وذلك من خالل تصّدر مسألة أمن الطاقة ألولوايت أبرز القادة في 

معظم دول العالم من جديد.

وخالل العام شهدنا تحقيق تقدم مضطرد في أعمالنا من حيث النمو 
واإلنجازات التشغيلية، في الوقت الذي واصلنا فيه العمل الدؤوب على وضع 

مفهوم “السالمة“، اليت تعد أهم قيمنا المؤسسية موضع التنفيذ عرب 
الحرص على صحة وسالمة كوادرنا البرشية، ومقاولينا، وأصولنا، والبيئة.

في قطاع أعمال توليد الكهرابء وتحلية المياه، نجحنا في إتمام صفقتنا 
التاريخية لالستحواذ على حصة مسيطرة في أعمال رشكة أبوظيب لطاقة 

المستقبل “مصدر“ في مجال الطاقة المتجّددة، وذلك ابلرشاكة مع رشكة 
برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك( ورشكة مبادلة لالستثمار )مبادلة(، فضاًل عن 

استحواذنا على حّصة في أعمال “مصدر“ الجديدة في مجال الهيدروجني 
األخضر. وتطمح “مصدر“، بدعم من “طاقة” والرشكات األخرى المساهمة 

المذكورة، لتصبح إحدى أكرب رشكات الطاقة النظيفة في العالم. وقد 
ساهم هذا االستحواذ على حّصة في “مصدر“ بترسيع وترية تحقيق 

أهدافنا المرتبطة ابلطاقة المتجّددة، وترسيع تحقيق هدفنا االسرتاتيجي 
الشامل للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة المتمّثل بزايدة نسبة 

القدرة المنتجة من مصادر الطاقة المتجّددة لتصبح 30% من إجمالي قدرتنا 
اإلنتاجية في مجال توليد الكهرابء قبل عام 2030. 

وفي إطار تحقيق هدفنا بزايدة إجمالي قدرتنا في مجال توليد الكهرابء 
هنا داخل دولة اإلمارات لتصل إلى 30 جيجاواط بحلول عام 2030، أعلنا أننا 

سنستحوذ على حصة 50% في محطات توليد الكهرابء التابعة لرشكة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم وربطها بشبكة كهرابء أبوظيب الربية بواسطة 

رشكتنا التابعة، أبوظيب للنقل والتحّكم )ترانسكو(. األمر الذي من شأنه 
تمكني رشكة اإلمارات العالمية لأللمنيوم من استخدام الكهرابء المولدة 

من مصادر الطاقة المتجددة، وابلتالي إنتاج األلمنيوم األخضر.

أما على صعيد عملياتنا الدولية، فقد ازداد نمونا وتوّسعنا في مجال 
العمليات التشغيلية والصيانة عرب توقيع اتفاقيات لالستثمار في مرشوع 

خصخصة محطات توليد الكهرابء العاملة ابلغاز في مجّمع “تاليمرجان“ 
للطاقة في أوزبكستان، وهذه الدولة ُتعّد سوقًا جديدًا ابلنسبة لنا. ومن 

المقّرر أن نستحوذ إلى جانب “مبادلة“ على حصة 40% في المحطات، علمًا 
أننا سنتوّلى مهام التشغيل والصيانة فيهما.

رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة 
والعضو المنتدب 
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ومن ناحية العمليات التشغيلية، حّققت أعمالنا العديد من اإلنجازات بما فيها، 
إطالق أول أعمال توليد الكهرابء في محطة “الظفرة للطاقة الشمسية“، 

اليت من المقّرر أن تكون إحدى أكرب محطات الطاقة الشمسية ضمن موقع 
واحد وأكرثها كفاءة من حيث التكلفة في العالم. ومن التوقع إنجاز هذا 

المرشوع ابلكامل في عام 2023 وستكون قدرته اإلنتاجية 1.5 جيجاواط 
، بما يسهم في ترسيخ الموقع القوي ألبوظيب في مجال الطاقة 

الشمسية على الصعيد العالمي. ومن جانب آخر، حققت محطة “الطويلة 
لتحلية المياه ابلتناضح العكيس“ الكثري من اإلنجازات من حيث قدرتها 

اإلنتاجية، علمًا أّنها ستصل مرحلة التشغيل التجاري الكامل في عام 2023 
بإنتاج المياه المحالة بتقنيات منخفضة الكربون. وسوف تكون هذه المحطة 

عند إكمال إنجازها، أكرب محطة من نوعها في العالم بقدرة إنتاج 200 مليون 
جالون من المياه يوميًا.

وفي محطة “نور أبوظيب“، اليت تعد أكرب محطاتنا للطاقة الشمسية 
قيد التشغيل حاليًا، فقد أخذنا على عاتقنا االضطالع بمسؤولية المهام 

التشغيلية وأعمال الصيانة. وهذه خطوة كبرية نحو توسيع قدراتنا وتعزيز 
موقعنا كرشكة مرافق متكاملة منخفضة الكربون. كذلك أعلّنا مع رشكائنا 

عن طرح سندات خضراء مضمونة بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي، إلعادة 
تمويل تسهيالت الديون الحالية لمحطة “نور أبوظيب للطاقة الكهروضوئية“، 

وكانت هذه السندات بمثابة صفقتنا األولى في مجال التمويل األخضر، 
وهدفت عائدات السندات المصدرة إلى إعادة تمويل تسهيالت الديون 

الحالية لمحطة “نور أبوظيب للطاقة الكهروضوئية“.

وفي السياق نفسه، حصلنا ورشكائنا على تمويل بقيمة 4 مليار درهم 
إماراتي لصالح محطة “المرفأ الدولية للماء والكهرابء“، ومن المقّرر أن يحني 

موعد استحقاق هذا التمويل الطويل األجل في عام 2042، واستخدم 
إلعادة تمويل تسهيالت الديون المقّدمة حاليًا لرشكة “المرفأ الدولية للماء 

والكهرابء“.

وابالنتقال إلى قطاع أعمال النقل والتوزيع، فقد أحرزنا تقدمًا كبريًا بتحقيق 
النمو وتحسني القدرات خالل العام. ونذكر هنا على وجه الخصوص إنجازنا 

بجانب أدنوك لصفقة تمويل بقيمة 3.8 مليار دوالر أمريكي لمرشوعنا 
االسرتاتيجي األول من نوعه في المنطقة إلنشاء شبكة لنقل التيار 

الكهرابئي عالي الجهد تحت سطح البحر ، سعيًا منا إلزالة الكربون من 
العمليات البحرية لرشكة برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك(. وعند إنجاز هذا 

المرشوع ابلكامل، سوف ترتبط عمليات “أدنوك“ البحرية مبارشة بشبكة 
الكهرابء الربية إلمارة أبوظيب بإرشاف رشكتنا التابعة، أبوظيب للنقل 

والتحكم )ترانسكو(. وستمكن هذه خطوة من استبدال موّلدات الكهرابء 
العاملة بتوربينات الغاز في عمليات “أدنوك“ البحرية بمصادر طاقة منخفضة 

الكربون. وُيعّد هذا المرشوع، إضافة إلى مرشوع ربط محطات رشكة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم بشبكة الكهرابء المحلية، خري مثال على الدور 

الذي تضطلع به “طاقة” لدعم المساعي الرامية إلى إزالة الكربون من 
القطاعات األكرث اعتمادًا عليه. كما أيتي انضمامنا إلى تحالف الوكالة الدولية 

للطاقة المتجّددة “آيرينا“ إلزالة الكربون ضمن القطاع الصناعي في عام 
2022 تأكيدًا إضافيًا على هذا االلزتام.

وأود أن أشري إلى أّن قطاع أعمال النقل والتوزيع واصل الرتكزّي طوال العام 
المايض على مجاالت أخرى تلعب دورًا محوراًي في تحقيق التحّول المنشود 

في قطاع الطاقة. ويشمل ذلك إطالقنا رشاكة مع مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت )اتصاالت( لتعزيز القدرات الرقمية واالرتقاء بتجربة العمالء من خالل 

تنفيذ مرشوع إنشاء البنية التحتية المتقّدمة لعدادات الكهرابء والمياه 

الرقمية في إمارة أبوظيب. وسيضمن هذا المرشوع ربط أكرث من 30% من 
العدادات الذكية، لرفع نسبة ربط العدادات ابلشبكة إلى 100% في مختلف 
أنحاء إمارة أبوظيب. كما تعاوّنا كذلك مع رشكة التكنولوجيا اإلماراتية الرائدة 

)إنجازات( لالرتقاء بجهود التحّول الرقمي في دولة اإلمارات، وذلك من خالل 
تبيّن العمليات الرقيمة في “طاقة” على نطاق واسع عرب تجهزّيها ببنية 

تحتية حديثة لتكنولوجيا المعلومات.

أما في قطاع أعمال النفط والغاز، فقد أجرينا مراجعة اسرتاتيجية شاملة 
لعملياتنا في هذا القطاع وقّررنا ابلتالي اإلبقاء على محفظة أعمالنا 

المرتبطة ابلنفط والغاز، ابستثناء أعمال االستكشاف واإلنتاج الموجودة في 
هولندا. وابلرغم من توّصلنا إلى القرار األنسب والذي يقيض ابإلبقاء على 

معظم أصولنا في قطاع النفط والغاز، فإن اسرتاتيجيتنا تتمحور بشكل 
عام حول هدفنا المتمّثل أبن نصبح رشكة مرافق رائدة منخفضة الكربون مع 

مواصلة تحقيق النمو من خالل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع مرافق المياه 
والكهرابء. وذلك يعين أّننا سنواصل عملياتنا في مشاريعنا القائمة حاليًا في 

هذا القطاع وفقًا ألعلى معايير الجودة واألداء.

وفي بحر الشمال في المملكة المتحدة، نجحنا في أعمال وقف التشغيل 
وأنجزنا تفكيك منّصيت “براي ألفا ريج“ و“براي برافو جاكيت“ وفقًا ألعلى 

معايير السالمة وضمن الجدول الزمين المحّدد والمزّيانية المحددة لهذه 
األعمال، األمر الذي يربهن على قدراتنا الواسعة في مجال تنفيذ مثل هذه 

المشاريع. إننا نحرص على تعزيز قدراتنا الرايدية في مجال إيقاف تشغيل 
الحقول وتفكيكها، بما يسهم في تلبية احتياجاتنا المستقبلية.

وأضيف إلى أبرز اإلنجازات خالل العام، إسهامنا في تلبية احتياجات القارة 
األوروبية من الطاقة في فصل الشتاء القارس، من خالل الحفاظ على 

طاقة التخزين القصوى في منشأة “برجرمري“ لتخزين الغاز ذات األهمية 
االسرتاتيجية في هولندا.

وفي الختام، أؤكد لكم أّننا ما كنا لننجح في كل ما حققناه خالل خالل العام 
2022 لوال تفاني كوادرنا البرشية، والزتام رشكائنا وأصحاب المصلحة، الذين 
وضعوا ثقتهم على الدوام في قدرات “طاقة”، وهم يواصلون العمل معنا 

في 11 دولة حول العالم، وأغتنم هذه الفرصة ألوجه الشكر الجزيل لهم 
جميعًا. 

وابلتطلع قدمًا نحو العام 2023 وما بعده، نؤكد على أن “طاقة” ستواصل 
الزتامها الراسخ بمسريتها نحو تحقيق طموحاتها ابلنمو واالستدامة، إلى 

جانب تحقيق القيمة للمساهمني وأصحاب المصلحة على حٍد سواء. وانطالقًا 
من نهج أعمالنا الرباغماتي، فإننا سنواصل الموازنة قدر المستطاع بني توفري 

االحتياجات المستمرة للطاقة من جهة، والحاجة إلى ترسيع الجهود نحو 
تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الجهود الهادفة إلى إزالة الكربون 

من جهة أخرى، وهي أمور تتطلب أداًء ماليًا قواًي وهيكل رأسمال صلب. 

أخريًا وليس آخرًا، حّققت “طاقة” تقّدمًا كبريًا والعديد من اإلنجازات على مدار 
العام 2022، لكن ال يزال هناك الكثري لتحقيقه. سنواصل البحث عن فرص 
التعاون والنمو وتحقيق القيمة لمساهمينا، فضاًل عن دورنا بدعم الرؤية 

االقتصادية واالستدامة للقيادة الرشيدة في دولة اإلمارات.
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التوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة 

تمثل أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة مجموعة من 17 
هدفا شاماًل ومرتابطا من أهداف االستدامة االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية اليت يعزتم تحقيقها بحلول عام 2030. وهذه األهداف 
العالمية مصممة لخلق مستقبل أفضل وأكرث استدامة للجميع 

من خالل معالجة مشكلة تغري المناخ، وضمان الحصول على المياه 
النظيفة والطاقة أبسعار معقولة، والقضاء على الفقر. ويلعب قطاع 

الطاقة دورًا مهما في الجهود الشاملة لتحقيق أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة ويعد القطاع العبًا أساسيًا في مجال 

العمل المناخي. وال تزال “طاقة” ملزتمة بدعم أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة وتعمل على مواءمة برامجها ومبادراتها مع 

األهداف األكرث صلة بقطاع الطاقة ضمن المجاالت اليت تنشط فيها. 
واتخذت “طاقة” من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة إطار 

عمل لتوجيه نهجها تجاه االستدامة وتعزيز مواءمة جهودها مه 
الجهود العالمية من خالل دمج هذه األهداف ضمن اسرتاتيجيتها 

للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة.

لمزيد من المعلومات عن جهودنا في مجال االستدامة، 
يرجى االطالع على أحدث تقاريرنا لالستدامة.

التحول إلى رشكة رائدة في مجال توليد الكهرابء وتحلية المياه ابستخدام التقنيات الرسالة 
منخفضة الكربون

توفري الكهرابء والمياه الالزمتني للحكومات والرشكات والمستهلكني لحياة مستدامة وناجحة الرؤية 
ابستخدام التقنيات النظيفة
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داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وعلى 

الصعيد الدولي

توسيع مجموعة 
المنتجات ابالتجاه نحو 

الحلول اليت تتمحور 
حول العمالء

التحول إلى رشكة رائدة 
ومستدامة ورشيكة 

في جهود إزالة الكربون 
في اإلمارات العربية 

المتحدة

االنضباط المالي
ضمان اإلرشاف المالي والنظر 

في خيارات تحقيق الدخل

المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة
التحول إلى الرشكة الرائدة 

في مجال المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة 

في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة عرب استدامة تحقيق 

اسرتاتيجيتنا وأهدافنا 
المؤسسية

االبتكار والرقمنة
تمكني تحسني األعمال 

الحالية والقدرة على االبتكار 
لتحقيق النمو في نماذج 

األعمال الجديدة

تحقيق مستقبل مزدهر من خالل توفري كهرابء ومياه بكفاءة وبطرق مستدامة وموثوقة الغرض 
إلطالق العنان لإلمكانات غري المحدودة لألشخاص واألماكن

السالمةالقيم
نجعل السالمة قبل 

كل يشء

االستدامة 
نختار األصلح لبيئتنا 
ومجتمعنا وشعبنا

التعاون 
مًعا نحن أقوى

االبتكار 
نبحث عن طرق إبداعية 

لتحقيق النتائج

التمزي 
نسعى جاهدين 

لتحقيق أداء 
استثنائي

تميض “طاقة“ بخطى ثابتة في رحلة التحول إلى الرشكة الرائدة 
في مشاريع توليد الكهرابء وتحلية المياه ذات االنبعاثات الكربونية 

المنخفضة، إذ تركز اسرتاتيجيتنا المحدثة لعام 2030 على التحسني 
والنمو من خالل أربعة عوامل تمكني رئيسية:

تطوير قدرات األفراد لتحقيق 
المستقبلي النمو 

1بناء القدرات

التحول إلى الرشكة الرائدة في 
مجال المعايير البيئية واالجتماعية 

والحوكمة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة عرب استدامة تحقيق 

المؤسسية وأهدافنا  اسرتاتيجيتنا 

البيئية  المعايير 
والحوكمة 3واالجتماعية 

ضمان اإلرشاف المالي والنظر في 
خيارات تحقيق الدخل

2االنضباط المالي

تمكني تحسني األعمال الحالية 
والقدرة على االبتكار لتحقيق النمو 

في نماذج األعمال الجديدة

4االبتكار والرقمنة
دعم األهداف األخرى للتنمية المستدامة

الرتكزي األسايس ضمن قطاع الطاقة

الرتكزي ضمن اسرتاتيجية طاقة للمعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة
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اسرتاتيجيتنا 
الركائز االسرتاتيجية

النموالتحسني

الموضوع 
التحول إلى شركة مرافق متكاملة 

وفعالة

األهداف/ خطة العمل
•  تحقيق أعلى أداء من خالل التحسينات 

التشغيلية )في المحفظة المحلية 
والدولية( في قطاع توليد الكهرابء 

وتحلية المياه

•  تحقيق أعلى أداء تشغيلي وتوافرية 
شبكات في قطاع النقل والتوزيع

•  تحقيق أعلى أداء من خالل التحسني 
التشغيلي وتحسني القيمة وتعزيز 

الكفاءة في برنامج إيقاف التشغيل في 
قطاع أعمال النفط والغاز

الموضوع 
الشراكة مع الحكومة لوضع النسق 

التنظيمي األمثل

األهداف/ خطة العمل
•  توصل إلى التسوية المثلى آلليات فرتة 

الرقابة التنظيمية 2 مع دائرة الطاقة من 
خالل إطار عمل استرشافي يكون أنسب 

لرشكة “طاقة”

الموضوع 
التحول إلى شركة رائدة في مجال 

االستدامة وشريكة بارزة في جهود 
إزالة الكربون

األهداف/ خطة العمل
•  إزالة الكربون من إمدادات الطاقة 

للعمالء

•  كهربة العمليات الصناعية

•  كفاءة الطاقة وإدارة الطلب

•  إزالة الكربون من وسائل النقل

الموضوع 
تعزيز أمن العرض للحفاظ على نمو 

الطلب في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وعلى الصعيد الدولي

األهداف/ خطة العمل
•  قيادة تنمية قدرات الكهرابء والمياه 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة - 

إضافة 12 جيجاوات في اإلمارات العربية 
المتحدة

•  تنمية محفظة التوليد الدولية 
ابستخدام مصادر الطاقة المتجددة - 

إضافة قدرة تصل إلى 15 جيجاوات دولًيا 
ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة 

داخلًيا إلى %30

•  وضمان أن تغطي تقنية التناضح 
العكيس عالية الكفاءة نحو ثليث 

محطات تحلية المياه في الرشكة

•  إضافة 11 مليار دوالر أمريكي كاستثمار 
في استبدال األصول من خالل 

المشاريع الكبرية لتنمية البنية التحتية 
والشبكات في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

الموضوع 
توسيع محفظة المنتجات بالتحول 

نحو الحلول التي تتمحور حول 
العمالء

األهداف/ خطة العمل
•  تطوير التحالفات الصناعية واالستعداد 

للتوسع المستقبلي في مجال 
الهيدروجني

االنضباط الماليبناء القدرات
المعايير البيئية 

االبتكار والرقمنةواالجتماعية والحوكمة

الموضوع
تطوير قدرات األفراد لتحقيق 

النمو المستدام

خطة العمل
•  تحسني قدرات التوطني من خالل 

استقطاب وتطوير المواهب 
المحلية

•  التحول إلى رشكة رائدة متكاملة 
- مالكة ومطورة ومشغلة في 

قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه

•  الرتكزّي على الحلول اليت تتمحور 
حول العمالء وتحسني تجربة 

العمالء في قطاع النقل والتوزيع

•  بناء قدرات إيقاف التشغيل في 
قطاع أعمال النفط والغاز

الموضوع
ضمان اإلشراف المالي والنظر 

في خيارات تحقيق الدخل

خطة العمل
•  الحفاظ على سياسة توزيع األرابح 

وتصنيف ائتماني مستقل بدرجة 
“استثمار” لتعظيم القيمة

•  وضع اسرتاتيجيات استثمار حكيمة 
للتأكد من أن مستوايت العائد 

المستهدفة والمخاطر متوافقة 
مع األهداف اإلسرتاتيجية للرشكة 

وتقييم المخاطر

•  تنفيذ عملية تصنيف رأس مال قوية 
لتعظيم العوائد للمساهمني، مع 

الحفاظ على مرونة المحفظة

•  تطوير اسرتاتيجيات التمويل األمثل 
اليت تزيد من القيمة وتقلل تكلفة 

رأس المال

الموضوع
التحول إلى الشركة الرائدة 

في مجال المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة عبر 
استدامة تحقيق استراتيجيتنا 

وأهدافنا المؤسسية وصوالً إلى 
تحقيق الحياد المناخي

خطة العمل
•  تحقيق الحياد المناخي ضمن 

النطاقني 1 و2 بحلول عام 2050

•  تقليل االنبعاثات ضمن النطاقني 1 و2 
عرب المجموعة بنسبة 25% وداخل 

اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 
33% بحلول عام 2030 مقارنة 

بخط األساس لعام 2019 )مرحلي(

•  تقليل استهالك الطاقة في مجال 
تحلية المياه

•  تقليل الفاقد في توزيع المياه 
بنسبة 25% في عام 2030 

)الهدف الداخلي سيتم تحديده 
بنسبة 30% بحلول عام 2030(

•  زايدة شفافية التقارير

•  تعزيز التنوع عرب 4 مجموعات: 
الجنس والعمر والجنسية وأصحاب 

الهمم

•  تشغل 30% من النساء في 
مناصب إدارية بحلول عام 2030

•  تركزّي جهود المسؤولية 
االجتماعية للمجموعة على 

موضوعني: المساواة في التعليم 
والبيئة بما يغطي الهدف 8 من 

أهداف التنمية المستدامة

•  زايدة اإلنفاق على المسؤولية 
االجتماعية للمجموعة ليفوق 

المستوايت الحالية على الصعيدين 
الوطين والعالمي

•  اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة 
بما يتجاوز اللوائح والمتطلبات 

المحلية

الموضوع
تمكين تحسين األعمال 

الحالية والقدرة على االبتكار 
لتحقيق النمو في نماذج 

األعمال الجديدة

عوامل التمكني الركزية
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توليد الكهرابء وتحلية المياه

تليب محفظتنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة أكرث من 90% من الطلب 
على الكهرابء والمياه في أبوظيب من خالل تشغيل 11 محطة لتوليد الطاقة 

وتحلية المياه. وتنتج هذه األصول ما مجموعه 16 جيجاواط من إجمالي 
القدرة التشغيلية لتوليد الطاقة، بما في ذلك 940 ميجاواط )تيار مبارش( 

من الطاقة المتجددة ، والطاقة المتجددة الضخمة المضافة من التوليد 
المبكر من مرشوع الظفرة في أواخر العام. وهناك مرشوعا طاقة قيد 

اإلنشاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ األول هو مرشوع محطة الفجرية 
3 بقدرة 2.4 جيجاواط اليت ستكون محطة توليد الطاقة األكرب واألكرث كفاءة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة واليت ستوظف أحدث تقنيات توربينات 
الغاز المتاحة تجاراًي، والثاني هو مرشوع محطة الظفرة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات ، واليت من المقرر أن تكون واحدة من أكرب 

محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المقامة في موقع واحد في 
العالم. وكلتا المحطتني في طريقهما للتشغيل خالل عام 2023.

تبلغ قدرة المحفظة التشغيلية لتحلية المياه في “طاقة” في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 860 مليون جالون يومًيا فضاًل عن 200 مليون 

غالون إضافي قيد التطوير من محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح 
العكيس، واليت اختربت بنجاح قدرتها القصوى في عام 2022 وبدأت في 

تصدير كميات كبرية إلى الشبكة ولكن من المتوقع أن تكتمل في أوائل 
عام 2023، مما يجعلها واحدة من أكرب محطات تحلية المياه العاملة بتقنية 

التناضح العكيس في العالم.

وعلى الصعيد الدولي، تمتلك محفظة التوليد في “طاقة” 4.1 جيجاوات من 
القدرة التشغيلية لتوليد الطاقة. وتقوم “طاقة” حالًيا - في إطار مرشوع 

مشرتك مع رشكاء آخرين - ببناء محطة لتوليد الطاقة والمياه والبخار في 
المملكة العربية السعودية بقدرة 940 ميجاواط و2,390 كيلو رطل بخار 

في الساعة، واليت من المقرر أن تبدأ التشغيل التجاري في 2025.

خالل عام 2022، زادت رشكة “طاقة” بشكل كبري من مساهمة مصادر 
الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة العالمي من خالل إضافة رشكة 

أبوظيب لطاقة المستقبل )المعروفة ابسم مصدر( إلى محفظة التوليد 
الخاصة بها. وقد تحقق ذلك بعد االنتهاء بنجاح من االستحواذ االسرتاتيجي 

على حصة نسبتها 43% من أعمال “مصدر“ في مجال الطاقة المتجددة. 
كما أنشأت رشكة “طاقة” مرشوًعا مشرتًكا مع كل من “أدنوك“ و“مبادلة“ 

لتحجز لنفسها مكاًنا في عالم الهيدروجني األخضر النائش بحصة تبلغ %24.

تسري أعمال قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه على الطريق الصحيح 
لتحقيق أولوايتها اإلسرتاتيجية. وقد أعلنت “طاقة” في مارس 2022 أنها 
تتطلع إلى الحصول على أكرث من 5.4 جيجاواط من قدرة توليد الكهرابء من 

خالل االستحواذ على محطات توليد الكهرابء العاملة ابلغاز والتابعة لرشكة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم في جبل علي والطويلة، ابلرشاكة مع الرشكة 

االستثمارية لدبي )دابل هولدينغ(

ومن خالل حصة “طاقة” في “مصدر“ - اليت تبلغ طاقتها اإلجمالية 
التشغيلية وقيد التطوير 7.3 جيجاوات داخل اإلمارات وخارجها – يكون قطاع 

توليد الكهرابء وتحلية المياه قد اقرتب كثرًيا من تحقيق هدفه المتمثل 
في الحصول على 30% من محفظته من الطاقة النظيفة بحلول عام 

2030. وتواصل “طاقة” الرتكزّي على كفاءة تقنية التناضح العكيس، مع 
تقدم أعمال البناء في محطة الطويلة للتناضح العكيس كجزء ال يتجزأ من 

اسرتاتيجية الرشكة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030. وقد 
طورت “طاقة” عمليات التشغيل والصيانة لتقدم داخل محطة نور أبوظيب 

اليت تعد واحدة من أكرب محطات الطاقة الشمسية المقامة في موقع 
واحد في العالم. وأوقفت “طاقة” تشغيل مرشوع الطويلة إيه 2، واحد من 
أوائل مشاريع البناء والتشغيل والتحويل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

إلفساح المجال لمحطات الطاقة األكرث كفاءة المزمع إنشاؤها.

األولوايت االسرتاتيجية لقطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه

تمتد أعمال قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه في رشكة “طاقة” لتغطي سبع دول، هي 
اإلمارات العربية المتحدة وغانا والهند والمغرب وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 

والوالايت المتحدة.

زايدة القدرة اإلجمالية لتوليد الكهرابء 
إلى 30 جيجاواط في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وإضافة ما يصل إلى 15 
جيجاواط على المستوى الدولي

نجح قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه في رشكة “طاقة” خالل 
عام 2022 في تأسيس رشاكات اسرتاتيجية وفي إنهاء معامالت 
ابرزة أعادت رسم حدود الرشكة والقطاع، حيث قام بترسيع التقدم 

االسرتاتيجي للمجموعة من خالل االستحواذ على “مصدر“، والدخول 
إلى أسواق جديدة، والتغلب على التحدايت العالمية لتقديم مشاريع 

جديدة وتوسيع قدرات العمليات والصيانة. ونحن نسري بثبات على 
الطريق الصحيح لتحقيق أهداف النمو للعام 2030.

فريد العولقي 
المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة

“ توسيع تقنيات التناضح العكيس عالية 
الكفاءة لتشكل ثليث قدرة تحلية المياه، 

مع إضافة قدرات جديدة تبلغ 205 
ماليين غالون يوميًا قيد التطوير

إيقاف تشغيل التقنيات األقل كفاءة توسيع قدرات التشغيل والصيانة
في محطات توليد الكهرابء القديمة

الرتكزي على الطاقة النظيفة- بما في 
ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية - 

لرتتفع إلى 30% بحلول عام 2030
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ولرشكة “طاقة” الحّق في المشاركة بحصة 40% على األقل في جميع 
مشاريع توليد الكهرابء وتحلية المياه المستقبلية في أبوظيب اليت تعلن 

عنها رشكة مياه وكهرابء اإلمارات حىت عام 2030. وكجزء من الصفقة مع 
“مصدر“، فسوف تقوم “طاقة” ابلمساهمة بحصص الملكية في مشاريع 

الطاقة المتجددة المستقبلية في أبوظيب لصالح “مصدر“.

العمليات عرب القطاع

استمرت محفظة توليد الكهرابء وتحلية المياه في “طاقة” في إظهار 
األداء التشغيلي القوي خالل العام. حققت مرافق توليد الكهرابء توافرية 

فنية وتجارية بنسبة 93.0% و96.7% على التوالى، بما يمثل تحسًنا عن 
عام 2021 بنسبة 0.7% و1.2% على التوالي. وحافظت مرافق تحلية 

المياه على أدائها القوي حيث حققت توافرية فنية وتجارية بنسبة %95.0 
و99.4% على التوالى، ابلتساوي تقريًبا مع العام المايض حيث تحسنت 

التوافرية التجارية فقط بشكل طفيف خالل العام بنسبة %0.2.

ويرجع هذا التحسن بشكل أسايس إلى استعادة محطتني من انقطاعات 
طويلة، في كل من الشويهات 3 )1.6 جيجاواط من محطة التوربينات الغازية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة( وتاكورادي )330 ميجاواط من محطة 
التوربينات الغازية في غانا(. وواجهت بعض محطاتنا القديمة بعض الصعوابت 
الفنية المتوقعة في األصول المتقادمة واليت تتم معالجتها حالًيا؛ بما في 

ذلك محطات أم النار والطويلة بي والشويهات 1.

تم تنفيذ عمليات تحّول تشغيلي وإداري واسعة النطاق في محطة 
تاكورادي لتوليد الكهرابء في غانا، مما أدى إلى تحقق توافرية أكرث من 

80% ألول مرة منذ تحديثها في عام 2014.

انخفض إنتاج الكهرابء في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحوالي 10% )أو 
7 جيجاواط( خالل العام، ويرجع ذلك أساًسا إلى زايدة الطاقة المتولدة من 

محطة براكة للطاقة النووية. هذا ولم يؤثر االنخفاض في اإلنتاج سلًبا على 
إيراداتنا حيث إنها مرتبطة ابلتوافرية اليت ظلت قويًة خالل العام.

كان اإلنتاج اإلجمالي للقطاع على المستوى الدولي أعلى قلياًل من العام 
المايض، ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع حجم اإلنتاج في الهند.

لمحة عن العمليات التشغيلية

توليد الكهرابء وتحلية المياه يتبع

قلت كمية المياه المحالة اليت تنتجها المحطات التشغيلية، حيث بدأت 
محطة الطويلة العاملة بتقنية التناضح العكيس - واليت مازالت قيد 
اإلنشاء - في التوليد المبكر للمياه المحالة وإرسالها إلى الشبكة.

نظًرا ألن غالبية محطات توليد الكهرابء وتحلية المياه لدينا تعمل بموجب 
اتفاقيات رشاء أو سداد طويلة األجل، فإن المحرك الرئييس لألداء المالي 

هو التوافرية اليت ظلت قويًة خالل العام.

ارتفعت إيرادات قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه بنسبة 12%، وكان 
السبب األسايس وراء ذلك هو الزايدة في أسعار الوقود - وال سيما 
الفحم – في مرافقنا الدولية. في ظل هياكل التعرفة الحالية تعترب 

أسعار الوقود سبياًل لنقل التكلفة، مما يؤدي إلى زايدة في كل من 
اإليرادات والتكاليف، ولكن مع عدم وجود تأثري مادي على الربحية.

وانخفضت األرابح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين 
بشكل طفيف من 7،663 مليون درهم إلى 7،608 مليون درهم ، 

بينما انخفض صافي الدخل بنسبة أكرب بلغت 31.6% إلى 455 مليون 
درهم )2021: 665 مليون درهم(. وقد تأثرت كال مؤرشي الربحية 

سلبا بمخصصات بحوالي 400 مليون درهم لخسارة االئتمان المتوقعة 
واالنكشاف التنظيمي لبعض المشاريع الدولية. ابإلضافة إلى ذلك، أدى 

إقفال بعض األصول في منتصف عام 2021 إلى تسجيل نتائج أضعف 
ابلمقارنة على أساس سنوي.

اإلمارات العربية المتحدة

خرجت محطة الطويلة إيه 2 من الخدمة في أكتوبر 2022 عند استحقاق 
اتفاقية رشاء الطاقة مع رشكة مياه وكهرابء اإلمارات. وقد كان من 

المقرر إيقاف تشغيل المحطة وتفكيكها خالل عام 2022، تماشيًا مع 
اسرتاتيجيتنا إلخراج األصول القديمة األقل كفاءة من الخدمة. 

وابلمثل فإن رشكة المرفأ للطاقة التابعة للمجموعة قد توقفت عن 
العمل جزئًيا وتخلصت من األصول المتقادمة في العني ومدينة زايد، فضاًل 

عن عدد من وحدات التوليد األخرى في المناطق النائية اليت تم إيقاف 
تشغيلها، مما أدى إلى تحقيق مكاسب صافية ألعمال قطاع التوليد.

اإلنجازات المالية لقطاع توليد الكهرابء وتحلية 
المياه )مليون درهم إماراتي(

متوسط التوافرية الفنية عرب القطاع 

2022

2021

الكهرابء

%95.5

%96.7

2022

2021%99.2

%99.4

المياه

2022

2021

اإليرادات

2022

2021

الكهرابء داخل اإلمارات

74,803

جيجاواط67,741

جيجاواط

جيجاواط

مليون جالون

مليون جالون

جيجاواط

2022

202118,464

18,826

الكهرابء عالمًيا

%27.7 
من إيرادات المجموعة

إجمالي إيرادات توليد الكهرابء وتحلية المياه:

13.8 مليار درهم

%12.1
من إيرادات المجموعة

إيرادات توليد الكهرابء وتحلية المياه على 
المستوى الدولي:

6.0 مليار درهم

2022

2021

األرابح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

2022

2021

صافي الدخل )حصة طاقة(

2022

2021230,868

263,814

المياه داخل اإلمارات

12,337

13,823

7,686

7,170

643

478
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اتخذنا خطوات كبرية في تطوير عملياتنا في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة خالل عام 2022، تماشًيا مع تركزّينا االسرتاتيجي لنكون روادًا 

في االستدامة ورشيًكا في جهود إزالة الكربون في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. في يناير كان التسعري الناجح لسندات “طاقة” الخضراء 
المضمونة رفيعة المستوى بقيمة إجمالية قدرها 700.8 مليون دوالر 

أمريكي )2.6 مليار درهم إماراتي( الصادرة عن نور أبوظيب ميالًدا ألول 
سندات خضراء مرتبطة بمحطة كبرية للطاقة الشمسية وإنجاًزا مهًما لرشكة 

“طاقة” ورشكائها في هذا المرشوع المشرتك، وأول صفقة تمويل صديق 
للبيئة للرشكة وأحد أكرب إصدارات السندات الخضراء في المنطقة.

واستخدمت عائدات اإلصدار في إعادة تمويل الدين القائم آنذاك لرشكة 
سويحان للطاقة الكهروضوئية )SPPC(، اليت قامت ببناء وتملك وتشغيل 

محطة نور أبوظيب، وهي واحدة من أكرب محطات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في العالم. وقد وّلدت هذه الصفقة قيمة كبرية لمساهمي 

رشكة سويحان للطاقة الكهروضوئية ولرشكة مياه وكهرابء اإلمارات – 
بصفتهما الطرف المشرتي – من خالل تمديد استحقاق الديون لمدة خمس 

سنوات على خلفية تمديد اتفاقية رشاء الطاقة لمدة خمس سنوات حىت 
عام 2049. وقد تحقق ذلك بفضل الدعم الذي قدمته حكومة أبوظيب 

لهذه الصفقة. 

ابإلضافة إلى ذلك قامت رشكة “طاقة” ورشكة سويحان للطاقة 
الكهروضوئية بإتاحة تنفيذ جميع عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بمحطة 

“نور أبوظيب“ داخل المحطة لزايدة قدرات اإلدارة العملية لوظائف المحطة 
الحيوية. وهذه الخطوة هي المرة األولى اليت تدير فيها رشكة مقرها 

اإلمارات العربية المتحدة بشكل كامل عمليات التشغيل والصيانة لمحطة 
طاقة شمسية كهروضوئية في موقع واحد بهذا الحجم القيايس. 

والهدف من ذلك هو خلق الفرص لتعظيم أداء األصول، وتحقيق وفورات في 
تكلفة العائد، وخلق فرص لزايدة القيمة داخل الدولة.

نجحنا أيًضا في توفري 1.09 مليار دوالر أمريكي )4 مليارات درهم( إلعادة 
تمويل رشكة المرفأ الدولية للماء والكهرابء، وهي رشكة المرشوع اليت 

تمتلك وتدير محطة المرفأ للماء والكهرابء. ويعد معدل التمويل التنافيس 
الذي تم تحقيقه خالل فرتة تحول في ظروف السوق شهادًة على اإليمان 
ابلسجل القوي ألعمالنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي أدى إلى 

زايدة العوائد إلى أقىص حد لمساهمينا ورشكائنا في العمل. وقد شارك 
في عملية إعادة التمويل تسعة جهات إقراض دولية وإقليمية. وتتماىش 

عملية إعادة التمويل بشكل كامل مع توجهنا االسرتاتيجي ورغبتنا في 
دفع النمو من خالل تمويل مشاريع المرافق الكربى في أبوظيب.

عالوة على ذلك، اختربت محطة الطويلة للتناضح العكيس سعتها القصوى 
بنجاح، لتصل إلى 200 مليون جالون يومًيا، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول 

أوائل عام 2023. تبلغ قدرة التوريد في محطة الطويلة 909,200 مرت 
مكعب في اليوم بما يكفي لتلبية الطلب على المياه ألكرث من 350,000 

أرسة، مما يجعلها واحدة من أكرب محطات تحلية المياه بتقنية التناضح 
العكيس في العالم. وتواصل المحطة وضع معايير جديدة لكفاءة وتكلفة 

المياه المنتجة، مع اعتماد تقنية التناضح العكيس لتحل محل التحلية 
الحرارية.

حققت “طاقة” إنجازًا آخر في عام 2022 بربطها 1.1 جيجاوات من مرشوع 
محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ابلشبكة. وسوف تصل 
المحطة إلى طاقتها الكاملة البالغة 1.5 جيجاوات )تيار مبارش( في عام 

2023، لزتويد ما يكفي من الكهرابء لقرابة 160 ألف مزنل في جميع أنحاء 
دولة اإلمارات.

وكما ذكرنا سابًقا، فنحن نتطلع إلى االستحواذ على حصة تبلغ 50% من 
أصول توليد الطاقة الخاصة برشكة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بقدرة 5.4 

جيجاواط وربط الطاقة المنتجة في رشكة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
بشبكة أبوظيب مما سيمكن رشكة اإلمارات العالمية لأللمنيوم من 

الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة. وقد ُصممت هذه الرشاكة لتوفري 
أصول الطاقة وتحسني التوليد للقطاع وترسيع إزالة الكربون الناتج عن 

تصنيع األلمنيوم في رشكة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في دولة اإلمارات.

وعلى صعيد آخر فقد بدأنا العمل في أول مرشوع إيقاف تشغيل لمرفق 
تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل في محطة الطويلة إيه 2، 

األمر الذي يضع إطاًرا ألعمال إيقاف التشغيل المستقبلية للمحطات المقرر 
إخراجها من الخدمة في الدولة.

عرب عملياتنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، توضح هذه اإلنجازات 
كيف تستمر أعمال قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه في الرتكزّي على 

تحقيق أعلى معايير االستدامة، مع تقديم مساهمات كبرية في تنفيذ 
اسرتاتيجية “طاقة” خالل هذا العام. 

لمحة عن العمليات التشغيلية

توليد الكهرابء وتحلية المياه يتبع

األصول الدولية

في غانا، تمكن مرشوعنا من تحقيق مستوايت عالية من التوافرية وزود 
الشبكة بطاقة آمنة وفعالة وموثوقة بعد إجراء العديد من التحسينات 

التشغيلية والتقنية. ومع ذلك، فإننا لن نتخلى عن الحذر بسبب البيئة 
االقتصادية الصعبة والتحدايت اليت تواجهها الحكومة. وسوف نواصل 
الحفاظ على الموثوقية الفنية والتشغيلية لهذا المرفق، مع مراقبة 

الوضع االقتصادي عن كثب. 

ولم يشهد العام أي تأخري في المدفوعات من قبل المشرتي. وكان 
الرتكزّي في غانا في عام 2022 على تقديم مبادرات التحول، وتعزيز 

نموذج التشغيل، وتطبيق مجموعة من تحسينات األداء.

 في المغرب، تأثر مرشوعنا ابلزايدة الكبرية في أسعار الفحم خالل عام 
2022. وبموجب العقد ُيسمح بنقل تكلفة الوقود، ومع ذلك فقد أدى 

ارتفاع أسعار الفحم إلى ارتفاع تكاليف المخزون، مما أثر على أرصدة رأس 
المال العامل. وقد تمت تلبية متطلبات التمويل اإلضافية هذه من خالل 

االقرتاض قصري األجل من البنوك المحلية.

وفي محطة توليد الكهرابء في المغرب، تتواصل جهودنا إلدخال 
التحسينات عرب مجموعة من المجاالت لترسيع عملية التحول في مجال 

الطاقة، وتعزيز االستدامة والثقافة التنظيمية للرشكة، ودفع جهود 
التحول الرقمي للحفاظ على تصدر المنافسة. ونتيجة الزتامنا الدائم 

ابلتمزّي التشغيلي استمرت المحطة اليت تعد واحدة من أكرب محطات 
الطاقة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا في تقديم أداء 

تشغيلي متمزّي. وقد قمنا أيًضا بتطوير إسرتاتيجية واسعة النطاق للنمو 
وإزالة الكربون واليت شملت مشاريع الطاقة المتجددة. وتم منح رشكتنا 

الفرعية “طاقة المغرب“ مواقع في مرشوع الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة )مازن( لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 96 ميجاواط.

في الوالايت المتحدة، انتهى استثمارنا في اتفاق التحصيل في محطة 
“ريد أوك“ في سبتمرب 2022، وبدأت “طاقة” في عملية فض هذه 

الرشاكة القانونية.

إتمام صفقة تاريخية لمحطة طاقة نظيفة
خالل عام 2022، نجحت “طاقة” في إتمام صفقة تاريخية ابالشرتاك 

مع “مبادلة“ و“أدنوك“، حيث أصبحت هذه الرشكات الثالث اآلن 
مساهمة في “مصدر“.

تم اإلعالن عن الصفقة ألول مرة في ديسمرب 2021 من قبل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وقد تم االنتهاء من هذه الصفقة الرائدة بعد 12 شهًرا 
فقط، وسوف تشهد قيام ثالث رشكات من كربى رشكات أبوظيب 

بتوحيد الجهود لتوسيع وتنمية وتطوير نطاق عمليات “مصدر“ رسيًعا 
واالرتقاء بها إلى مصاف الرشكات العالمية بموجب تفويض موسع. 

وُتظهر الرسعة اليت أبرمت بها هذه الصفقة تنفيذ “طاقة” الرسيع 
السرتاتيجية النمو الخاصة بها.

وقدرت الصفقة قيمة مشاريع “مصدر“ المشرتكة الجديدة بنحو 7 
مليارات درهم )1.9 مليار دوالر أمريكي( على أساس حقوق ملكية 

بنسبة 100%. وتماشيًا مع القيمة االسرتاتيجية والخربة اليت 
ساهمت بها “طاقة” في المرشوع الجديد، شهدت االتفاقيات 

الملزمة حصول “طاقة” على حصة مسيطرة نسبتها 43% في أعمال 
الطاقة المتجددة في “مصدر“ مع احتفاظ “مبادلة“ بحصة 33%، بينما 

تمتلك “أدنوك“ النسبة المتبقية البالغة 24%. وفي الوقت نفسه، 
تمتلك “أدنوك“ حصة مسيطرة تبلغ 43% في مرشوع الهيدروجني 

األخضر المشرتك الجديد لرشكة “مصدر“، بينما تحتفظ “مبادلة“ بحصة 
تبلغ 33 % وتمتلك “طاقة” حصة تبلغ %24. 

شارفت “طاقة” على الوصول إلى هدفها المتمثل في الحصول 
على 30% من إجمالي السعة المركبة من الطاقة النظيفة قبل عام 

.2030

وعماًل ابلرشاكة الجديدة، تطمح “مصدر“ إلى تعزيز قدرتها اإلنتاجية 
لتصل إلى ما ال يقل عن 100 جيجاواط من طاقة الطاقة المتجددة ضمن 

محفظة مشاريعها المحلية والعالمية بحلول عام 2030، مع الرتكزّي 
على تقنيات الرايح والطاقة الشمسية. وفي مجال الهيدروجني األخضر 

تطمح “مصدر“ إلى توسيع نطاق أعمالها بوترية رسيعة، لتبلغ قدرة 
إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طٍن من الهيدروجني بحلول عام 2030. 

وفي إطار الصفقة، ستمنح “طاقة” حصص ملكيتها في مشاريع 
الطاقة المتجددة المستقبلية في أبوظيب إلى “مصدر“. 

  أدنوك 

  مبادلة

  طاقة

%43

%33

%24

 التقرير المتكامل 2022

39 38



في عمان، استفادت رشكة “صحار ألمنيوم“ من التحسن في أسعار بورصة 
لندن للمعادن، مما أدى إلى زايدة الربحية.

وواصلت “طاقة” أيًضا تنفيذ اسرتاتيجيتها ودفع النمو عرب عملياتها الدولية، 
مع تحقيق تقدم كبري عرب مختلف الدول اليت تزاول أنشطتها فيها.

في سبتمرب 2022، وقعت رشكتا “طاقة” و“مبادلة“ اتفاقيات لالستثمار 
في خصخصة مشاريع توليد الطاقة العاملة ابلغاز مع الفرصة المحتملة 

لالستثمار في المزيد من المحطات قيد اإلنشاء والتطوير في مجمع 
تاليمارجان للطاقة في أوزبكستان.

واالستثمار مع “مبادلة“ في محطات الطاقة هذه يعين أن “طاقة” ستصبح 
منتًجا رئيسًيا للكهرابء في أوزبكستان. وسوف تحتفظ رشكة “تاليمرجان 

إيسيكليك إلكرت ستانسيايس“ ابلحصة المتبقية البالغة %20.

ويظل هذا المرشوع مرهوًنا ابستيفاء رشوط مسبقة معينة، بما في ذلك 
الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة أو غريها من الموافقات. ومن 

المتوقع إتمام هذه الصفقة خالل عام 2023.

وتمثل هذه الصفقة عالمة فارقة أخرى تربهن على الزتامنا بتقديم 15 
جيجاوات من القدرة الجديدة على المستوى الدولي بحلول عام 2030، 

كما أنها توسع بشكل كبري أنشطتنا في مجال التشغيل والصيانة، وهو جزء 
أسايس آخر من اسرتاتيجيتنا.

في المملكة العربية السعودية، وبصفتها الراعي والمطور المشارك 
لمحطة “تناجيب“ لإلنتاج المشرتك وتحلية المياه في المنطقة الرشقية 

من المملكة العربية السعودية، تشارك “طاقة” عن كثب وتراقب التطورات 
لضمان تسليم المحطة في الموعد المحدد وفي حدود المزّيانية. يتكون 

مرشوع “تناجيب“ من محطة إنتاج مشرتك للبخار والماء والكهرابء ومحطة 
لتحلية مياه البحر، واليت ستورد الكهرابء والبخار والمياه المحالة إلى منشآت 

“أرامكو“ الجديدة للنفط والغاز في المناطق المجاورة.

ضمان صحة وسالمة منسوبينا

السالمة قيمة أساسية في رشكة “طاقة”، وفي عام 2022 ركزنا 
على رفع مستوى أداء أنظمة الصحة والسالمة والبيئة. وقد بلغ معدل 
اإلصاابت المسّجلة في أعمال قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه صفًرا، 

ومر العام دون وقوع وفيات أو إصاابت خطرية، بما يتجاوز أهداف مؤرشات 
األداء الرئيسية الخاصة ابلرشكة لهذا العام. وابإلضافة إلى هذا اإلنجاز 

المتمزّي فقد زاد الرتكزّي على مراقبة ومعالجة مجموعة من مؤرشات الصحة 
والسالمة والبيئة الرائدة عرب رشكاتنا المشغلة ألعمال قطاع توليد الكهرابء 

وتحلية المياه.

واتخذت “طاقة” خطواتها لمواصلة تعزيز ثقافة وقدرات أنظمة الصحة 
والسالمة والبيئة. وقد تحسن اإلبالغ عن مالحظات الصحة والسالمة والبيئة 
واألحداث الوشيكة بشكل كبري في عام 2022، وشهد زايدة قدرها %85.

ووضعت خطط تحسني أنظمة الصحة والسالمة والبيئة عرب جميع المرافق 
المشغلة على المستوى الدولي، مع تحديد بنود العمل المتفق على 

إكمالها في عام 2022، واليت أكملنا منها 98% بنجاح.

خالل عام 2022، تم تنفيذ الربنامج التحويلي للصحة والسالمة والبيئة 
لألصول غري المشغلة في مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. تم االنتهاء من استطالعات نضج ثقافة السالمة 
وتقييمات الموقع المستقلة األساسية للصحة والسالمة والبيئة في 

جميع أصول مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وسوف تشكل النتائج والتوصيات الصادرة عن تقييمات الموقع 

لمشاريع الطاقة والمياه المستقلة األساس لخطط تحسني الصحة 
والسالمة والبيئة المزمع إكمالها في عام 2023.

لمحة عن العمليات التشغيلية

توليد الكهرابء وتحلية المياه  يتبع

 قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه 
عام 2023

في العام المقبل، سوف تركز أعمال قطاع توليد 
الكهرابء وتحلية المياه على مجموعة من المبادرات 

 اإلسرتاتيجية، بناًء على اإلنجازات اليت تحققت في 
عام 2022.

وسوف نتطلع إلى استكمال صفقة مجمع تاليمارجان 
للطاقة، واالنتهاء من االستحواذ على أعمال الطاقة 

في رشكة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، وإعداد 
االسرتاتيجية والنموذج التشغيلي الخاصني بذلك، 

وضمان تقدم العمل في محطة “تناجيب“ لإلنتاج 
المشرتك وتحلية المياه وفق الخطوات المتفق 

عليها. وسوف نواصل جهود البحث عن مزيد من فرص 
االستثمار في التوليد منخفض الكربون والتوليد واسع 

النطاق وتطويرها.

ابإلضافة إلى ذلك، فسوف نسعى إلى توسيع أعمالنا 
التجارية في مجال التشغيل والصيانة، مع إجراء تقييم 

كامل لمبادرات إزالة الكربون عرب القطاع ومواصلة 
مبادرات التحول المختلفة ألصولنا الدولية لدفع جهود 

التحسني المستدام.

وسوف نركز على دمج أعمال “مصدر“ ودعمها في 
رحلة نموها للوصول إلى هدف توليد 100 جيجاواط من 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق
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لمحة عن العمليات التشغيلية
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النقل والتوزيع

حقق قطاع النقل والتوزيع أداًء تشغيلًيا قواًي خالل عام 2022، مع توافرية 
عالية لشبكات توليد الكهرابء وتحلية المياه، تتجاوز إنجازاتنا في عام 2021.

تحسنت توافرية سعة النقل في أصول الكهرابء لدينا لتصل إلى %99.03 
بعد أن كانت 99.03% في عام 2021، وتحسنت توافرية سعة النقل في 

أصول تحلية المياه لتصل إلى 97.78% بعد أن كانت 97.76% في العام 
السابق. في حني ظلت توافرية الخدمات، اليت تقيس قدرتنا على تلبية طلب 

العمالء، مرتفعة كما كانت في العام المايض عند %99.99.

أما في التوزيع، فتواصل انخفاض مدة االنقطاع في الخدمات لتصل إلى 
76.00 1 دقيقة في المتوّسط، بتحّسن يبلغ 6.4% مقارنة بعام 2020. 

ابإلضافة إلى ذلك، انخفض متوسط عدد االنقطاعات اليت يعاني منها 
العمالء بنسبة %9.4.

1. صافي األحداث االستثنائية

* قبل حذف اإليرادات المشرتكة بني الرشكات 

خطة “طاقة” االسرتاتيجية للعام 2030: أهداف قطاع النقل والتوزيع

أظهر قطاع النقل والتوزيع في رشكة “طاقة”، المزّود الوحيد للكهرابء والمياه في إمارة 
أبوظيب، قوته وتمزيه التشغيلي في عام 2022 عرب المساهمة في النمو المستدام 

للمجموعة، حيث نجح القطاع عرب عملياته ونطاق تواجده في إحداث تغيري إيجابي وإحراز تقدم 
اسرتاتيجي، مما أدى بدوره إلى خلق قيمة مستدامة لرشكة “طاقة” وجميع أصحاب المصلحة.  

وخالل عام 2022، واصلت عمليات النقل والتوزيع في “طاقة” دفع جهود تحول الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع تحقيق اإلنجازات الرئيسية، بما 
في ذلك اإلغالق المالي لمرشوع إنشاء شبكة لنقل الكهرابء تحت سطح البحر إلمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية ابلطاقة والربط الناجح للوحدة 3 من 

محطة براكة للطاقة النووية بشبكة الرشكة.

المؤرشات المالية )مليون درهم(

2022

20213,489

2,577

الرأسمالية النفقات 

2022

20214,460

4,211

صافي الدخل

2022

2021

اإليرادات

25,928

26,091

2022

20218,362

7,897

األرابح المعّدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

استثمار 40 مليار درهم إماراتي إضافية 
بحلول العام 2030 لتنمية قاعدة األصول 

المنظمة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والحفاظ عليها

الرتكزي على التمزّي والتحسني والرقمنة 
التشغيلية في كل مراحل سلسلة 

القيمة 

ترسيخ مكانة خدمات الطاقة لتعزيز إدارة 
جانب الطلب، وتمكني مؤسسات القطاعني 

العام والخاص من تحقيق أهدافها على 
صعيد توفري استهالك الطاقة

ساهمت أعمال النقل والتوزيع في “طاقة” في ترسيع التحول 
على مستوى مجموعة من الجوانب اإلسرتاتيجية، مع تحقيق 

مهام جديدة ودفع التغيري اإليجابي في األسواق، لرتسيخ مكانة 
المجموعة كرشكة رائدة في ميدان عملها ومعروفة بتمزّيها في 
األداء وقدرتها على خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

عمر عبد الله الهاشمي 
المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع

“

توافرية قوية وعائدات مزتايدة توزيع إيرادات النقل والتوزيع*

18.62 مليار درهم إماراتي
رشكة أبوظيب للتوزيع 

6.50 مليار درهم إماراتي
رشكة العني للتوزيع 

5.29 مليار درهم إماراتي
رشكة ترانسكو
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بلغت مساهمة قطاع النقل والتوزيع في صافي دخل المجموعة 4.2 مليار 
درهم إماراتي لهذا العام، ابنخفاض قدره 250 مليون درهم إماراتي تقريًبا 

مقارنة ابلعام السابق، ويرجع ذلك أساًسا إلى تحقيق إيرادات غري متكررة 
خالل عام 2021.

ارتفعت اإليرادات بمقدار 163 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
ارتفاع التكلفة التمريرية لتعرفة التوريد ابلجملة البالغة 0.7 مليار درهم 

إماراتي، واليت تم تعويضها جزئًيا من خالل إيرادات غري متكررة سجلت ابلعام 
السابق. 

التقدم االسرتاتيجي في قطاع النقل والتوزيع

خالل عام من التقدم الكبري واألداء القوي، واصل قطاع النقل والتوزيع 
ترسيخ عملياته ليشكل كياًنا اسرتاتيجًيا يركز على المستقبل، ويساير 

المعايير الفائقة للصناعة وأفضل الممارسات العالمية.

واصلت أعمالنا النظامية - واليت تعد جوهر نشاطنا وتدر معظم إيرادات 
“طاقة” - برنامج التحول الخاص بها خالل عام 2022. وبفضل الرتكزّي القوي 

على التمزّي التشغيلي، في كل من عمليات شبكتنا والعمليات الموجهة 
إلى عمالئنا، فإن هذا التحول سريفع مكانة رشكتنا كمرفق فائق األداء.

ابلتوازي مع عمليات الشبكة، نفذت عدة مبادرات اسرتاتيجية خالل العام 
لضمان األداء اآلمن والموثوق والفعال، مع بناء القدرات الالزمة للنمو والنجاح 

المستقبلي.

التحول لتعزيز الكفاءة

كان تركزّينا األسايس من الناحية التشغيلية هو الحفاظ على الزخم عرب 
مجاالت التحول الحرجة. على سبيل المثال، التحول في سلسلة التوريد لدينا 
تمزًّيا ملحوًظا من خالل إدخال المشرتايت اإلسرتاتيجية لتعزيز القيمة وزايدة 

رسعة العملية. ونتيجة لذلك، تحققت وفورات بنسبة 5.3%، على الرغم من 
ظروف السوق غري المواتية، كما تحسن توقيت دورات الرشاء بنسبة %9. 

فضاًل عن ذلك فقط أطلقنا برنامج القيمة الوطنية المضافة لدعم التنمية 
االقتصادية المحلية.

وشهد التحول في عمليات الصيانة لدينا استمراًرا في تنفيذ التحليالت 
المتقدمة والحلول الرقمية لزايدة موثوقية الشبكة وتعزيز إنتاجية 

الموظفني.

وتضمن برنامج التمزّي الرأسمالي الخاص ابلمجموعة تقييم جميع ممارسات 
إدارة المحفظة والربامج والمشاريع لتحديد خارطة طريق لتعزيز قدرات 

معالجة رأس المال.

ابإلضافة إلى ذلك، فقد أعلنا في أوائل عام 2022 عن إطالق برنامج إنشاء 
البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرابء والمياه الرقمية الذي يشهد 

اتخاذ رشكات التوزيع مزيًدا من الخطوات لوضع األساس لتحول رشكة 
“طاقة” إلى مرفق رقمي من خالل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

الحديثة. وسوف توفر مسارات عمل الربنامج إمكانات جديدة، وتعالج 
المخاطر، وترفع مهارات استخدام التقنيات الجديدة لدى الموظفني.

أبرز العمليات التشغيلية

أعمال النقل

واصلت رشكة أبوظيب للنقل والتحكم )ترانسكو( الرتكزّي على توصيل 
الكهرابء والمياه وفًقا ألعلى معايير الموثوقية والسالمة الدولية. وفي 

عام 2022، قامت رشكة ترانسكو بتوصيل الكهرابء والمياه من خالل شبكة 
خطوط الكهرابء اليت يبلغ طولها 10,971 كيلومرتًا وشبكة خطوط أنابيب 

المياه اليت يبلغ طولها 3,422 كيلومرتًا.

بلغت ذروة الطلب على الطاقة الكهرابئية في رشكة ترانسكو 16,393 
ميجاواط، في حني بلغت ذروة الطلب على المياه المحالة 791 مليون جالون 

يوميًا، في أداء مشابه ألداء عام 2021.

تطوير البنية التحتية

قامت رشكة ترانسكو بإكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية خالل 
العام، من بينها:

محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكيس: انتهت ترانسكو 
من أعمال تكامل الواجهة لضخ أكرث من 200 مليون جالون في الشبكة 

يومًيا من محطة الطويلة.

محطة الظفرة للطاقة الشمسية: نجحت ترانسكو في إعادة تزويد محطة 
الظفرة للطاقة الشمسية ابلكهرابء.

محطة الفجرية إف 3: انتهت ترانسكو من أعمال تمديد الخطوط الهوائية 
لمحطة الفجرية إف 3 وأعلنت جاهزيتها قبل تاريخ اتفاقية رشاء الطاقة 

وشاركت في أعمال مرفق كهرابء خاص.

كما أنجزت الرشكة 19 مرشوًعا في مجال الهندسة والمشرتايت والبناء 
بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي وخمسة مشاريع تجهزّيات كهرابئية تقدر 

قيمتها أبكرث من 459 مليون درهم إماراتي.

محطة براكة للطاقة النووية

بعد التشغيل التجاري الناجح في عام 2021 ألولى محطات براكة للطاقة 
النووية - أول محطة للطاقة النووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

- أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عن التشغيل التجاري للمحطة 
الثانية في مارس 2022، مضيفة 1.4 جيجاواط أخرى من القدرة الكهرابئية 

إلى الشبكة. كما أعلنت المؤسسة أيًضا عن الزتامن والربط الناجح للمحطة 
الثالثة مع الشبكة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة )ترانسكو( في 
سبتمرب 2022، واليت أضافت 1,400 ميجاواط أخرى من القدرة الكهرابئية 

الخالية من الكربون إلى الشبكة الوطنية.

لقد كانت رشكة ترانسكو جزًءا من هذه اإلنجازات المهمة من خالل ربط 
محطة براكة للطاقة النووية بشبكتها واإلنجاز الناجح للعديد من محطات 

التحويل والخطوط الهوائية ومشاريع التكامل.

إزالة الكربون من عمليات اإلنتاج البحرية لرشكة أدنوك

في عام 2022 شاركت رشكة ترانسكو في مرشوع عالمي المستوى 
لرشكة أدنوك والذي يشهد ربط حقول أدنوك البحرية بشبكة الكهرابء 

الوطنية الربية في أبوظيب عرب الكابالت البحرية، وهذا المرشوع هو األول 
من نوعه في المنطقة منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، وهو يدعم 

المبادرة االسرتاتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. 
بعد نجاح تمويل المرشوع بقيمة 3.8 مليار دوالر أمريكي في سبتمرب، 

فسوف يساعد هذا المرشوع )الذي هو قيد اإلنشاء حالًيا( في توصيل 
1200 ميجاواط )من خالل مجموعة كابالت داس( و2000 ميجاواط )من 

خالل مجموعة كابالت زاكوم( من شبكة ترانسكو إلى حقول أدنوك البحرية.

تعزيز التمزي في خدمة العمالء

استمر برنامج التمزّي في خدمة العمالء في إضافة القيمة من خالل نهج 
شامل يجمع بني احتياجات رأس المال البرشي والممارسات الرائدة في 

إرشاك العمالء والتكنولوجيا واالبتكار. وجمع الربنامج مبادرات تحسني رضا 
العمالء اليت تم إطالقها سابًقا في عام 2021 مع إعادة هندسة العمليات 

التجارية لتشكيل نموذج تشغيل للعميل يدعم أجندة الرقمنة وخفض 
الكربون.

نتيجة لهذه المبادرات، تحسنت مؤرشات األداء الرئيسية الخاصة ابلعمالء 
لرشكيت التوزيع مقارنة بعام 2021 في ظل أداء قوي فيما يتعلق 

ابلزتامات كل منهما بشأن مستوايت الخدمة وتحسني درجات رضا العمالء. 
وقد تم دعم ذلك من خالل مبادرات التمزّي في خدمة العمالء والتحسينات 
المستمرة في األداء التشغيلي لجهات االتصال، بما في ذلك تقليل وقت 

انتظار العمالء، وتحسني مستوايت خدمة مركز االتصال، وإرسال الفواتري 
في الوقت المحدد.

تحسني ممارسات اإلبالغ عن حوادث الصحة 
والسالمة والبيئة

واصلنا تطبيق مرشوع التحول في مجال الصحة والسالمة والبيئة وتعزيز 
تركزّينا وقدراتنا في هذا المجال خالل عام 2022، لدعم النمو المستدام 

عرب رشكتنا.

وشهد مرشوع التحول الخاص ابلصحة والسالمة والبيئة االنتهاء من مرحلته 
األولى، في ظل مشاركة فعالة لقيادات “طاقة” من خالل الزايرات الميدانية 

الدورية ومناقشات التوعية ابلسالمة ومراجعات األداء. وبناًء على نجاح 
المرحلة األولى، بدأت المرحلة الثانية لتعزيز أنظمة إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة مع الرتكزّي على االنتماء على المستوى التنفيذي.

نتيجة لهذه التدابري، فقد حققنا إنجاًزا كبرًيا في سجل اإلصاابت حيث بلغ معدل 
اإلصاابت المسّجلة 0.20 ونجحنا في تحسني اإلبالغ االستباقي بشكل 

ملحوظ. وقد تحقق ذلك من خالل تشجيع جميع الموظفني والمقاولني على 
اإلبالغ عن أي تصرفات غري آمنة وظروف غري آمنة ومالحظات سلوكية.

كما أدخلنا تحسينات على إسرتاتيجيتنا البيئية من خالل تعزيزات مخصصة 
ألنظمة إدارة البيئة في الرشكات التشغيلية. وقمنا أيًضا بتبسيط اإلبالغ عن 

انبعاثات غازات الدفيئة عرب المجموعة.

لمحة عن العمليات التشغيلية
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طاقة وأدنوك تعلنان عن إتمام تمويل 
مرشوعهما االسرتاتيجي للطاقة النظيفة 

وإزالة الكربون

في سبتمرب 2022، أعلنت رشكتا طاقة وأدنوك عن إتمام 
تمويل مرشوعهما االسرتاتيجي الذي يهدف إلمداد 
عمليات إنتاج حقول أدنوك البحرية بطاقة صديقة للبيئة 

تسهم في خفض االنبعاثات الكربونية وذلك بتكلفة 
قدرها 3.8 مليار دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن يساهم 

المرشوع في خفض االنبعاثات الكربونية لعمليات “أدنوك” 
البحرية أبكرث من 30% عرب استبدال مولدات الكهرابء 

الحالية، اليت تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكرث 
استدامة عرب شبكة كهرابء أبوظيب الربية اليت تشغلها 

رشكة ترانسكو.
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توقعات عام 2023

في عام 2023، سينصب الرتكزّي الرئييس لقطاع النقل 
والتوزيع على تقديم برنامج تمزّي العمالء متعدد السنوات، 

ابإلضافة إلى تمهيد الطريق لألعمال غري الحكومية مع دعم 
طموحات االستدامة الخاصة برشكة “طاقة”.

وسوف نواصل أيًضا عملياتنا االسرتاتيجية والتشغيلية 
والتحولية الجارية، بما في ذلك:

•  التحول في إدارة سلسلة التوريد: الحفاظ على الرتكزّي 
على تقديم القيمة وتحسني المرونة، مع االهتمام بتعزيز 

قدرات توظيف رأس المال كعامل تمكني رئييس لخطة 
النفقات الرأسمالية. وتعزيز إدارة الموردين لبناء عالقات 
أقوى مع الموردين الرئيسيني، وتحسني أداء الموردين 

وتطوير خيارات جديدة للموردين مع الرتكزّي على الموردين 
المحليني داخل اإلمارات العربية المتحدة

•  التحول في عمليات الصيانة: مواصلة تنفيذ اسرتاتيجية 
التشغيل الرقمي الخاصة بنا لدعم التمزّي التشغيلي، 

واسرتاتيجية الصيانة التنبؤية اليت تركز على الموثوقية

•  التمزي الرأسمالي: تعزيز قدرات تخطيط المشاريع 
ومراقبتها والتحكم فيها لضمان التوظيف الرشيد لرأس 

المال

•  تخطيط أنشطة الصحة والسالمة والبيئة وبناء القدرات: 
توظيف مواهب إضافية في وحدة أعمال الصحة والسالمة 

والبيئة، وتطبيق المزيد من المؤرشات الرائدة في أنشطة 
الصحة والسالمة والبيئة، وتعزيز كفاءات اإلبالغ عن الحوادث 

والعمليات واألدوات الخاصة أبعمال الصحة والسالمة 
البيئية، وإكمال المرحلة الثانية من مرشوع التحول في إدارة 

أعمال الصحة والسالمة والبيئة والتجهزّي للمرحلة الثالثة

•  العمالء: االستمرار في تنفيذ المبادرات اليت تعزز تجربة 
العمالء لزايدة درجات الرضا ابستمرار ابستخدام المنصات 

الرقمية مع تدعيم إدارة جانب الطلب

أعمال التوزيع

خالل عام 2022، حافظت رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع 
على تركزّيهما على تحسني التوزيع وضمان أعلى مستوايت الموثوقية 

للمستهلكني.

أظهرت مؤرشات موثوقية شبكة الطاقة تحسًنا وتحسًنا إجمالًيا بنسبة 
6.0% في متوسط فرتة انقطاع الخدمة عن كل عميل يتلقى الخدمة 

)مؤرّش متوّسط مدة االنقطاع في النظام( وتحسًنا إجمالًيا بنسبة %9.4 
في متوسط تكرار انقطاع الخدمة الذي قد يتعرض له العميل )مؤرّش 

متوّسط وترية االنقاع في النظام(.

توسيع خدمات توزيع المياه

قادت رشكة العني للتوزيع جهود بناء أول محطة لتعبئة الصهاريج مؤتمتة 
ابلكامل في المنطقة بسعة يومية 1,400 صهريج، تضم نظاًما على أحدث 
طراز إلدارة الحركة وأدوات مؤتمتة للتحكم في الضغط والتدفق بحيث يتم 

التشغيل الكامل للمحطة بطريقة آلية.

وفي الوقت نفسه أطلقت رشكة أبوظيب للتوزيع أول مركز إلدارة 
الصهاريج، من شأنه أن يمكن الرشكة من مراقبة حركة صهاريج المياه 

والتحكم فيها، ووضع تعرفة مياه تنافسية وعادلة، وتحسني خدمات مياه 
الصهاريج.

الجودة واالمتثال

حققت رشكتا التوزيع مستوايت االمتثال المثلى عرب شبكاتهما وعلى 
مستوايت الصيانة والخدمة وااللزتام بمعايير خدمة العمالء وجودة المياه.

البنية التحتية المتقدمة للعّدادات

في أوائل عام 2022 أبرمت رشكة العني للتوزيع ورشكة أبوظيب للتوزيع 
عقدًا مع “اتصاالت“ لتحديث وإدارة البنية التحتية المتقّدمة للعّدادات من 
خالل الربط السلس لتعزيز التشغيل الفّعال ألكرث من مليون عّداد ذكي. 

وواصل المرشوع الذي تبلغ مدته عرش سنوات تقدمه خالل عام 2022.

برنامج خصم على أجهزة التكييف

تم إطالق برنامج تجرييب لمنح حسومات للمواطنني والمقيمني عند رشاء 
أنظمة تكييف سبليت عالية الكفاءة. وقد تم تقييم برنامج الخصم على 
أجهزة التكييف وإعادة تصميمه لتحسني االستيعاب وتم إدخال رشيك 
تجزئة جديد إلى المرشوع الذي تم تقديمه إلى وزارة الطاقة للموافقة 

عليه.

المحسن التحصيل 

حققت رشكتا التوزيع أعلى تحصيل في العرشين عاًما الماضية، بفضل 
الرتكزّي على الحساابت الرئيسية والمؤسسية والحوكمة المعززة. وقد 

أتاح ذلك إدارة أفضل للتدفقات النقدية داخل المجموعة.

كفاءة الطاقة

 ISO أدخلت رشكتا التوزيع أنظمة إدارة الطاقة المتوافقة مع معيار
50001 إلى أكرب المواقع الصناعية في أبوظيب على مدى ثالث سنوات. 

وشمل ذلك زايدة أهداف توفري الطاقة في المواقع الصناعية الكبرية 
أببوظيب وتقديم دورات تدريبية وورش عمل حول إدارة الطاقة في 

مواقع أبوظيب الصناعية خالل عام 2022.

ابإلضافة إلى ذلك، حققت رشكتا التوزيع قدًرا كبرًيا من التوفري في المياه 
من خالل مشاريع التحديثات اليت أدخلت على مرافق المباني الدينية في 

أبو ظيب والعني.

أعمال خدمات الطاقة

بعد سلسلة من االرتباطات الناجحة مع كيانات حكومية ابرزة في أبوظيب 
طوال عام 2022، بدأت رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة مرحلة التنفيذ 

لمشاريع إعادة تأهيل 18 مبىن ومنشأة تابعة لكل من جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة ودائرة الثقافة والسياحة.

تلعب بدأت رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة - بصفتها رشكة خدمات 
الطاقة الفائقة في إمارة أبوظيب، وتماشيًا مع اسرتاتيجية أبوظيب 

إلدارة الطلب على الطاقة وترشيد الطاقة استهالك 2030 - دورًا 
أساسيًا في تمويل وتطوير وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة اليت تهدف 
إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسني البصمة الكربونية في األصول 

المملوكة للحكومة وغريها.
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النفط والغاز

أداء قوّي وعوامل سوقية داعمة 

كان العام 2022 عاًما ناجًحا لقطاع أعمال النفط والغاز مع ارتفاع في 
المؤرشات المالية الرئيسية والمؤرشات التشغيلية ومؤرشات السالمة 

مقارنة ابلعام السابق. وجاءت هذه النتائج اإليجابية مدعومًة بعوامل 
سوقية إيجابية ومالئمة بفضل أسعار السلع المرتفعة، واالستفادة من 
هذه القيمة من خالل توفري حجم إنتاج مستقر، ما ساعد على تجاوز اآلثار 

الناجمة عن ارتفاع التكلفة وبعض الضرائب غري المتوقعة اليت تم فرضها 
خالل العام.

خالل العام 2022، حّقق قطاع أعمال النفط والغاز دخاًل صافيًا بلغ 4.7 
مليار درهم إماراتي بما يمثل قرابة 60% من صافي دخل المجموعة. 

وتمثل نتائج النفط والغاز أيًضا تحسًنا بلغت قيمته 2.5 مليار درهم إماراتي 
أو 113% مقارنة ابلدخل الصافي خالل العام السابق. وكما ذكرنا سابًقا، 
يرجع هذا إلى التحّسن في أسعار السلع األساسية، ما أدى بدوره إلى 
ارتفاع اإليرادات إلى 10.1 مليار درهم إماراتي خالل العام أبكمله، بزايدة 

قدرها 3.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بإيرادات العام 2021. 

وفيما يتعلق أبسعار السلع األساسية ارتفع متوسط أسعار النفط 
المحققة بشكل كبري ليصل إلى 87.79 دوالرًا أمريكيًا للربميل في عام 

2022 مقارنة مع 64.23 دوالرًا أمريكيًا للربميل في عام 2021. وابلمثل، 
ارتفع متوسط أسعار الغاز المحققة إلى 8.21 دوالرًا أمريكيًا/ مليون 

وحدة حرارية بريطانية، من 4.78 دوالر أمريكي/ مليون وحدة حرارية 
بريطانية في عام 2021.

وخالل العام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي 123.8 ألف برميل 
مكافئ نفطي يوميًا، مما ُيظهر تحسنًا طفيفًا مقارنة بعام 2021، 

بينما ارتفعت تكاليف التشغيل بمقدار 0.7 مليار درهم إماراتي مدفوعة 
ابلضغوط الناتجة عن التضخم على قاعدة تكاليفنا.

أهم األولوايت االسرتاتيجية لقطاع أعمال النفط والغاز

تنترش أعمال “طاقة“ في قطاع النفط والغاز عرب ثالث قارات، تتوزع في كلٍّ 
من كندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والعراق. وخالل العام 2022 حققت 
أعمال النفط والغاز مساهمة كبرية في النتائج المالية والتشغيلية القوية 

للمجموعة.
ومن العوامل الرئيسية اليت ساعدت على تحقيق هذه النتائج، الزايدة الكبرية في أسعار السلع األساسية، إلى جانب التنفيذ الفعال لربنامج رأس 

المال، وزايدة اإلنتاج على أساس سنوي.

أهم اإلنجازات المالية )مليون درهم إماراتي(

2022

20211,010

1,018

الرأسمالية النفقات 

2022

20212,213

4,711

صافي الدخل

2022

2021

اإليرادات

7,029

10,053

2022

20213,885

6,217

األرابح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

الرتكزّي على تنفيذ عمليات 
آمنة وموثوقة

دعم وتنفيذ اسرتاتيجية 
“طاقة“ للمعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

ضمان توافر األصول بشكل 
كبري وقدرتها على تلبية 
احتياجات عمالئنا للطاقة

تنفيذ برامج توزيع رأس المال 
وغلق اآلابر بكفاءة وفعالية 

لتحقيق القيمة

كان األداء الممتاز في مجال الصحة والسالمة والبيئة، وتوافر 
األصول، والتنفيذ الفعال لجميع الربامج المعتمدة لعام 

2022 عرب المحفظة بمثابة األسس لتحقيق نتائج تشغيلية 
ومالية قوية. وقد عززت بيئة أسعار السلع المواتية 

المساهمة اإليجابية لقطاع النفط والغاز في المجموعة.

فرانكو بولو
المدير التنفيذي لوحدة أعمال النفط والغاز

“
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 قطاع أعمال النفط والغاز 
في 2023

سيواصل قطاع أعمال النفط والغاز في العام 
2023 منح األولوية المطلقة لتنفيذ عمليات آمنة 
وموثوقة مع المساهمة في دفع مسار التقدم 

نحو تحقيق االسرتاتيجية الشاملة واسرتاتيجية 
المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة لـ “طاقة“، 

عرب التقليل من البصمة البيئية، إلى جانب تحقيق 
قيمة مستدامة للمجموعة.

كذلك نتوقع ونستهدف تحقيق المزيد من القيمة 
عرب تنفيذ برامج توزيع رأس المال وغلق اآلابر بكفاءة 

وفعالية عرب كامل المحفظة وضمان توافر األصول 
لمواصلة تلبية احتياجات عمالئنا للطاقة.

إنتاج قوي يدعم أمن الطاقة 

خالل العام 2022، سجل قطاع أعمال النفط والغاز أداًء تشغيلًيا قواًي 
محققًا زايدة طفيفة في حجم اإلنتاج السنوي، وقدرة تخزين استيعابية 

بنسبة 100% في منشأتنا الرئيسية لتخزين الغاز، وقد لعب هذان العامالن 
دوًرا رئيسًيا في تحقيق النتائج المالية القوية اليت تم ذكرها آنفا. 

وتحقق التحسن في اإلنتاج من خالل التنفيذ الفعال لربنامج التطوير في 
كندا، وزايدة الكفاءة والموثوقية في محفظة األعمال، مما ساعد على 
تعويض الرتاجع الطبيعي في حجم اإلنتاج وتأثري عمليات إيقاف تشغيل 

وإغالق اآلابر اليت يتم تنفيذها في المملكة المتحدة.

ولعل أبرز اإلنجازات لهذا العام، كانت المساهمة في تأمني احتياجات القارة 
األوروبية للطاقة خالل فصل الشتاء، وتلبية الطلب الذي حّدده االتحاد 

األوروبي عرب ضمان االستفادة من كامل السعة التخزينية في منشأة 
“برجرمري“ لتخزين الغاز التابعة لـ “طاقة“، والواقعة في هولندا.

اإلنتاج )ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا(

20212022
72.372.5كندا

41.343.1أورواب*

8.2 8.8العراق

122.4123.8النفط والغاز

* شاملة حجم اإلنتاج في المملكة المتحدة وهولندا

تركزي متواصل على معايير الصحة والسالمة 
والبيئة والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

الصحة والسالمة أولوية قصوى وضرورة من ضرورايت نجاح األعمال في 
“طاقة“. وخالل العام 2022، سجلت المجموعة تحسًنا في معدل اإلصاابت 

المسجلة ابإلضافة إلى عدد وأحجام حوادث الترسب غري الخاضعة للسيطرة. 
وقد تحسن معدل اإلصاابت المسجلة في المجموعة بشكل طفيف، حيث 

أنهى العام عند 1.79 مقارنة بنسبة 1.90 في العام السابق، وبلغت حاالت 
الترسب غري الخاضعة للسيطرة 27 حالة بحجم 16,698 لرًتا مقارنة بعدد 35 

حالة بحجم 136,524 لرًتا في عام 2021.

خالل العام 2022، حقق قطاع أعمال النفط والغاز تقدمًا إيجابيًا لناحية 
الدفع قدمًا أبولوايت المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، وتحديدًا 

فيما يتعلق ابنبعاثات غازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري، والصحة 
والسالمة، وتعزيز النمو المستدام عرب أنشطتنا وعملياتنا. وتتم معالجة 

انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن جميع أصولنا واإلبالغ عنها، إلى جانب 
االنتهاء من أو العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الرامية لخفض 

االنبعاثات، بما في ذلك:

اكتمال مرشوع محطة “كروسفيلد“ لحقن الغاز الحميض في كندا أواخر • 
العام 2021

في إطار مرشوع معالجة الغاز في العراق، تم رشاء معدات خفض • 
االنبعاثات الحرجة في عام 2022 مع توقع انخفاض االنبعاثات في أواخر 

العام 2023

استمرار العمل على مرشوع وحدة تخزين الغاز في منشأة “برجرمري“، مع • 
توقع استكماله في النصف الثاني من العام 2023

ساهمنا كذلك في تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، 
فعلى سبيل المثال، من خالل ضمان إعادة تدوير أكرث من 95% من المواد 

المفككة من مرشوعي “بريي جاكيت“ و“بريي ألفا“ في المملكة المتحدة.

تقدم اسرتاتيجي في قطاع أعمال النفط والغاز

خالل العام أكملت “طاقة“ عملية مراجعة اسرتاتيجية كاملة لمحفظة 
أعمالها في قطاع النفط والغاز، واليت انتهت إلى قرار استبقاء جميع أصولنا 

ابستثناء أصول عمليات االستكشاف واإلنتاج في هولندا. وال تزال الصفقة 
خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات األطراف الخارجية 

األخرى.

مع ذلك، ظل قطاع أعمال النفط والغاز يركز على تعظيم القيمة من 
محفظته الحالية، ففي كندا قام فريقنا بكفاءة بتنفيذ برنامج التطوير الذي 

وضعه لتحقيق أهداف اإلنتاج للعام 2022، حيث أحرزنا تقدمًا كبريًا في 
مرشوع التوسعة 2 لمحطة معالجة الغاز في شمال مانفيل واليت سزتيد 

من قدرات الضغط والسعة وتدفع نحو الكفاءة في التكلفة في المستقبل، 
ومعدل قوي الستبدال احتياطيات النفط والغاز للعام الثاني على التوالي.

وفي المملكة المتحدة تم إحراز تقدم ملحوظ في اسرتاتيجية إيقاف 
تشغيل األصول، حيث تم منح عقود رئيسية إلزالة والتخلص من العديد من 

مرافق شمالي بحر الشمال، وفي نفس الوقت - ومن وجهة النظر التنفيذية 
- أكمل الفريق بنجاح وأمان إزالة منصيت “براي برافو“ و“براي ألفا“.

وفي هولندا، واصلنا التقّدم في مشاريع منشأة “برجرمري“ لتخزين الغاز 
بهدف تعزيز موثوقية األصول وكفاءتها.

ابإلضافة إلى ذلك، في العراق، نجحنا في حفر برئ لتصريف المياه وإنشاء 
مرافق سطحية خالية من العوائق لتحسني قدرات معالجة المياه المنتجة.

لمحة عن العمليات التشغيلية

النفط والغاز  يتبع
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واصلنا العمل خالل عام 2022 على تحقيق اإلنجازات للتمزي في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة، وذلك من خالل مجموعة كبرية من الربامج والمبادرات الحالية 

والجديدة لرفع مستوى الوعي وتطوير القدرات والتنسيق مع جميع أصحاب 
المصلحة. 

إن الزتامنا الراسخ ابلحفاظ على الصحة والسالمة والبيئة يمثل األساس 
الذي تقوم عليه قيم الرشكة وركزّية أساسية في جميع أنشطتها، 

وذلك بهدف الحفاظ على سالمة العمليات وإمكانية االعتماد عليها 
وتعزيز القيمة المحققة للموظفني وأصحاب المصلحة، مع السعي الدؤوب 

للتحسني المستمر والتعّلم من الخربات في القطاع وفي مختلف األسواق. 

ستيفن واكرلي
مدير إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

“

ُتعّد السالمة من القيم األساسية للرشكة، كما أن من األولوايت األساسية 
لها التحسني المستمر لثقافة السالمة في جميع عملياتها، حيث نعمل 

سواًي لضمان الحفاظ على سالمة األفراد والمجتمعات واألصول والبيئة.

وفي سبيل تعزيز نمط التفكري هذا، نظمنا أول أسبوع للصحة والسالمة 
واألمن والبيئة على مستوى المجموعة عالمًيا في شهر ديسمرب. وبدأ 

األسبوع بجلسة افرتاضية عالمية إلطالق المبادرة استضافها المقر 
الرئييس للمجموعة في أبوظيب، تِبعها برنامج من الفعاليات المبارشة 
واالفرتاضية والزايرات الميدانية من جانب فريق القيادة لمختلف مواقع 

الرشكة طوال األسبوع. وتجاوز العدد اإلجمالي للمشاركني في أسبوع 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة 3150 مشارًكا على مستوى المجموعة 

عالمًيا، وبلغت نسبة المالحظات اإليجابية أكرث من %90.

وقد وضعت “طاقة“ اسرتاتيجية شاملة لممارسات المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة تستند إلى ستة محاور هي األعلى تأثرًيا من 

الناحية المادية ألعمالنا، ومن بينها الصحة والسالمة. كما طورنا مجموعة 
من المعايير اإلضافية الخاصة ابلمجموعة لتحديد كيفية تحقيق السالمة 

واألداء البييئ في مواقعنا وتطبيق أفضل الممارسات المّتبعة في المجال 
واالستفادة من آراء ومالحظات الخرباء المتخصصني في جميع رشكاتنا 

العاملة، وذلك في سبيل دعم تحقيق تلك االسرتاتيجية. 

تم االتفاق على برنامج للتحول مع رشكاتنا إلنتاج المياه والطاقة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة )بخصوص األصول غري العاملة( في عام 2022، 

بحيث نعمل بشكل وثيق مع رشكائنا الخارجيني لتحسني إدارة المخاطر 
واألداء في مجال الصحة والسالمة والبيئة تماشًيا مع ممارسات الحوكمة 

المطبقة. كما تم إجراء استبيانات لقياس مستوى نضج ثقافة السالمة 
وتقييمات مستقلة للوضع الراهن للصحة والسالمة والبيئة لدى األطراف 

الخارجية على مستوى جميع أصول رشكات إنتاج المياه والطاقة، مع 
االعتماد على النتائج والتوصيات المستخلصة من التقييمات في وضع 

خطط تحسني الصحة والسالمة والبيئة وتحديد اإلجراءات المتفق عليها اليت 
سيتم تنفيذها خالل عام 2023.

في عام 2022، انخفض معدل اإلصاابت اليت استوجبت الرعاية الطبية بدرجة 
طفيفة ليصل إلى 0.53 مقارنًة بـ 0.55 في عام 2021. وبلغ إجمالي عدد 

اإلصاابت اليت استوجبت الرعاية الطبية 27 إصابة خالل العام، وهو نفس عدد 
اإلصاابت اليت وقعت في العام المايض، وابلتالي، فإن االنخفاض يعكس 

موجز عن الصحة والسالمة والبيئة )السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022(

قطاع توليد الكهرابء قطاع النقل والتوزيع
وتحلية المياه*

إجمالي الحوادث في قطاع النفط والغاز**
المجموعة**

20212022202120222021202220212022

-1----10عدد الوفيات

 معدل اإلصاابت المسّجلة 
)حادث/مليون ساعة عمل(

0.120.200.410.001.901.790.550.53

7111115-242عدد الحوادث المسببة لهدر الوقت

2135273728--عدد حوادث الترّسب اليت يجب اإلبالغ عنها

* تشري إلى األصول اليت تديرها “طاقة“ فقط 

** شهد العام 2021 تسجيل 3 إصاابت مسببة لهدر الوقت و5 حوادث ترسب يجب اإلبالغ عنها في األصول اليت توّلت “طاقة“ تشغيلها خالل العام.

عند النظر إلى قطاعات أعمال المجموعة، نجد أن قطاع النفط والغاز سجل 11 إصابة مسببة لهدر الوقت و27 حادثة ترّسب خالل العام، في حني سجل قطاع 
توليد الكهرابء وتحلية المياه حادثة ترّسب واحدة ولم يسجل أي إصاابت مسببة لهدر الوقت في عام 2022، وسجل قطاع النقل والتوزيع 4 إصاابت مسببة 

لهدر الوقت ولم يسجل أي حادثة ترّسب خالل العام. 

ابإلضافة إلى ذلك، أطلقنا مرشوًعا جديًدا لتحسني وتبسيط منهجيات 
اإلبالغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة. وسيشمل هذا المرشوع استخدام 
أداة إلكرتونية معتمدة تتيح لرشكاتنا العاملة اإلبالغ عن بيانات انبعاثات 

الغازات الدفيئة وتسجيلها.

 األداء في مجال الصحة والسالمة والبيئة في 
عام 2022 

استمر الرتكزّي على تحسني آلية اإلبالغ عن المالحظات السلوكية 
والمالحظات بشأن المخاطر والحوادث الوشيكة على مستوى المجموعة 

خالل هذا العام، حيث تساعد الدروس المستفادة من تلك العملية في 
تفادي الحوادث المستقبلية. ابإلضافة إلى ذلك، فقد ركزنا بشكل كبري 
على إتاحة المزيد من الفرص لموظفينا لإلبالغ عن تلك المالحظات، مما 
أدى إلى زايدة بنسبة 165% في اإلبالغ عن المالحظات مقارنًة ابلعام 

المايض، وتم تعميم أبرز الدروس المستفادة من الحوادث على مستوى 
المجموعة. كذلك، أطلقنا برنامًجا للزايرات الميدانية للمدراء التنفيذيين 

في النصف الثاني من عام 2022 بهدف زايدة تواجد قيادات الرشكة في 
المواقع وتعزيز السلوكيات الجيدة في مجال الصحة والسالمة البيئة على 

مستوى المجموعة. 

شّكلنا أيًضا مجموعة توجيهية للصحة والسالمة واألمن والبيئة 
والرفاهية، وعقدت تلك المجموعة اجتماعات منتظمة على مدار العام 
لرفع مستوى الوعي ومراجعة الحوادث واالتجاهات المتعلقة ابلصحة 

والسالمة والبيئة مع ممثلني من مختلف رشكات المجموعة.

زايدة بنسبة 5% تقريًبا في عدد ساعات العمل. ولم يتم تسجيل أي حالة 
وفاة من بني الـ 27 إصابة اليت استوجبت رعاية طبية، كما بلغ عدد اإلصاابت 

المسببة لهدر الوقت إلى 15 إصابة، بزايدة قدرها 35% في الفئة األكرث 
خطورة من اإلصاابت غري المميتة، مقارنًة بـ 11 في العام المايض. ومن خالل 

التحقيقات المحّسنة والتعلم من الحوادث ومعالجة االتجاهات والرؤى 
الناشئة، نسعى جاهدين للتحسني المستمر في ممارسات السالمة داخل 
عملياتنا بما يتماىش مع نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة في “طاقة“. 
كما نواصل تركزّي جهودنا على القضاء على اإلصاابت والوفيات في أنشطتنا 
والسعي لزايدة تأثرينا على رشكائنا عندما ال تكون “طاقة“ هي المشغل، 

من خالل ورش العمل المشرتكة ومراجعات ممارسات الصحة والسالمة 
والبيئة.

في الوقت نفسه، انخفض عدد حوادث الترّسب اليت لم يتم احتواؤها بشكل 
كبري من 37 في عام 2021 إلى 28 في عام 2022، كما انخفض حجم 

حوادث الترّسب بدرجة هائلة بحوالي 85% على أساس سنوي.
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الصحة والسالمة والبيئة

تعزيز معايير السالمة

تم الرتكزّي على سالمة العمليات على مستوى المجموعة خالل هذا 
العام، ابعتبارها من نقاط القوة الرئيسية لقطاع النفط والغاز. وقد نفذنا 

برنامًجا جديًدا لنقل أهم الدروس المستفادة من قطاع النفط والغاز 
وتطبيقها في قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه وقطاع النقل والتوزيع 

بهدف إدارة وتحسني سالمة العمليات.

أطلق قطاع النفط والغاز خطة عمل للصحة والسالمة والبيئة من خمس 
نقاط لضمان الحفاظ على أعلى المعايير المّتبعة في المجال.

عقدنا أيًضا ورش عمل حول سالمة العمليات لقطاع توليد الكهرابء وتحلية 
المياه وقطاع النقل والتوزيع من أجل توثيق الحوادث الخطرة وتحليلها 

مع فرق العمل في المواقع. وسُتستخدم الُمخرجات المستخلصة من 
ورش العمل تلك في إعداد سجل رئييس للمخاطر التشغيلية ليصبح بمثابة 

وثيقة حّية تتيح إدارة المخاطر الرئيسية المحددة على سالمة العمليات 
بكفاءة وفعالية من خالل الرتكزّي على مؤرشات األداء الرئيسية المحددة.

تماشًيا مع الزتامنا بتطبيق قيم مجموعة “طاقة“ في جميع أنشطتنا، 
أطلقنا في عام 2022 جائزة سنوية لتقدير المتمزّيين في تطبيق قيمة 

“السالمة“. وقد تقدم أفراد فرق العمل في الرشكات العاملة حول 
العالم بمشاريع متمزّية لتقييمها، وُوّجهت الدعوة للفائزين للقدوم إلى 

أبوظيب الستالم جوائزهم في الحفل السنوي لتوزيع جوائز “طاقة“.

استجابًة للزايدة في الحوادث المرورية، طورنا وأطلقنا دورة تدريبية 
إلكرتونية للتوعية ابلسالمة المرورية، واستهدفنا بها أكرث من 4,500 

شخًصا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

كذلك، أطلقنا مرشوًعا لتحسني آلية اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها 
من خالل التدريب المحّسن والمراجعة المركزة للحوادث من خالل لجنة 

المراجعة المتخصصة. 

تعزيز الصحة والسالمة والبيئة على 
مستوى المجموعة

استناًدا للمراجعة والتقييم المستقل للصحة والسالمة 
والبيئة في قطاع النقل والتوزيع اللذْين تم إجراؤهما 

سابًقا، وضعنا خطة هذا العام لتطبيق الدروس 
الرئيسية المستفادة في القطاع وإجراء نفس النوع من 
التقييمات على قطاعات األعمال األخرى لتحديد الجوانب 

اليت يمكن تحسينها وتطويرها في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة على مستوى المجموعة.

وقد تم تطبيق التوصيات الرئيسية المستخلصة من 
مراجعة الصحة والسالمة والبيئة في قطاع النقل 

والتوزيع في رشكاتنا الثالث العاملة في قطاع 
النقل والتوزيع. وقد تحقق تحت إرشاف القيادة 

العليا لمجموعة “طاقة“ تحواًل كبرًيا في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة، بعد اتباع منهجية أكرث تركزًّيا في 

االحتفاء ابلنجاحات في هذا المجال، وإجراء مراجعات 
محّسنة ألداء وحدة الصحة والسالمة والبيئة، والتفاعل 

بشكل أكرث كفاءًة مع القيادة، وإجراء المزيد من 
المشاورات حول الوعي ابلسالمة مع الموظفني على 

كافة المستوايت في المجموعة. وقد تم إنجاز 40 إجراًء 
بنهاية العام من بني 41 إجراًء تم التخطيط لها ضمن 

المرشوع، كما تم إرساء مقاييس االمتثال وتحقيقها 
بنسبة 99% بوجه عام. 

أكمل قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه المراجعة اليت 
بدأت في عام 2021 ألداء الصحة والسالمة والبيئة، 

ونتج عنها برنامج تنفيذي لهذا العام شهد إنجاز 51 إجراًء 
من بني 52 إجراًء تنفيذاًي تم االتفاق عليها لعام 2022 

بهاية العام. 

في الوقت نفسه، تمت ترسية مرشوع المراجعة 
والتقييم المستقل ألداء الصحة والسالمة والبيئة في 

قطاع النفط والغاز في نهاية عام 2022 ومن المقرر 
تنفيذه في أوائل عام 2023.

إيقاف تشغيل وتفكيك منصة براي برافو 

نجحت “طاقة“ في المملكة المتحدة في تنفيذ أحد أكرب 
مشاريع إيقاف تشغيل وتفكيك المنصات في بحر الشمال 

ابلمملكة المتحدة أبمان. وقد رّكز المرشوع على إيقاف 
تشغيل وتفكيك األجزاء العلوية لمنصة “براي برافو“ 

للنفط والغاز، واليت يبلغ وزنها 36 ألف طن، وقد تم ذلك 
بنجاح وفي نطاق المزّيانية المحددة دون وقوع أي حوادث، 

وذلك نتيجة التأّني في التخطيط والتحضري والتنفيذ لعدة 
سنوات. 

وصفت الجهات التنظيمية لقطاع السالمة في المملكة 
المتحدة هذا الربنامج المعقد والصعب أبنه “مرشوع رائد“. 

وقد أثبت الفريق تمزّيه في تنفيذ المرشوع ليقدم بذلك 
نموذًجا مبتكًرا لرشكة “طاقة“ في المملكة المتحدة 

يمكن تطبيقه في المستقبل.

وأّكد هذا المرشوع الناجح مجدًدا على كفاءة كوادرنا 
البرشية وقوة عمليات السالمة المطبقة لدينا، مما يضعنا 

في الصدارة في مجال السالمة في قطاعنا. 

تحديد وتبادل وتنفيذ أفضل الممارسات للرشكات التشغيلية 

مشاركة القيادة االتفاق على المنهجية المعيارية ومؤرشات األداء • 2
الرئيسية للزايرات الميدانية للقيادة.

تدريب أطقم العمل والمرشفني على التدخالت المتعلقة • 
ابلصحة والسالمة والبيئة.

تقييم إمكانية االستعانة بمدربني ميدانيني للصحة • 
والسالمة والبيئة لتدريب أطقم العمل على التدخالت 

المطلوبة، والتحكم في العمل، وتقييم المخاطر.

االتفاق على المنهجية المعيارية إلدارة العمالة قصرية • 3
األجل في مواقع العمل “أصحاب القبعات الخضراء“.

العمالة قصرية األجل

فهم مستوى نضج نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة • 4
وثقافته على مستوى الرشكات العاملة في قطاع 

النفط والغاز.

تنفيذ المنهجية المعيارية في مراجعات “ثقافة العدل“.• 

تقييم ثقافة الصحة والسالمة والبيئة

تطبيق معيار التحكم في العمل الذي تم تطويره مؤخًرا • 5
في مجموعة “طاقة“ )في عام 2023(.

تنفيذ إجراءات التحكم في العمل المحددة في تقييم • 
نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

التحكم في العمل

تطبيق معيار إدارة المقاولني الذي تم تطويره مؤخًرا في • 1
مجموعة “طاقة“.

االتفاق على التوجيهات المعيارية بشأن تطبيق حوافز • 
العقود.

االتفاق على المنهجية المعيارية ومؤرشات األداء • 
الرئيسية لإلرشاف على المقاولني والعمالة قصرية األجل 

في مواقع العمل.

إدارة المقاولني
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واصل فريق عملنا في إدارة الموارد البرشية لعب دور حيوي في تنفيذ 
اسرتاتيجية الرشكة وترسيع نموها خالل عام 2022. وظلت سياسة استقطاب 
الكفاءات واالحتفاظ بها في صدارة أولوايت الرشكة، حيث نعمل على جذب أفضل 

الكوادر، ونطبق اسرتاتيجيات التواصل مع الموظفني عرب الحرص على تلقي 
مالحظاتهم وآرائهم. 

انطالقًا من حرص إدارة الموارد البرشية على اكتشاف فرص جديدة لالبتكار، والتواصل مع الموظفني، واالحتفاء بإنجازات موظفي المجموعة على الصعيد 
العالمي، فقد شاركت اإلدارة مؤخرًا في الجهود الداعمة لتنفيذ اسرتاتيجية المجموعة للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة وتحقيق أهدافها 

المرحلية 2030. 

استضفنا “يوم طاقة“، كأول فعالية يشارك فيها الموظفون بحضورهم الشخيص منذ انتهاء الجائحة، حيث حضر أكرث من 800 موظف من عائلة “طاقة“ 
العالمية إلى أبوظيب. وتضمنت الفعالية برنامجًا حافاًل ابألنشطة بما فيها الحفل السنوي األول لتوزيع جوائز مجموعة “طاقة“، وهي فعالية جديدة 

مخصصة لالحتفاء بقصص نجاح كوادرنا البرشية وتكريمهم.

استقطاب الكوادر وتطويرها

في عام 2022، كرسنا جهودنا لضمان أن موظفينا في كافة قطاعات 
األعمال لديهم المهارات والمعرفة والقدرات المناسبة اليت تمكننا من 

تحقيق الرؤية االسرتاتيجية لـ “طاقة“ ابلنمو. 

وكان تطوير الكوادر الحالية في المجموعة جزء من هذه الجهود، حيث طرحنا 
عددًا من الربامج التدريبية المناسبة لرشائح مختلفة من الموظفني، بما 

في ذلك، اإلدارة التنفيذية، وقادة المستقبل، والخريجني الجدد، لضمان أن 
تكون كوادرنا مدربة بشكل يمكنها من التعامل مع تحدايتنا الراهنة وتلبية 

طموحاتنا المستقبلية.

ساعات التدريب

بحلول نهاية العام، أستكملنا أكرث من 
146,929 ساعة تدريبية عرب مجموعة “طاقة“.

التواصل مع الموظفني وتكريم إنجازاتهم

تضع “طاقة“ على رأس أولوايتها نرش ثقافة مؤسسية وبيئة عمل داعمة 
تحتفي ابلنجاحات وتشجع التعاون وتحفز األداء. 

أظهرت نتائج استبيان مشاركة الموظفني في عام 2022 فرص تحسن 
ملموسة في مجاالت التوازن بني العمل والحياة وجودة الحياة وتقدير 

الموظفني. بينما بلغ معدل استجابة الموظفني في االستبيان 94%، بزايدة 
قدرها 8% مقارنة بعام 2021، وتراجع معدل مشاركة الموظفني اإلجمالي 

3 نقاط إلى 64% مقارنة ابلعام المايض، لكنه ال يزال أعلى بنقطتني من 
المعدل ذاته في قطاع الطاقة العالمي. 

أثمرت نتائج االستبيان األخري اليت وضعت معيارًا لتحسني السياسات 
المستقبلية والتأثري عليها عن استحداث عدة برامج ومبادرات، تشمل برنامج 

مساعدة الموظفني الذي جرى إطالقه في العام المايض للموظفني في 
المقر الرئييس وعائالتهم، ويركز على تقديم دعم فعال لمعالجة مجموعة 

من المشكالت الشخصية أو المتعلقة ابلعمل عرب توفري خدمات استشارية 
حضورية وعرب اإلنرتنت، وغري ذلك من الربامج والمبادرات األخرى. 

إن قصة نجاح “طاقة“ المتواصلة، ومسريتها لتصبح رشكة مرافق 
متكاملة منخفضة الكربون، هي بفضل الكوادر االستثنائية اليت تعمل في 
مختلف وحدات أعمال المجموعة على مستوى العالم. يستند عملنا في 

“طاقة“ على ثقافة عمل مؤسسية راسخة ُتعزز نهج التعاون، وتدعم 
فرص التطور المهين، وتحتفي ابإلنجازات المهنية الفردية، ما يمكننا 

من مواصلة استقطاب الكفاءات المهنية اليت لديها القدرات والشغف 
للمساهمة في الوصول إلى مستقبٍل خالي من الكربون.

نبيل المصعيب
رئيس الموارد البرشية
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جائزة االستدامة

مبادرة تحسني الري في إدارة الطلب على الطاقة لرشكة أبوظيب للتوزيع 
- أطلقت رشكة أبوظيب للتوزيع مرشوًعا تجريبًيا الستكشاف استخدام المياه 

ألغراض الري مع بعض كبار المستخدمني في أبوظيب. ركز المرشوع على إعادة 
تأهيل وأتمتة أنظمة الري لتحقيق أكرب قدر ممكن من التوفري.

جائزة االبتكار

تدفق الطاقة اآللي من رشكة أبوظيب للنقل والتحكم “ترانسكو“ - طورت 
ترانسكو أداة محلل تدفق الطاقة، وهي حل فريد من نوعه يعمل على أتمتة تحليل 

 Excel ابستخدام برمجة ابيثون وتطبيقات )PSSE( محاكي نظام الطاقة للهندسة
)Visual Basic Analysis )VBA. تتيح هذه األداة الموفرة للوقت لفريق التخطيط 

في رشكة ترانسكو اتخاذ قرارات أكرث فعالية فيما يتعلق بمتطلبات تعزيز النظام بما 
يتماىش مع عملية نقل الطاقة ودمج الطاقة المتجددة في الشبكة.

جائزة السالمة

الحملة الرتويجية لمرسعات السالمة في رشكة العني للتوزيع- يعد مرشوع 
مرسع السالمة في رشكة العني للتوزيع مبادرة استباقية وجديدة لرفع مستوى 

الوعي ابلسالمة بني الموظفني بمعدل متسارع وتعزيز ثقافة الصحة والسالمة 
والبيئة. تتألف المبادرة من خمسة تدريبات للتدخل الرسيع في مجال السالمة، حيث 

ساهمت المبادرة في تعزيز ثقافة السالمة بني أفراد فريق عمل الرشكة وسجلت 
معدل مشاركة وإكمال بلغ 100% وحققت جميع األهداف المحددة.

جائزة التمزي

منشأة برجرمري لتخزين الغاز التابعة لرشكة طاقة هولندا- بعد العديد من 
المشكالت المتعلقة ابلضواغط في منشأة برجرمري لتخزين الغاز، أجرى فريق متعدد 

التخصصات تعديال طموحا وغري مسبوق لزايدة موثوقية الضواغط. تم االنتهاء من 
المرشوع الصعب تقنيا في عرشة أشهر فقط.

جائزة التعاون

إغالق حقل “أتروش“ النفطي التابعة لطاقة- في مواجهة تحدايت جائحة 
كوفيد-19، قام الفريق أبمان ونجاح بتخطيط وتنفيذ عملية إغالق كامل للمنشأة 

لمدة 11 يومًا، األمر الذي تطلب تعاونا ناجحا وفعاال من جميع التخصصات.

جائزة الخيار المفضل 

مرشوع وقف تشغيل وإزالة أصول حقل “براي برافو“ الذي نفذته “طاقة 
المملكة المتحدة“- نفذت رشكة طاقة المملكة المتحدة أحد أكرب مشاريع إزالة 

البنية التحتية في بحر الشمال حىت اآلن، وهو إزالة الجانب العلوي لمنصة “براي برافو“ 
اليت يبلغ وزنها 36000 طن. بعد سنوات من التخطيط واإلعداد الدقيق، تم وصف 

تنفيذ هذا الربنامج الصعب والمعقد أبنه “عملية رائدة في فئتها“ من قبل الجهات 
التنظيمية المعنية ابلسالمة.

جوائز “طاقة”:
نطبق قيمنا في جميع جوانب أعمالنا 

أطلقنا جوائز “طاقة” في عام 2022 استجابًة لنتائج استبيان مشاركة 
الموظفني لعام 2021، الذي أظهر أن تقدير الموظفني هو ركزّية أساسية 

لمواصلة االحتفاظ ابلمواهب. 

تحتفي جوائز “طاقة”، وهي أول برنامج تقدير للموظفني على مستوى 
المجموعة، بإنجازات كوادرنا البرشية في المجموعة من ناحية تطبيقها 

لقيمنا المؤسسية األساسية المتمثلة في: السالمة، واالستدامة، 
والتعاون، واالبتكار، والتمزّي.

استضفنا في أبوظيب النسخة السنوية األولى من حفل توزيع جوائز “طاقة” 
الذي تضمن تقديم جوائز لألفراد المتمزّيين وفرق العمل االستثنائية، وفازت 

المشاريع واإلنجازات التالية:

كوادرنا البرشية

التنوع الدولي في كوادرنا البرشية 

كشفت “طاقة“ عن اسرتاتيجيتها الجديدة للمعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة اليت ُتحدد بوضوح مجموعة من أهداف التنوع والشمولية 

المدمجة في إطار اسرتاتيجية الموارد البرشية لدينا. 

تهدف اسرتاتيجيتنا الجديدة للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة إلى 
إثراء التنوع وتحسني تكافؤ الفرص سواًء بني الجنسني، أو حسب العمر، 

أو الجنسية، إضافة إلى دمج أصحاب الهمم، وااللزتام برفع نسبة تمثيل 
المرأة في المناصب اإلدارية لتصل إلى 30% بحلول عام 2030. 

وفي إطار جهودنا لتبين ثقافة التنوع والشمولية، أنشأنا مجلس 
السيدات في مجموعة “طاقة“ هذا العام لدعم المرأة في قطاع 

الكهرابء والمياه. ويوفر المجلس منصة للمرأة العاملة في المجموعة 
لمناقشة فرص التطور المهين والنمو الشخيص من خالل تمكني المرأة 

ودعم المشاركة االستباقية للقيادات النسائية داخل المجموعة. 

كما أنشأنا مجلس الشباب في عام 2022 لتمكني موظفينا من أبناء 
الجيل القادم من قادة المستقبل من الحصول على المهارات والمعرفة 

الالزمة للتقدم. وقد كان لمجلس الشباب حضور قوي وفعال في المؤتمر 
السابع والعرشين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغري المناخ “كوب 27“ الذي ُعقد في مصر، وسيشارك أيضًا بفعالية 
أكرب في المؤتمر الثامن والعرشين القادم لألطراف في اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ “كوب 28“ الذي سيعقد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

كما واصلنا الزتامنا برفع مستوايت التوطني في مقرنا الرئييس ورشكات 
قطاع النقل والتوزيع لدينا مع دمج أصحاب الهمم في قطاعات أعمالنا 

كافة، وذلك من خالل حمالت التوعية اليت تعرض تجاربهم المتنوعة، 
وتشجع الموظفني على االحتفاء ابلتنوع في بيئة العمل لدينا. 

وتفخر المجموعة بتنوع كوادرها البرشية اليت تضم موظفني ينتمون إلى 
70 جنسية. كما نعمل على تعزيز مستوايت التوطني في المقر الرئييس 

لرشكة “طاقة“ والرشكات التشغيلية التابعة لها في دولة اإلمارات، إذ 
شكل المواطنون اإلماراتيون نسبة 51% من إجمالي عدد الموظفني. 

وفي نهاية ديسمرب من العام 2022، بلغ عدد موظفينا 6,911 موظفًا 
بدوام كامل في محفظة رشكاتنا العالمية. وال يشمل ذلك الموظفني 

الذين يعملون في األصول اليت ال تديرها “طاقة“. 

االلزتام بتمثيل المرأة في 
المناصب اإلدارية لتصل إلى 

30% بحلول عام 2030

تنوع كوادرنا البرشية 
اليت تضم موظفني من 

70 جنسية

يشكل المواطنون اإلماراتيون 
نسبة 51% من إجمالي عدد 

الموظفني لرشكة “طاقة“ 
والرشكات التشغيلية التابعة 

لها في دولة اإلمارات

عدد موظفينا 6,911 
موظفًا في محفظة 

رشكاتنا العالمية

ُيمكننا تحقيق هدفنا المتمثل ابلحياد المناخي في المستقبل فقط بتطبيق قيم عملنا المؤسسية في جميع جوانب أعمالنا عرب اتخاذ إجراءات 
استباقية واعتماد نهج غري تقليدي. وتدعم جوائز مجموعة “طاقة” تحقيق طموحنا من خالل إرساء ثقافة عمل فاعلة لتقدير الموظفني. 

 التقرير المتكامل 2022

59 58



كوادرنا البرشية

كوادرنا البرشية في عام 2023

“بناًء على النجاحات اليت حققناها في عام 2022 
والمالحظات القيمة اليت شاركها موظفونا معنا، 

ستواصل “طاقة“ تطوير برامج بناء القدرات اليت تعزز 
المهارات والنمو الوظيفي لكوادرنا البرشية“.

وستكرس “طاقة“ جهودها لغرس وترسيخ ثقافة 
عمل مؤسسية رائدة على مستوى القطاع من خالل 

تناول مجموعة واسعة من مبادرات الموارد البرشية، 
مثل التنوع والشمولية، وإدارة الموارد البرشية، 

وتخطيط القوى العاملة، واسرتاتيجيات التحول في 
الموارد البرشية. ونهدف بذلك إلى جذب أفضل الكفاءات 

المؤهلة واالحتفاظ بها لتتولى أدوارًا قيادية في 
المستقبل، إلى جانب تعزيز نمط التفكري االبتكاري 

والديناميكي، الذي سيكون حاسمًا خالل السنوات 
القادمة، بينما نحرز التقدم في مسريتنا نحو تحقيق 

الحياد المناخي بحلول عام 2050“. 

عدد الموظفني الدولة
بدوام كامل

الموظفون 
المغادرون

إجمالي عدد اإلناث في نسبة مشاركة المرأة
المناصب القيادية* 

26\179 )14.52%(88\299 )29%(29921اإلماراتالمقر الرئييس

24\102 )23.53%(391\1558 )25%(1,55854اإلماراترشكة العني للتوزيع

34\164 )20.73%(370\1,877 )19.7%(1,87773اإلماراترشكة أبوظيب للتوزيع

رشكة أبوظيب للنقل والتحكم 
)ترانسكو(

21\142 )14.79%( 150\1,005 )15%(1,00568اإلمارات

0\6 )0.00%(1\8 )12.5%(0%8اإلماراترشكة "أبوظيب لخدمات الطاقة"

1\2 )50.00%(3\61 )4.92%(619اإلماراترشكة "المرفأ للطاقة"

6\28 )27.27%(26\475 )5.47%(4757المغربمحطة "الجرف األصفر"

1\50 )2.00%(8\132 )6.0%(1324الهند"طاقة نيفيلي"

1\9 )11.11%(8\93 )8.6%(933غانا"تاكورادي"

1\14 )7.14%(22\165 )13.33%(16514العراق"طاقة أتروش"

0\3 )0.00%(2\7 )28.5%(70اإلمارات"طاقة أتروش"

14\118 )11.86%(162\810 )20.0%(81011المملكة المتحدة"طاقة براتاني"

1\17 )5.88%(21\123 )17%(12311هولندا"طاقة إنرجي"

11\39 )28.20%(115\298 )39%(29860كندا"طاقة نورث"

* المناصب القيادية = الذكور واإلناث الذين يشغلون منصب “مدير“ وما فوق، وتبدأ عادًة ابلدرجة 5 وما فوق في المقر الرئييس والرشكات التشغيلية على الصعيد الدولي، والدرجة 15 وما فوق في الرشكات التشغيلية في 
قطاع النقل والتوزيع.
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ملزتمون تجاه المستقبل 

المعايير البيئية

التغري المناخي

خفض انبعاثات غازات الدفيئة المصنفة ضمن • 
النطاقني )1( و)2( بنسبة 25% على صعيد 

كافة عمليات المجموعة، وبنسبة 33% على 
صعيد عمليات المجموعة داخل دولة اإلمارات 

بحلول عام 2030 مقارنة بمعدل األساس 
المرجعي في عام 2019

الوصول إلى انبعاثات صفرية في غازات • 
الدفيئة المصنفة ضمن النطاقني )1( و)2( 

بحلول عام 2050

تحسني المرونة في مواجهة التغريات • 
المناخية من خالل تقليل المخاطر وزايدة 

القدرة على التكيف

المياه والنفاايت السائلة

تقليل كمية المياه الفاقدة في عمليات • 
التوزيع بنسبة 25% بحلول 2030 مقارنة 
بمعدل األساس المرجعي في عام 2021

تقليل كمية الكهرابء المستخدمة لتحلية • 
المياه عرب التوسع في توظيف تقنيات 

التناضح العكيس عالية الكفاءة، حىت تشكل 
كمية المياه المحالة اليت ننتجها بواسطة 

هذه التقنية ثليث إجمالي إنتاجنا، وذلك بحلول 
عام 2030

المعايير االجتماعية

الصحة المهنية والسالمة

تحسني شفافية التقارير اليت نصدرها حول • 
أدائنا في مجال الصحة المهنية والسالمة

لقد تبنت “طاقة“ “السالمة“ كواحدة من • 
قيم العمل المؤسسية  في المجموعة، 

في الوقت الذي تعمل فيه على غرس 
وتشجيع ثقافة عمل مؤسسية تقوم على 

“السالمة“، وأطلقت في هذا السياق عددًا 
من المبادرات المتواصلة والمتعلقة ابلصحة 

المهنية والسالمة في جميع قطاعات 
أعمالها

التنوع وتكافؤ الفرص

إطالق مبادراٍت واستثماراٍت إلثراء التنوع • 
وتحسني تكافؤ الفرص بصرف النظر عن 

الجنس، أو العمر، أو الجنسية، ناهيك عن دمج 
أصحاب الهمم

رفع نسبة تمثيل النساء في المناصب اإلدارية • 
لتصل إلى 30% بحلول 2030

مشاركة المجتمعات المحلي

تركزّي الجهود اليت تبذلها المجموعة في • 
مجال المسؤولية المجتمعية للرشكات على 

مجاالٍت رئيسيٍة هي تكافؤ فرص التعليم، 
والمساواة، والبيئة

زايدة اإلنفاق على مشاريع ومبادرات • 
المسؤولية المجتمعية للرشكات على نحو 

مسؤوٍل ومجٍد بغية إحداث أثر إيجابي أكرب 

الحوكمة

المؤسسية  الحوكمة 

تبينِّ أفضل الممارسات في مجال الحوكمة • 
المؤسسية، وحىت تخطي المتطلبات 

التنظيمية داخل الدولة 

انسجاًما مع اسرتاتيجية الرشكة 2030، وضعت “طاقة“ ركائز المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة في صميم أعمالها مع الرتكزي على خفض االنبعاثات 

الكربونية الناجمة عن أعمال توليد الكهرابء وتحلية المياه، واالستثمار في البدائل 
منخفضة الكربون، إلى جانب العمل بمنتهى الزناهة وتحسني جودة حياة موظفينا 

والمجتمعات اليت نزاول أنشطتنا فيها.

ومع اسرتاتيجيتنا القوية للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، فإننا قادرون على لعب دور حيوي في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ابلوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونعتقد أن ذلك ليس ضروراًي للنجاح في أعمالنا فحسب، بل الغتنام الفرص المزتايدة، اليت 

يمكننا من خاللها إحداث أثر بييئّ واجتماعّي إيجابي.

وتتمحور اسرتاتيجيتنا للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة حول ستة محاور مهمة هي التغري المناخي، والمياه والنفاايت السائلة، والصحة المهنية 
والسالمة، والتنّوع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الرشكات. وتعزتم “طاقة“ نرش المعلومات عن أدائها في هذه المحاور بفعالية 

وشفافية، إضافة إلى اإلفصاح عن أدائها في مجال تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة وفقًا للمعايير العالمية لإلفصاح، ومعايير وكاالت 
التصنيف الدولية العاملة في مجال الحوكمة والبيئة والمجتمع، ومعايير أفضل الممارسات العالمية.

انطالقًا من موقعها كرشكة مسؤولة تضع االستدامة في صلب أعمالها 
في كافة مستوايت األعمال، تلزتم “طاقة“ ابالستدامة بشكل راسخ وُتولي 

المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة األهمية القصوى، حىت ابتت في صميم 
اسرتاتيجيتنا. في عام 2022، اتخذت “طاقة“ خطوة ملموسة ابإلعالن عن أهدافنا 

المرحلية لخفض غازات الدفيئة، إضافة إلى تفاصيل اسرتاتيجيتنا للمعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، مما يعكس الزتامنا تجاه االستدامة طويلة األجل هنا في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها. ونحن جادون بهذا النهج لرتسيخ  مكانتنا 
كرشكة مرافق رائدة منخفضة الكربون، وسنواصل جهودنا لتنفيذ اسرتاتيجيتنا 
للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة بحلول العام 2030، في الوقت الذي 

نساهم فيه بدعم تطلعات دولة اإلمارات بتحقيق الحياد المناخي.

نويل عون
المدير التنفيذي لوحدة االسرتاتيجية واالستدامة

“
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االستدامة

حوكمة وإدارة قوية لالستدامة

جعلت “طاقة“ إدارة المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، واألنظمة 
واإلجراءات المتعلقة بها مدمجة ضمن الحوكمة المؤسسية على مستوى 
المجموعة، حيث شكل مجلس اإلدارة لجنة منبثقة عنه مخصصة لالستدامة، 

ولجنة أخرى على المستوى التنفيذي إلدارة االستدامة، فأصبحتا  أعلى 
مستوايت حوكمة االستدامة في المجموعة.

ويرأس لجنة االستدامة عضو مجلس إدارة غري تنفيذي، وتجنمع مرة واحد 
كل فصل على األقل، وتضم عددًا من أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الكفاءة 

العالية والخربات المهنية، اليت تؤهلهم لتقديم المشورة فيما يتعلق 
ابسرتاتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، والعروض والعمليات 
ذات الصلة. وترشف اللجنة على تخصيص الموارد لصالح األنشطة المتعلقة 

ابلمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، كما أنها تستعرض عمليات تقييم 
الفرص والمخاطر المناخية. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة بما 

يخص أنشطة المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة.

أما لجنة إدارة االستدامة فتضم كافة أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا 
بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، وهي مكلفة 

بشكل رئييس لرسم توجهات اسرتاتيجية المعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة، وتحديد األهداف ذات األولوية، ووضع المزّيانيات، ومراقبة 

التقدم المحرز. 

لقد كانت مسؤوليات االستدامة دائمًا جزءًا ال يتجزأ من أعمالنا على كافة 
المستوايت، وقد طورنا العديد من المبادرات االسرتاتيجية اليت تتماىش مع 

اسرتاتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة،  مما مكننا من تحقيق 
النجاح في تنفيذ أولوايت المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، كما هو 

موضح أدناه.

مع وجود اسرتاتيجيٍة واضحٍة للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، 
وممارساِت حوكمٍة مناسبة، ومبادراٍت محددٍة على كافة المستوايت 

في أعمالنا، فإننا قادرون على إحداث أثر إيجابي ملموٌس على البيئة وفي 
مجتمعاتنا، فاستدامة أعمالنا تعتمد على االستدامة البيئية، ونهدف كل 

عاٍم إلى تعزيز مساهماتنا فيهما مًعا.

المسؤولية المجتمعية

حقق الزتام “طاقة“ الراسخ ابلمسؤولية المجتمعية للرشكات أثرًا إيجابيًا 
ملموسًا في المجتمعات اليت تمارس أنشطتها فيها. وبوجود رشكاتها 

العاملة في كندا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والهند، وغانا، والمغرب، 
واإلمارات العربية المتحدة، تركت أعمالنا أثرًا إيجابيًا على حياة الناس في 

أسواقنا المنترشة في هذه الدول.

واستنادًا على الركائز االجتماعية واالقتصادية والبيئية، فإن مشاركتنا 
تركز على محاور رئيسية هي، المساواة في التعليم، والبيئة، والصحة 

والبنية التحتية. وابإلضافة إلى ذلك، ندعم األعمال الخريية اليت تقدم العون 
للمجتمعات األكرث حاجة.

اإلمارات العربية المتحدة

أنشأت “طاقة“ في دولة اإلمارات مجالس لتمكني المرأة والشباب من 
العاملني في المجموعة، وتشارك هذه المجالس بنشاط في المجتمع، 
وتتمتع بتفويض للعمل على تمكني النساء والشباب في “طاقة“ وعرب 
قطاع الطاقة كله. كما عقدت “طاقة“ رشاكات مع هيئة الهالل األحمر 

اإلماراتي للرتويج لحمالته الخريية، ولدعمه في الوقت نفسه في إنشاء 
مرافق تربعات دائمة في كل من أبوظيب والعني. واحتفاًء ابلمرأة اإلماراتية، 
قامت “طاقة“ بدعم “الغدير للِحرف اإلماراتية“، وهي أشمُل مؤسسٍة في 
البالد لتمكني النساء ذوات الدخل المحدود من خالل الِحرف المستدامة. كما 
قمنا في “طاقة“ بدورٍ توعويٍّ مهم ابلتعاون مع “مؤسسة الجليلة“ لدعم 

مرىض رسطان الثدي.

وقد تعاونت رشكة العني للتوزيع، وهي إحدى الرشكات التشغيلية التابعة 
لمجموعة “طاقة“، مع العديد من الجمعيات الخريية وشاركت في عدٍد من 
الفعاليات المقامة لجمع التربعات كيوم الطفل اإلماراتي، حيث عملت فيه 

على توزيع الهدااي على األطفال المصابني ابلرسطان، كما تربعت ابلمالبس 
إلى هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، وأطلقت حمالٍت للتربع ابلدم إثراًء لروح 

العطاء والوفاء اإلماراتية.

ومن جهتها تنظم رشكة أبوظيب للتوزيع جلسات تثقيفية لتقديم نصائح 
حول ترشيد استهالك الكهرابء والمياه من خالل زايرة 8 مدارس في أبوظيب 

والعني، كما رعت الرشكة مهرجان دلما حيث عقدت جلسات توعية لألطفال 
حول ترشيد استهالك المياه والكهرابء. وخالل شهر رمضان، تعاونت 

الرشكة مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، وتطوع موظفوها لتوزيع 
الطعام على العاملني من ذوي الدخل المحدود.

وعلى صعيد آخر قدمت “طاقة“ ورشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة العني 
للتوزيع تربعًا ماليًا إلى هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لرشاء هدااي لألطفال 

في مخيمات الالجئني ودور األيتام في أربيل، وذلك احتفااًل ابلعيد. وكجزٍء من 
هذا التربع للهالل األحمر، نظمت “طاقة“ توزيع الهدااي في مواقع مختلفة 

في أربيل بإقليم كردستان العراق. كما قام فريق “طاقة أربيل“ في حقل 
أتروش بتوزيع الهدااي في مختلف المواقع.

كندا

لطالما قدمت رشكة “طاقة نورث“ مساهمات كبرية ومتواصلة للمجتمعات 
اليت تعمل فيها. وقد ساعدت بطولة هوكي خريية نظمتها الرشكة لجمع 

التربعات لصالح جمعية الصحة النفسية الكندية وتقديم مساهمة مالية 
كبرية في مرشوع الصحة النفسية للناشئني في مستشفى “ألربتا“ 

لألطفال، المرىض بصورٍة عمليٍة ومبارشة، وساهمت كذلك في التوعية 
ابألشكال المختلفة لألمراض النفسية. وسيكون من بني مبادرات الرشكة 

في نهاية المطاف إنشاُء مركزٍ جديٍد ذي غرٍض محدد يجمع بني مزيٍج من 
العالم االفرتايض والمادي ليعمل على تقديم رعايٍة صحيٍة رائدٍة ومتقدمة 

تقوم على األبحاث العلمية المكثفة، وسيكون مصممًا خصيصًا بحيث يراعي 
االحتياجات الخاصة للناشئني وأرسهم.

وفي مبادرٍة أخرى لحملة “طاقة العطاء“، أقيم سباق خريي لدعم جمعية 
الرسطان الكندية، أكرب  جميعٍة خرييٍة للرسطان في البالد وإحدى أهم 

لة ألبحاث الرسطان. المؤسسات الخريية الوطنية المموِّ

وخالل االثين عرش يومًا اليت تنطلق خاللها حملة العطاء، جمع موظفو 
“طاقة نورث“ الطعام واأللعاب ومنتجات العناية والتربعات لصالح الجمعيات 

الخريية اليت تدعم الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمعات اليت تمارس 
الرشكة أنشطتها فيها. وقدمت “طاقة نورث“ مساهماٍت مالية لمختلف 

الجمعيات الخريية وفي مختلف المناسبات بما في ذلك الجمعيات الرايضية، 
والمدارس، وأندية )فور إتش( وهي إحدى أهم المنظمات اليت ُتعىن 

ابلشباب واليت تحظى ابحرتاٍم كبريٍ في كندا، ويبلغ عدد العاملني بها 23 ألف 
عضو و8,700 متطوع.

في اليوم الوطين للحقيقة والمصالحة، استضافت رشكة “طاقة نورث“ 
.“Métis“ المتحدثة آني كورفر، عضوة جمعية شعب المييت

وتتمتع رشكة “طاقة نورث“ بعالقات طيبة مع ثمانية عرش مجتمعًا من 
مجتمعات السكان األصليني عرب المناطق اليت تحتضن أنشطتها وأعمالها. 

وتطبق الرشكة سياسة حول المشاركة المجتمعية للشعوب األصلية 
واسرتاتيجية استدامة لألمم األولى، وكلتاهما توفر إطاًرا للمشاركة 
مع مجتمعات السكان األصليني ودعمها، وتتماشيان مع اسرتاتيجية 

المسؤولية االجتماعية لرشكة “طاقة نورث“.

أفضل ممارسات حوكمة االستدامة والهيكل التنظيمي

1

2

3

4

5

تحديد التوجهات االسرتاتيجية واألهداف والمبادرات المتعلقة • 
ابلمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن تحديد األولوايت واألهداف • 
والمزّيانية/ الموارد

مراقبة التقدم المحرز في المبادرات الرئيسية واألداء الحالي• 

إدارة أنشطة االستدامة في الرشكة بما في ذلك اإلفصاح وإصدار • 
التقارير ومشاركة أصحاب المصلحة ومراقبة األداء

القيام أبعمال مكتب إدارة المشاريع لتنفيذ اسرتاتيجية االستدامة• 
إعداد وتقديم المشورة لإلدارة بشأن اسرتاتيجية االستدامة• 

تنفيذ المبادرات واألنشطة الخاصة بكل موضوع• 
تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز إلى اللجنة المشكلة على • 

مستوى اإلدارة التنفيذية
تنسيق التنفيذ مع فريق االستدامة ابلرشكة• 

تقديم الدعم الالزم للتنفيذ على مستوى قطاعات األعمال • 
والرشكات التشغيلية

مشاركة أفضل الممارسات وتطبيقها في الرشكات التشغيلية • 
وضمان مواءمة أجندة المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في 

الرشكات التشغيلية ومواقع العمل األخرى

لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا

فريق االستدامة  
)يشمل مكتب إدارة مشاريع لتنفيذ االسرتاتيجية(

فرق المبادرات

 فرق االستدامة في قطاعات 
األعمال/ الرشكات التشغيلية

تقديم التوصيات االسرتاتيجية الشاملة والتوجيه• 
اإلرشاف على التقدم المحرز في مشاريع وأهداف االستدامة• 
 ضمان المواءمة مع رؤية الرشكة واسرتاتيجيتها الشاملة• 
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االستدامة

غانا

نفذت رشكة “تاكورادي لالستثمار“ مجموعًة من مشاريع ومبادرات 
المسؤولية المجتمعية خالل عام 2022 كان من شأنها تحسني جودة 

التعليم والصحة وتطوير المجتمعات اليت تمارس أنشطتها فيها. وكما 
هو الحال في السنوات السابقة، فقد صبت الرشكة تركزّيها وخصصت نسبًة 

كبريًة من مواردها لتوفري الدعم لتحسني جودة التعليم هذا العام، ومن 
ذلك تعاوُنها مع دائرة التعليم المحلي واإلقليمي ابلتربع لدعم تنظيم 
اختباراٍت تجريبيٍة لطالب السنة األخرية في المدارس الثانوية وذلك على 

مستوى األحياء والمناطق، وقد ساعدت هذه االختبارات إلى جانب الدعم 
المصاحب لها الطالَب على االستعداد لالختبارات الجامعية وساهمت في 

منح عدد من المنح الدراسية إلى الطالب.

وفضاًل عن ذلك فقد ساهمت رشكة “تاكورادي الدولية“ في رشاء مطاحن 
إلحدى المدارس لتحسني إمكانات المطبخ المدريس حىت يتمكن من تقديم 
أغذيٍة صحيٍة إلى الطالب، ودعمت الرشكة كذلك أكرث من 200 من األطفال 
المحتاجني في حي “شاما“ بدفع المصاريف التعليمية نيابًة عنهم من خالل 

برنامج “كرامر“ للمنح الدراسية وغريه من برامج المنح الدراسية الموجهة نحو 
المواهب الشابة.

ودعًما لقطاع الرعاية الصحية في المجتمعات اليت تنشط الرشكة فيها 
تربعت رشكة تاكورادي الدولية لرتميم جناح العمليات في مستشفى 
“أكسيم“ اإلقليمية، وهو ما سوف يساعد في إنقاذ عدد ال يحىص من 

األرواح واألشخاص في المستقبل. كما زودت الرشكة مركز “كومفيكو“ 
الصحي ومستشفى “إفيا نكوانتا“ اإلقليمية ابألثاث المكتيب وغريه من 

المواد واألدوات المستخدمة في المستشفيات، إلى جانب المساهمة في 
دعم مبادرة القضاء على شلل األطفال وغريها من المبادرات الصحية في 

المجتمعات المحلية.

الهند

واصلت رشكة “طاقة نايفلي ابور برايفت ليمتد“، وهي رشكة  تابعة لرشكة  
“طاقة“، خالل عام 2022 أداء دورها المتمثل في أن تكون مساعًدا 

ومحرًكا إلحداث التغيري اإليجابي النافع، وذلك من خالل العديد من المشاريع 
المجتمعية اليت شملت قطاعات الصحة والمياه والبنية التحتية والتعليم، 

حيث قدمت الرشكة معدات الوقاية الشخصية والمالبس الالزمة لوحدة 
مكافحة الحرائق المحلية، وساهمت في إنشاء الطرق، وتحسني البنية 

التحتية للمدارس العامة المحلية، وشيدت خزان مياه علوي لزتويد القرويين 
لت حفر  المحليني ابلمياه، كما ساهمت الرشكة في ترميم مركزٍ صحيٍّ وموَّ

برئٍ جديد وإنشاء خطوط أنابيب لتوزيع مياه الرشب إلى المجتمع المحلي.

وشملت المبادرات اليت ركزت على التعليم خالل العام مبادرًة ساهمت 
في ترميم مدرسٍة عامٍة، كما دعمت رشكة طاقة نايفلي ابور برايفت 

ليمتد إنشاء الطرق، وترميم مراكز الرشطة، فضاًل عن مبادراٍت لتعزيز التنقل 
وتحسني جودة حياة أفراد المجتمع المحلي.

المغرب

كانت رشكة “طاقة المغرب“ هذا العام سباقًة كالعادة إلى دعم المبادرات 
الصحية لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك من خالل تقديم 

الوحدات الطبية المتنقلة الالزمة لتوفري الرعاية الصحية عالية الجودة 
للمجتمعات الريفية.

كما عملت “طاقة المغرب“ مع مركز “عني عتيق“ الطيب لدعم جهود الرعاية 
الصحية لأليتام، وكبار السن الذين تخلى عنهم ذووهم، وعقدت رشاكًة مع 

الجمعية المغربية “أمسات“ لدعم الشباب المصابني ابلتثلث الصبغي أو ما 
يعرف بمتالزمة “داون“ وذلك من خالل تقديم الرعاية الصحية لهم وتدريبهم 

على المهارات االجتماعية لتطوير إمكانياتهم بهدف الدعوة إلى تكافؤ 
الفرص الوظيفية لهذه الفئة الغالية.

وبصفتها داعًما للعلم والتعليم ونرش الوعي فقد أطلقت “طاقة المغرب“ 
منحًة دراسيًة لخمس سيداٍت في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرايضيات ابلتعاون مع مؤسسة “الشيخ زيد أبو القسيس“، كما رعت 
خمسة طالٍب ابلتعاون مع مؤسسة “جدارة“ لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في 

الحياة. وعملت الرشكة كذلك مع جمعية “إنصاف“ على برنامٍج إلعادة الدمج 
المدريس وإعادة احتواء المنقطعني عن الدراسة بهدف مكافحة استخدام 

األطفال كعمال بصورٍة غري قانونية وذلك للفتيات القاصرات.

هولندا

واصلت رشكة “طاقة انرجي بي في“ في 2022 إرشاك المجتمع المحلي 
ودعمه من خالل العديد من األنشطة الخريية وجمع التربعات. وفي إطار 

مبادرٍة لجمع التربعات لصالح بنك المالبس المحلي، قامت الرشكة ابلتربع 
بمثل ما تربع به موظفوها، الذين تربعوا للبنك ببدل ارتفاع أسعار الطاقة 

الذي تصرفه الحكومة مرًة واحدة، كما رعت الرشكة تحداًي للطاقة يتمثل 
في دعم مبادرة حول تثقيف األطفال الصغار وزايدة وعيهم حول الطاقة 
ومساعدة المدارس على توفري الطاقة في نفس الوقت. وهذا الربنامج 

ينفذ على مستوى الدولة، أما دعم “طاقة“ فريكز على منطقة “ألكمار“.

المتحدة المملكة 

قام موظفو رشكة طاقة براتين ليمتد )“طاقة براتين“( في المملكة 
المتحدة ابلمشاركة في المشاريع المجتمعية يحدوهم في ذلك دافٌع 
فطريٌّ للخري والكرم والعطاء. أطلقت “طاقة براتين ليمتد“ في المملكة 

المتحدة صندوقها المجتمعي الجديد الذي يعالج احتياجات المجتمع 
المحلي ويؤسس لرشاكاٍت جديدة، وقد كانت القضية الرئيسية والشغل 

الشاغل للمجتمع في عام 2022 أزمة تكاليف المعيشة والتأثري العميق 
الرتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

ومع تركزّيها واهتمامها ابلتعليم، دعمت “طاقة براتين“ مبادرة “العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات في المنزتهات“ اليت تستهدف 

إرشاك األشخاص من مختلف األعمار في األنشطة العلمية اليت تقام 
في المنزتهات والحدائق المحلية، وعملت الرشكة مع صندوق “غرامبيان 

غرينباور“ التعليمي على إثارة الشغف والحماس نحو العلوم والهندسة من 
خالل إقامة مسابقات تطبيقيٍة عملية تهدف إلى تصميم سيارٍة كهرابئيٍة 

وبنائها وتحريكها برسعاٍت عالية. كما أبرمت “طاقة براتين“ رشاكاٍت لرفع 
مستوى الوعي والمشاركِة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرايضيات، منها رشاكٌة مع برنامج المتدربني الصناعيني التابع لصندوق 
التنمية الهندسية، وكذلك نادي الهندسة التابع لمركز “أبردين للعلوم“.

مالحظة: يمكن االطالع على المزيد من البيانات حول أدائنا في مجال المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة 
لعام 2022 في تقريرنا لالستدامة 2022.

* يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 1 في التقربر لالطالع على إفصاحات أسواق أبوظيب لألوراق المالية 
المتعلقة ابلمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق

انجازات االستدامة في عام 2022

تحسنت درجة تصنيفنا من قبل وكالة التصنيف الدولي 
“MSCI“ المتخصصة ابلمعايير البيئية واالجتماعية 

.“BBB“ إلى “B“ والحوكمة بواقع نقطتني حيث ارتقت من

كما ارتقت درجة تصنيف “طاقة“ من قبل وكالة التصنيف 
الدولية “Sustainalytics“ المتخصصة بمخاطر المعايير 

البيئية واالجتماعية والحوكمة من “شديدة“ إلى 
“متوسطة المخاطر“، مما يعكس انخفاًضا بنسبة %34 

في درجة المخاطر؛ وتعكس درجة التصنيف الجديدة 
موقعنا كواحدة من أبرز الرشكات الرائدة في مجال 

المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في منطقة 
أورواب والرشق األوسط وشمال إفريقيا، ويضع رشكتنا 

في موقع بني أول 30% من رشكات المرافق على 
مستوى العالم.

تفخر “طاقة“ بعضويتها في الميثاق العالمي لألمم 
المتحدة، وعضويِتها في تحالف الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة “آيرينا“ إلزالة الكربون في القطاع الصناعي، 
وقد وقعت المجموعة على “تعهد الرشكات المسؤولة 
مناخيًا“ للقطاع الخاص الذي أطلقته وزارة التغري المناخي 

والبيئة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

بيان إخالء مسؤولية: إن استخدام “طاقة“ ألي من بيانات “إم إس يس آي إي إس جي ريسريش ذ.م.م“ أو الرشكات التابعة لها 
)“إم إس يس آي“(، واستخدام شعارات “إم إس يس آي“ أو عالماتها التجارية أو عالمات الخدمة أو أسماء الؤرشات الواردة هنا، 
ال يشكل رعاية أو تأييدا أو توصية أو ترويجا لرشكة “طاقة“ من قبل “إم إس يس آي“.  خدمات وبيانات “إم إس يس آي“ هي ملك 

لرشكة “إم إس يس آي“ أو مزودي المعلومات التابعني لها، ويتم توفريها “كما هي“ وبدون ضمان.  أسماء وشعارات “إم إس 
يس آي“ هي عالمات تجارية أو عالمات خدمة خاصة برشكة “إم إس يس آي“.

المسؤولية المجتمعية يتبع
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الحوكمة واألداء 
المؤسيس
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التشغيلية البيئة 

وتباطأ النمو االقتصادي العالمي بشكل ملحوظ خالل العام، حيث 
استجابت االقتصادات الكربى في جميع أنحاء العالم لضغوط التضخم 

الرسيعة من خالل زايدة أسعار الفائدة لتقليل احتمالية حدوث ركود. كما 
أثرت الصراعات الجيوسياسية المتواصلة، واالضطراابت في سالسل 

التوريد، وتقلبات أسعار العمالت، على االقتصادات في منطقتنا وفي 
جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت هذه الضغوط في استمرار ارتفاع 

األسعار في أسواق النفط والغاز حول العالم، مع زايدة القيود على 
السيولة بميض الوقت.

إال أنه، في ظل هذه المعطيات أظهرت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
قوتها ومرونتها خالل عام 2022 عندما نجحت في الحفاظ على النمو 

والتنوع االقتصادي القويين، مع االستمرار في االستثمار في تحول 
صناعة الطاقة نحو ممارسات أكرث استدامة، تماشيًا مع طموحات 
المبادرة االسرتاتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 

2050. وبعد نجاح مؤتمر األمم المتحدة للتغري المناخي )COP27( في 
عام 2022 في مصر، سوف تسعى دولة اإلمارات إلى ترسيع التعاون 

العالمي ودفع الجهود نحو االستدامة ابستضافتها مؤتمر األمم 
المتحدة للتغري المناخي )COP28( في عام 2023.

أثرت مجموعة من األحداث والتوجهات 
الجديدة في القطاع واالقتصاد الكلي،  

بما في ذلك التقلبات في أسعار 
الطاقة، والعودة إلى ظروف التشغيل 

العادية بعد تخفيف قيود “كوفيد-19“ 
على أسواقنا وقطاعات أعمالنا وأدائنا 

المالي خالل عام 2022.
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المالية موجز األداء المالي للمجموعة المراجعة 

األداء لعام 2022

* تم تعديل أرقام المقارنة لعام 2021 بسبب تصنيف أعمال االستكشاف واإلنتاج الهولندية على أنها خاضعة للبيع/ عمليات متوقفة في 31 ديسمرب 2022.

**  يتم تعريف األرابح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على أنها األرابح بحسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قبل تكاليف التمويل، وصافي مكاسب/ خسائر الصرف األجنيب، ودخل 
الفوائد، وضريبة الدخل، واالستهالك، واالستنفاد واإلطفاء، واإليرادات األخرى.

واصلنا تحقيق التقدم االسرتاتيجي واألداء التشغيلي القوي في قطاعات 
أعمالنا الثالثة، األمر الذي ساهم  في تعزيز قوة مزّيانيتنا العمومية، حيث 

ارتفع إجمالي السيولة النقدية المتاحة إلى 23.7 مليار درهم إماراتي نظرًا 
النخفاض صافي الدين إلى 51.6 مليار درهم إماراتي، ما نتج عنه تحّسن في 
معدل صافي الدين إلى رأس المال من 44% في العام السابق إلى %40 

بنهاية عام 2022.  

وارتفعت إيرادات “طاقة“  بنسبة 10.3% لتصل إلى 50 مليار درهم 
إماراتي مستفيدة من االرتفاع في أسعار السلع األساسية، واليت 

دعمت األداء المالي لقطاع النفط والغاز بشكل خاص. وقد أدى هذا النمو 
القوي في اإليرادات مصحواًب ابلتحسن الطفيف في التكلفة إلى االرتفاع 
في األرابح المعّدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

بنسبة 6.7% لتصل إلى 20.8 مليار درهم إماراتي. 

واستفاد إجمالي صافي الدخل )حصة طاقة( من العائد إلى مصاريف 
االستهالك الطبيعي في عام 2022 ضمن قطاع النفط والغاز ليصل إلى 

8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 34.7% مقارنة بمبلغ 6 
مليار درهم إماراتي في العام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية 3.8 مليار درهم إماراتي، ابنخفاض قدره 
20.1% مقارنة ابلعام السابق، مدفوعة بشكل رئييس أبعمال النقل 

والتوزيع.

األداء المالي لقطاع النقل والتوزيع
حققت أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع زايدة في اإليرادات بنسبة %0.6 

لتصل إلى 26.1 مليار درهم إماراتي، وُيعزى ذلك بشكل رئييس إلى 
االرتفاع في تعرفة التوريد ابلجملة بمبلغ 0.7 مليار درهم إماراتي، ولكن تم 

مقابلتها جزئيًا ابنخفاض في اإليرادات بمبلغ 0.4 مليار درهم إماراتي نتيجة 
االعرتاف لمرة واحدة بإيرادات مشاريع في العام 2021، والذي كان السبب 

الرئييس لالنخفاض في صافي دخل أعمال النقل والتوزيع بنسبة %5.6. 

األداء المالي لقطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه
سجلت أعمالنا في قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه زايدة في اإليرادات 

بنسبة 12% لتصل إلى 13.8 مليار درهم إماراتي في عام 2022، وُيعزى 
ذلك بشكل أسايس إلى االرتفاع في عائدات وقود الفحم العابر في المغرب 

بمبلغ 1.9 مليار درهم إماراتي. وانخفض صافي دخل أعمال توليد الكهرابء 
وتحلية المياه بنسبة 25.6% مقارنًة ابلعام 2021 ليصل إلى 478 مليون 

درهم إماراتي.  

األداء المالي لقطاع النفط والغاز
استفادت أعمالنا في قطاع النفط والغاز من االرتفاع في أسعار السلع 

األساسية وحققت إيرادات بلغت 10.1 مليار درهم إماراتي في عام 2022، 
بزايدة قدرها 43% مقارنة ابلعام السابق. وقد نتج عن ذلك تحسن في 
صافي دخل أعمال النفط والغاز بشكل مبارش، حيث ارتفع بنسبة %113 

إلى 4.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي في 
العام السابق. وصافي الدخل يشمل األرابح البالغة 0.2 مليار درهم إماراتي 

من عمليات االستكشاف واإلنتاج في هولندا الخاضعة للبيع بعد توقيع 
المجموعة اتفاقيات نهائية لبيع 100% من حصتها في هذه األصول خالل 

عام 2023.
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مجموعة “طاقة“

49,967 

45,294

8,030 

5,960

20,753

19,452

النقل والتوزيع

75,173

77,389

األصول المنّظمة 
)مليون درهم إماراتي(

26,091

25,928

اإليرادات 
)مليون درهم إماراتي(

7,897

8,362

األرابح المعدلة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

)مليون درهم إماراتي(

توليد الكهرابء 
وتحلية المياه

%98.1

%97.3

معدل التوافرية التجارية في 
عمليات “طاقة“ على الصعيد 

العالمي

13,823

12,337

اإليرادات  
)مليون درهم إماراتي(

7,170

7,686

األرابح المعدلة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

)مليون درهم إماراتي(

النفط والغاز

123.8

122.4

اإلنتاج  
)ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا(

10,053

7,029*

اإليرادات  
)مليون درهم إماراتي(

6,217

3,885*

األرابح المعدلة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

)مليون درهم إماراتي(

2022

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

ريدلينغتون ستيف 
الرئيس المالي

اإليرادات“
)مليون درهم إماراتي(

صافي الدخل )حصة طاقة(
)مليون درهم إماراتي(

األرابح المعّدلة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء**

)مليون درهم إماراتي(

في عام 2022، حققت “طاقة“ أداًء ماليًا قواًي يعكس الزتامنا بدفع 
معدالت النمو المستدام من خالل تنفيذ اسرتاتيجيتنا. وقد نجحنا في 

تجاوز تحدايت وتقلبات كبرية في أسواقنا وواصلنا مساعينا لتحقيق 
القيمة لمساهمينا هذا العام، حيث بلغ إجمالي األرابح النقدية المقرتح 

توزيعها 5.7 مليار درهم إماراتي عن العام 2022، بما يتوافق مع 
سياستنا لتوزيع األرابح.
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مجلس اإلدارة
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يشغل سعادة/ محمد حسن السويدي منصب 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة أبوظيب 

التنموية القابضة “القابضة“ )ADQ(، اليت تمتلك 
حصصًا في عدٍد من الرشكات الحكومية العاملة 

في قطاعات تنموية متنوعة، ومن هذه الرشكات، 
مؤسسة أبوظيب للطاقة. وهو حائٌز على درجة 

البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة. 

وشغل سعادة/ السويدي سابقًا عدة مناصب في 
رشكة مبادلة لالستثمار )مبادلة(، بما فيها إدارة 

قطاع المعادن والتعدين، إضافة لمناصب إدارية 
أخرى ألكرث من 10 سنوات، ويمتلك خربة واسعة في 

مجال إدارة االستثمارات في قطاعات حيوية كالبنية 
التحتية والمرافق وغريها. ويشغل سعادته حاليًا 

المناصب التالية: 

•  رئيس مجلس اإلدارة، عضو غري تنفيذي في 
مجلس إدارة “نكست 50“

•  نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو غري تنفيذي في 
ADQ لخدمات الطريان والفضاء

•  رئيس مجلس اإلدارة، عضو غري تنفيذي في 
مجلس إدارة رشكة “أيه دي يس لالستحواذ“

•  نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو غري تنفيذي في 
مجلس إدارة “مجموعة االتحاد للطريان“

•  نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو غري تنفيذي في 
مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق في رشكة 

أبوظيب لطاقة المستقبل )مصدر(

•  النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة، عضو غري 
تنفيذي في مجلس إدارة رشكة “الدار العقارية“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في رشكة “أدنوك 
للتوزيع“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي، وعضو لجنة 
االستثمار في صندوق أبوظيب للتقاعد

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي، وعضو لجنة 
التدقيق في مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في رشكة “لويس 
دريفوس“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في رشكة 
“الظاهرة القابضة“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في مجموعة “لولو 
العالمية“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في “مزّيا“

•  رئيس مجلس اإلدارة، عضو غري تنفيذي في 
مجلس إدارة “بيور هيلث“

يمتلك سعادة/ سعيد مبارك 
الهاجري خربة تزيد عن 26 عامًا في 

الشؤون المالية الدولية. وهو حائٌز 
على درجة البكالوريوس في إدارة 

األعمال من كلية “لويس أند كالرك“ 
في الوالايت المتحدة األمريكية، 

وهو محلل مالي معتمد، وقد أتم 
برنامج تدريب المسؤولني التنفيذيين 

في كلية “هارفارد لألعمال“، ويشغل 
سعادته حاليًا المناصب التالية:

•  مدير تنفيذي في جهاز أبوظيب 
لالستثمار

•  نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
الرشكة اإلسالمية العربية للتأمني 

“سالمة“

•  عضو المجلس االستشاري في 
جامعة “إنسياد“

شغل معالي/ سيف محمد الهاجري 
سابقًا عضوية المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظيب، إلى جانب منصب 
رئيس دائرة التنمية االقتصادية – 
أبوظيب، ومن خالل هذا المنصب، 

توّلى معاليه مسؤولية اإلرشاف 
على األجندة واالسرتاتيجية 

االقتصادية إلمارة أبوظيب وتنفيذها. 
وقبل تعيينه في هذا المنصب في 

عام 2017، شغل منصب الرئيس 
التنفيذي لمجلس التوازن االقتصادي 

ورشكة “توازن القابضة“ منذ عام 
2008. كما شارك معاليه بشكل 

فاعل في العديد من المبادرات 
الرئيسية لحكومة أبوظيب، إضافة 
إلى توليه عضوية مجالس اإلدارة 

في العديد من الرشكات الحكومية 
وشبه الحكومية الرائدة طوال 

مسريته المهنية، بما في ذلك 
الرشكة القابضة العامة “صناعات“، 

ومركز أبوظيب الوطين للمعارض 
)أدنيك(. ويشغل معاليه حاليًا منصب 

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في 
“االتحاد للقطارات – الشحن“. 

معالي/ الهاجري حائٌز على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال 
واالقتصاد من كلية “لويس أند 

كالرك“ في الوالايت المتحدة 
األمريكية، ويمتلك خربة واسعة في 

مجال إدارة األعمال.

يشغل السيد/ خليفة سلطان 
السويدي منصب الرئيس التنفيذي 

لصندوق “أبوظيب للنمو“. وقبل 
توليه هذا المنصب، شغل العديد 

من المناصب اإلدارية العليا، كان 
آخرها الرئيس التنفيذي لالستثمار 

للمجموعة في رشكة أبوظيب 
 ،)ADQ( “التنموية القابضة “القابضة

وقبلها المدير التنفيذي لقطاع 
التكرير والبرتوكيماوايت في رشكة 
مبادلة لالستثمار )مبادلة(، والرئيس 

التنفيذي ابإلنابة لرشكة أبوظيب 
الوطنية للكيماوايت )كيماوايت(.

السيد/ السويدي حائٌز على درجة 
الماجستري في إدارة األعمال 

التنفيذية بدرجة امتياز من جامعة 
زايد، ودرجة البكالوريوس في 

إدارة األعمال تخّصص التسويق 
من جامعة والية كاليفورنيا في 

الوالايت المتحدة األمريكية. وتشمل 
مجاالت الخربة لديه: االسرتاتيجية، 

واالستثمار، وإدارة األعمال. ويشغل 
حاليًا المناصب التالية:

•  رئيس مجلس اإلدارة، عضو مجلس 
إدارة غري تنفيذي في رشكة 

“صناعات“

•  رئيس مجلس اإلدارة، عضو مجلس 
إدارة غري تنفيذي في رشكة 

“أغذية“

•  نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو 
مجلس إدارة غري تنفيذي في 

“موانئ أبوظيب“

السيد/ خالد عبد الله الماس حائٌز 
على درجة البكالوريوس في اإلدارة 

من جامعة “ماريل هريست“ في 
الوالايت المتحدة األمريكية، ويملك 

خربات واسعة في مجال إدارة 
األعمال. ويشغل حاليًا المناصب 

التالية:

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في 
رشكة “ميونخ هيلث ضمان هولدنغ 

ليمتد“ 

•  مالك وعضو مجلس إدارة تنفيذي 
في رشكة “آي ماس لالستثمار“ 

•  مالك وعضو مجلس إدارة تنفيذي 
في رشكة “آي تك لالستشارات 

الهندسية“

يشغل السيد/ سالم سلطان 
الظاهري حاليًا منصب نائب مدير إدارة 
في جهاز أبوظيب لالستثمار، وتولى 

قبل ذلك عدة مناصب إدارية منذ 
انضمامه إلى الجهاز في عام 1993.

السيد/ الظاهري محاسب قانوني 
معتمد وحائٌز على درجة البكالوريوس 
في المحاسبة من كلية “مرتوبوليتان 

ستيت“ في دينفر، الوالايت المتحدة 
األمريكية، ويمتلك خربة واسعة 

في الشؤون المالية ويشغل حاليًا 
المناصب التالية:

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 
وعضو لجنة التدقيق في رشكة 

“االتحاد للمعلومات االئتمانية“

•  مستشار مجلس اإلدارة وعضو 
لجنة التدقيق في مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(

•  مستشار مجلس اإلدارة وعضو 
لجنة التدقيق في صندوق أبوظيب 

للتقاعد

•  مستشار مجلس اإلدارة وعضو 
لجنة التدقيق في جهاز اإلمارات 

لالستثمار

•  مستشار مجلس اإلدارة وعضو 
لجنة التدقيق في المجلس األعلى 

للبرتول/ رشكة برتول أبوظيب 
الوطنية )أدنوك(

•  مستشار مجلس اإلدارة وعضو 
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر 

في الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية

يشغل السيد/ منصور محمد الُمالَّ 
منصب العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي لمجموعة “إيدج“، منتداًب 
من رشكة أبوظيب التنموية القابضة 

“القابضة“ )ADQ(. وشغل قبل ذلك 
منصب الرئيس التنفيذي لقطاع 

االستثمارات البديلة وعمليات 
الدمج واالستحواذ في “القابضة“ 

)ADQ(، كما شغل قبلها عدة 
مناصب في رشكة مبادلة لالستثمار 

)مبادلة( لمدة 15 عامًا، كان بينها 
الرئيس المالي لقطاع البرتول 

والبرتوكيماوايت في “مبادلة“، 
والرئيس المالي لرشكة “مبادلة 

للبرتول“، التابعة لـ “مبادلة“. 

السيد/ الُمالَّ حائٌز على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال 

تخّصص نظم المعلومات من جامعة 
“بورتالند ستيت“ في الوالايت 

المتحدة األمريكية. وهو يمتلك 
خربة واسعة في الشؤون المالية 

وعمليات الدمج واالستحواذ، ويشغل 
حاليًا المناصب التالية:

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 
وعضو لجنة التدقيق والمخاطر 

وعضو لجنة الرتشيحات والمكافآت 
في سوق أبوظيب العالمي

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 
ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر 

وعضو لجنة االسرتاتيجية 
واالستثمار في مجموعة “موانئ 

أبوظيب“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 
وعضو لجنة التدقيق والمخاطر 

وعضو لجنة الرتشيحات والمكافآت 
في سوق أبوظيب العالمي

السيد/ حمد عبد الله الحمادي هو 
مدير تنفيذي في رشكة أبوظيب 

 )ADQ( “التنموية القابضة “القابضة
، ومن بني مسؤولياته المختلفة 

اإلرشاف على قطاع الطاقة 
والمرافق والصناعات مع قاعدة أصول 

تزيد قيمتها عن 100 مليار دوالر 
أمريكي. وعمل سابًقا في رشكة 
مبادلة لالستثمار، حيث شارك في 
إنشاء مشاريع رفيعة المستوى 

في ثالث قطاعات بما فيها المرافق 
والصناعة والخدمات المالية. وقد 

أمىض بعض الوقت في مجموعة 
“كاراليل“ في واشنطن العاصمة، 

حيث ركز على استثمارات الدمج 
واالستحواذ في قطاع الصناعة.  

السيد/ الحمادي حائٌز على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال 
)المحاسبة والمالية( من كليات 

التقنية العليا في اإلمارات العربية 
المتحدة. ويشغل حاليًا المناصب:

•  رئيس مجلس اإلدارة، وعضو 
مجلس إدارة غري تنفيذي في 

مؤسسة أبوظيب للطاقة

•  رئيس مجلس اإلدارة، وعضو 
مجلس إدارة غري تنفيذي وعضو 

لجنة الشؤون المالية والمشاريع 
في رشكة “مياه وكهرابء اإلمارات“

•  رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس 
إدارة غري تنفيذي في رشكة “أركان 

لمواد البناء“ 

•  عضو مجلس إدارة مرشف غري 
تنفيذي في رشكة “طاقة المغرب“ 

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي في 
“تعزيز“

يشغل السيد/ جاسم حسني ثابت 
منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
والعضو المنتدب في رشكة أبوظيب 

الوطنية للطاقة )طاقة( منذ يوليو 
2020، وكان انُتخب لعضوية مجلس 
إدارتها في عام 2019، وهو من أبرز 

الخرباء في قطاع الطاقة بفضل ما 
يتمّتع به من خربات واسعة تمتد ألكرث 

من عقدين من الزمن.

وقبل انضمامه إلى “طاقة“، شغل 
منصب الرئيس التنفيذي والعضو 

المنتدب في مؤسسة أبوظيب 
للطاقة، حيث حرص على تكريس ما 

تملكه المؤسسة من أصول وموارد 
ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة 

لدعم جهود التحّول في قطاع 
المرافق في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وقبل ذلك، شغل منصب 
الرئيس التنفيذي للرشكة الوطنية 

للتربيد المركزي )تربيد(، حيث نجح في 
زايدة القدرة اإلنتاجية للرشكة وتحقيق 

النمو في إيراداتها. السيد/ ثابت حائٌز 
على درجة البكالوريوس في الهندسة 

الميكانيكية من جامعة “سانت مارتن“ 
في الوالايت المتحدة األمريكية، 

ويشغل حاليًا المناصب التالية:

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي وعضو 
لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال 

في مجموعة “االتحاد للطريان“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي وعضو 
لجنة االسرتاتيجية واالستثمار ولجنة 

التدقيق والمخاطر في مجموعة 
“موانئ أبوظيب“

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 
وعضو لجنة االستثمار ولجنة الموارد 

البرشية في غرفة تجارة وصناعة 
أبوظيب

•  عضو مجلس إدارة غري تنفيذي وعضو 
لجنة االستدامة واالسرتاتيجية 

واالستثمار ولجنة الرتشيحات 
والمكافآت في رشكة أبوظيب 

لطاقة المستقبل )مصدر(

سعادة/ محمد حسن 
السويدي

رئيس مجلس اإلدارة وعضو 
مجلس إدارة غري تنفيذي مستقل

انُتِخب أواًل لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2019، ثم انُتِخب رئيًسا للمجلس في 

عام 2020

سعادة/ سعيد مبارك 
الهاجري

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
وعضو مجلس إدارة غري 

تنفيذي

انُتِخب أواًل لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2011، ثم انُتِخب نائًبا لرئيس 

المجلس في عام 2020

معالي/ سيف محمد 
الهاجري

عضو مجلس إدارة غري 
مستقّل تنفيذي 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2020

السيد/ خليفة سلطان 
السويدي

عضو مجلس إدارة غري 
مستقّل تنفيذي 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2020

السيد/ خالد عبد الله 
الماس

عضو مجلس إدارة غري 
مستقّل تنفيذي 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2014

السيد/ سالم سلطان 
الظاهري

عضو مجلس إدارة غري 
تنفيذي

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2011

السيد/ منصور محمد 
الُمالَّ

عضو مجلس إدارة غري 
مستقّل تنفيذي 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2021

السيد/ جاسم حسني 
ثابت

عضو مجلس إدارة تنفيذي

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2019

السيد/ حمد عبد الله 
الحمادي

عضو مجلس إدارة غري 
مستقل تنفيذي 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة في 
عام 2021
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يشغل جاسم حسني ثابت 
منصب الرئيس التنفيذي 

للمجموعة والعضو المنتدب 
في رشكة أبوظيب الوطنية 

للطاقة )طاقة( منذ يوليو 
2020. ويملك خربة في قطاع 

المياه والكهرابء تزيد عن 
عقدين، وكان قد انُتخب لعضوية 

مجلس إدارة “طاقة” في عام 
.2019

وقبيل انضمامه إلى رشكة 
“طاقة”، تولى جاسم منصب 

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لمؤسسة أبوظيب 

للطاقة، حيث قاد عملية تحقيق 
النمو من خالل االرتقاء أبداء 
محفظة أصول المؤسسة 

لدعم عملية التحّول في قطاع 
المياه والكهرابء في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. وقبل 
ذلك، شغل منصب الرئيس 

التنفيذي للرشكة الوطنية 
للتربيد المركزي )تربيد(، حيث 

حقق إنجازًا بتوسيع الطاقة 
االستيعابية للرشكة وزايدة 

النمو في اإليرادات.

كما يشغل جاسم عضوية 
مجلس اإلدارة في كٍل من 

غرفة تجارة وصناعة أبوظيب 
ومجموعة االتحاد للطريان 
ومجموعة موانئ أبوظيب 

ورشكة أبوظيب لطاقة 
المستقبل “مصدر”.

المؤهالت األكاديمية:
جاسم حائٌز على شهادة 

البكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة “سانت 

مارتن” في الوالايت المتحدة 
األمريكية.

يشغل ستيفن ريدلينغتون 
منصب الرئيس المالي في 

رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 
)طاقة( منذ يوليو 2020. 

وقبل التحاقه ابلرشكة، عمل 
ريدلينغتون في منصب الرئيس 

التنفيذي لالستثمار في 
مؤسسة أبوظيب للطاقة. 

وتقّلد سابقًا عددًا من المناصب 
في كٍل من رشكة “بريتش 

برتوليوم”، و”تي إن كي-بي 
بي”، والرشكة الوطنية للتربيد 

المركزي )تربيد(، اليت شغل 
فيها منصب الرئيس المالي.

المؤهالت األكاديمية:
ريدلينغتون حائٌز على درجة 

الماجستري في االقتصاد 
من كلية “سانت أنتوني”، 

أكسفورد، وشهادة 
البكالوريوس في االقتصاد 

والرايضيات من جامعة 
ساسكس في المملكة 

المتحدة.

يشغل غاريث وين منصب رئيس 
االتصال المؤسيس في رشكة 

أبوظيب الوطنية للطاقة )طاقة(، 
حيث يرشف على كافة أنشطة 
االتصال المؤسيس والعالقات 

العامة والشؤون الحكومية 
والمسؤولية المجتمعية في 
المجموعة. يمتلك غاريث خربة 
مهنية تمتد ألكرث من عقدين 

من الزمن شغل خاللها مناصب 
عديدة في مجال االتصال 
المؤسيس لدى عدٍد من 

رشكات الطاقة العالمية، وكان 
آخرها مدير االتصال المؤسيس 

في جمعية النفط والغاز في 
المملكة المتحدة، الرائدة في 

قطاع النفط والغاز. وقبل ذلك، 
عمل لدى كٍل من رشكة ”إي 
دي إف إنرجي“، و”إف تي آي 

كونسلتنغ“.

المؤهالت األكاديمية:
غاريث حائٌز على شهادة 

بكالوريوس العلوم في 
األحياء الدقيقة والتكنولوجيا 
الميكروبية مع مرتبة الرشف 

من جامعة ”وارويك“.

يشغل عمر عبد الله الهاشمي 
منصب المدير التنفيذي لوحدة 

أعمال النقل والتوزيع في 
رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة( منذ يوليو 2020، 
وتشمل مسؤولياته اإلرشاف 

على المحفظة المتنوعة 
للرشكة من أصول ورشكات 

النقل والتوزيع. وقبل انضمامه 
إلى ”طاقة“، شغل الهاشمي 

منصب المدير التنفيذي إلدارة 
األصول في مؤسسة أبوظيب 

للطاقة، حيث اضطلع بدور 
قيادي في وضع خطط التحّول 

وتعزيز هيكلية المؤسسة 
وحوكمتها. وقبل ذلك، تقّلد 

عددًا من المناصب لدى رشكات 
رائدة في إمارة أبوظيب، كان 

منها مدير وحدة االسرتاتيجية 
والتطوير في رشكة “االتحاد 

للطريان”، ونائب رئيس في وحدة 
الصناعة في رشكة مبادلة 

لالستثمار )مبادلة(.

المؤهالت األكاديمية:
الهاشمي حائٌز على درجة 

الماجستري في إدارة األعمال 
من كلية لندن لألعمال، ودرجة 

الماجستري في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة جورج 

واشنطن.

يشغل فريد العولقي منصب 
المدير التنفيذي لوحدة أعمال 

توليد الطاقة وتحلية المياه في 
رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 
)طاقة( منذ يونيو 2020، حيث 
يتوّلى إدارة وتطوير المحفظة 
العالمية ألعمال الرشكة في 

مجال توليد الكهرابء وتحلية 
المياه. وقبل ذلك شغل 

العولقي منصب نائب رئيس أّول 
في قطاع الطاقة في رشكة 

مبادلة لالستثمار )مبادلة(، حيث 
تنوعت مهامه فيها بني إدارة 

العمليات، وتطوير األعمال، 
واالستثمار، وإدارة األصول.

ويشغل فريد العولقي كذلك 
عضوية مجلس إدارة رشكة 

أبوظيب لطاقة المستقبل 
”مصدر“ وهو رئيس مجلس 

اإلرشاف على ”طاقة المغرب“ 
وعضو مجلس إدارة رشكة 

“صحار ألمنيوم” ورئيس مجلس 
إدارة مرشوع محطة الطويلة 

المستقلة لتحلية المياه بتقنية 
التناضح العكيس ورئيس 

مجلس إدارة رشكة المرفأ 
للطاقة.

المؤهالت األكاديمية: 
العولقي حائٌز على درجة 

الماجستري في القيادة 
واالسرتاتيجية من كلية لندن 

لألعمال، ودرجة الماجستري 
في هندسة البرتول من جامعة 
”إمربايل كوليدج لندن“، كما أنه 
خريج أكاديمية ”ساند هريست 

العسكرية الملكية“.

يشغل فرانكو بولو منصب 
المدير التنفيذي لوحدة 
أعمال النفط والغاز في 
رشكة أبوظيب الوطنية 

للطاقة )طاقة( منذ يوليو 
2020. وتمتد خربته 

المهنية في قطاع النفط 
والغاز العالمي ألكرث 

من 30 عامًا في مجال 
التنقيب واإلنتاج، حيث 

عمل سابقًا في منصب 
نائب الرئيس التنفيذي 
لوحدة أعمال التنقيب 

واإلنتاج في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ في 

رشكة ”إيين“، المتخصصة 
ابلخدمات المتكاملة في 

قطاع الطاقة.

المؤهالت األكاديمية: 
بولو حائٌز على درجة 

الماجستري وشهادة 
بكالوريوس العلوم في 

الجيولوجيا من جامعة 
بولونيا اإليطالية.

يشغل ستيف واكرلي 
منصب مدير إدارة المخاطر 

والتدقيق الداخلي في 
رشكة ”طاقة“ منذ شهر 

يونيو 2020، وتندرج 
تحت مسؤولياته مهمة 

اإلرشاف والتقييم 
الشامل لعمليات وأعمال 

الرشكة وخططها من 
منظور إدارة المخاطر. 

وقبيل ذلك، شغل واكرلي 
مناصب إدارية مماثلة لدى 

كٍل من مؤسسة أبوظيب 
للطاقة، ورشكة ”بريتش 

برتوليوم“.

المؤهالت األكاديمية: 
واكرلي حائٌز على شهادة 
البكالوريوس في التجارة 

ودبلوم الدراسات العليا 
في المحاسبة من جامعة 

”كيب تاون“ في جنوب 
إفريقيا.

يشغل محمد عدنان رشفي 
منصب رئيس الشؤون 

القانونية وأمني رس مجلس 
اإلدارة في رشكة أبوظيب 
الوطنية للطاقة ش.م.ع. 
)طاقة(، حيث يرشف على 

وحدات؛ الشؤون القانونية، 
والحوكمة، واألخالقيات 

المهنية وااللزتام في 
المجموعة منذ يوليو 

2020. وقبل ذلك شغل 
منصب المستشار القانوني 

العام في مؤسسة 
أبوظيب للطاقة ش.م.ع، 

اليت التحق بها بعد مسرية 
مهنية امتدت لما يقارب 

12 عاًما قضاها في 
وحدة الشؤون القانونية 

واالمتثال في رشكة مبادلة 
لالستثمار )مبادلة(، حيث 

أرشف بشكل مبارش على 
عدٍد من صفقات الدمج 
واالستحواذ الرئيسية 

ومشاريع تطوير المرافق 
ومعامالت أخرى ضمن 

قطاعات األعمال؛ المرافق، 
والصناعة، والمؤسسات 

المالية. وقبل ذلك، أمىض 
عدة سنوات من العمل لدى 

مكتب المحاماة العالمي 
”كليفورد تشانس“ في كٍل 

من دبي ولندن.

المؤهالت األكاديمية: 
رشفي ُمجاٌز لممارسة 

القانون كمحاٍم من قبل 
المحكمة العليا في إنجلرتا 

وويلز، وهو حائٌز على 
دبلوم الدراسات العليا 

في الممارسة القانونية 
من كلية القانون في 
لندن، وكذلك شهادة 

البكالوريوس في القانون 
)مع مرتبة الرشف( من 

جامعة وستمنسرت، لندن.

يشغل نويل عون منصب 
المدير التنفيذي لوحدة 

االسرتاتيجية في رشكة 
أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة(، حيث يقود أعمال 
تطوير االسرتاتيجية والنهج 
التشغيلي للرشكة، إضافة 

إلى تنسيق اسرتاتيجيات 
العمل عرب مختلف وحدات 

األعمال في المجموعة.

وقبل ذلك شغل عون 
منصب مدير االسرتاتيجّية 

وتطوير األعمال لدى 
”طاقة“ منذ مارس 2018.

وقبل انضمامه إلى”طاقة“، 
عمل عون في عدٍد من 

المناصب اإلدارية في 
كٍل من رشكة “شنايدر 

إلكرتيك”، و”بوز آند كو“.

المؤهالت األكاديمية: 
عون حائٌز على درجة 

الماجستري في إدارة 
األعمال من جامعة 

”إنسياد“، ودرجة ماجستري 
العلوم في الهندسة 

الكهرابئية وهندسة 
الحواسيب من المدرسة 

العليا للهندسة في بريوت.

يشغل كريستيان جورج 
منصب المدير التنفيذي 

لوحدة عمليات الدمج 
واالستحواذ في رشكة 
أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة( منذ أغسطس 
2021. ويتولى من خالل 

منصبه اإلرشاف على 
تطوير اسرتاتيجيات 

االستثمار في ”طاقة“ 
وعمليات الدمج 

واالستحواذ في محفظة 
المجموعة. وشغل جورج 

سابقًا منصب رئيس 
وحدة التحول المؤسيس 

في رشكة ”أرامكو 
السعودية“، حيث قاد 

أعمال التحول في قطاعات 
التنقيب واإلنتاج، والتكرير 

والبرتكيماوايت. وقبل 
ذلك، شغل منصب مدير 

تطوير االسرتاتيجية في 
مجموعة ”الشعييب“ 
في المملكة العربية 

السعودية، حيث قاد عملية 
تطوير االسرتاتيجية في 

المجموعة.

المؤهالت األكاديمية: 
جورج حائٌز على شهادة 

البكالوريوس في 
المحاسبة والمالية من 
جامعة ”كينغستون“، 

لندن، وشهادة المحاسبني 
.)ACA( المعتمدين

يشغل نبيل المصعيب 
منصب رئيس الموارد 

البرشية في رشكة 
أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة( منذ أغسطس 
2021، حيث يقود جهود 

التطوير االسرتاتيجي 
للموارد البرشية والخدمات 

اإلدارية ابعتبارها العناصر 
الرئيسية لتحقيق طموحات 

”طاقة“ في النمو.

يمتلك المصعيب خربة 
تمتد لعرشين عامًا شغل 

خاللها مناصب إدارية 
متعددة في قطاعات 

النفط والغاز، والعقارات، 
والسياحة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، 
كان آخرها منصب الرئيس 

التنفيذي للموارد البرشية 
في رشكة أبوظيب للنقل 

والتحكم ”ترانسكو“، وقبل 
ذلك تولى منصب المدير 

التنفيذي للموارد البرشية 
واالتصال المؤسيس في 
مؤسسة أبوظيب للطاقة.

المؤهالت األكاديمية: 
المصعيب حائٌز على 

شهادة البكالوريوس 
في الهندسة الكهرابئية 

من جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة، ودبلوم 

في اإلدارة من كلية 
”جدج“ لألعمال بجامعة 

”كامربيدج“ في المملكة 
المتحدة، ودرجة الماجستري 
في إدارة األعمال التنفيذية 

العالمية من جامعة 
”إنسياد“.

اإلدارة التنفيذية
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جاسم حسني ثابت
التنفيذي للمجموعة  الرئيس 

والعضو المنتدب

ريدلينغتون ستيفن 
الرئيس المالي

غاريث وين
رئيس االتصال المؤسيس

عمرعبد الله الهاشمي
المدير التنفيذي لوحدة 

أعمال النقل والتوزيع

فريد العولقي
المدير التنفيذي لوحدة 

أعمال توليد الطاقة 
وتحلية المياه

فرانكو بولو
المدير التنفيذي لوحدة 

أعمال النفط والغاز

ستيف واكرلي
مدير إدارة المخاطر 
والتدقيق الداخلي

محمد عدنان رشفي
رئيس الشؤون القانونية

نويل عون
المدير التنفيذي لوحدة 

تيجية االسرتا

كريستيان جورج
التنفيذي  المدير 

لوحدة عمليات الدمج 
واالستحواذ

نبيل المصعيب
رئيس الموارد البرشية
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الحوكمة المؤسسية 
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المسؤولية

يحدد مجلس اإلدارة واإلدارة • 
العليا التوجه العام، ويضمن 

كل منهما المتابعة من خالل 
اإلرشاف الفعال والمراقبة 

والتقييم المتواصلني.

المساءلة

ضمان إدارة المخاطر بفعالية • 
ووجود نظام يحدد الضوابط، 

مع الفصل بني مختلف الواجبات 
وتحمل كل مسؤول تنفيذي 

مسؤولية أفعاله أو تقاعسه 
عن العمل.

المساواة

المعاملة العادلة لجميع • 
المساهمني.

الشفافية واإلفصاح العادل

اإلفصاح عن معلومات جوهرية • 
بدقة تامة وفي الوقت 

المناسب للجهات المعنية.

فلسفة الحوكمة المؤسسية

نطمح في “طاقة” إلى تحقيق القيمة 
المالية للمساهمني في المجموعة، ليس 
هذا فحسب، وإنما نحرص في الوقت نفسه 

على تقديم الخدمات ألصحاب المصلحة على 
نحو مسؤول يتوافق مع قواعد األخالقيات 

المهنية.

وتتمثل مهمة وحدة األخالقيات المهنية 
وااللزتام في مجموعة “طاقة” في غرس 

ثقافة عمل موّحدة وقوية ومتالحمة 
وترسيخها على نطاق المجموعة، وذلك من 

خالل إطار عمل يهدف إلى الحّد من المشاكل 
المرتبطة ابألخالقيات المهنية وااللزتام 

والكشف عن تلك المشاكل واالستجابة لها. 
وترفع وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام 

تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس 
اإلدارة، ولدى الوحدة صالحيات التواصل 

المبارش مع المجلس للتعامل مع المسائل 
ذات الصلة تعاماًل مستقاًل ورساًي.

في العام 2022، طرحت وحدة األخالقيات 
المهنية وااللزتام عددًا من الدورات التدريبية 
في مختلف قطاعات أعمال المجموعة حول 
قواعد األخالقيات المهنية والسياسات ذات 

الصلة، اليت تشمل قواعد وسياسات التعامل مع 
الفساد والرشوة، وقد استفاد من هذه الدورات 

التدريبية كافة العاملني بنظام الدوام الكامل، 
والمتعاقدين وأعضاء مجلس اإلدارة. واشتملت 

هذا التدريب )ابستثناء أعضاء المجلس الذين 
تلقوا تدريًبا مخصًصا وتفصيلًيا( على دورة تدريبية 

حائزة على الجوائز 1 )ابللغتني اإلنجلزّيية والعربية(، 
قدمت سيناريوهات واقعية يتم من خاللها 

غرس التجارب التعليمية. إضافة إلى ذلك، تعمل 
وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام بشكل مبارش 

مع وحدات األعمال في المجموعة وتوفر لها 
تدريبًا مخّصصًا في مجال المخاطر يليب مختلف 

المتطلبات لكل رشكة تشغيلية تابعة لمجموعة 
“طاقة” حسبما تقتيض الضرورة.

ويتم تقديم التدريب على المسائل المتعلقة 
ابألخالقيات المهنية وااللزتام إلى المنضمني 

الجدد فور إلحاقهم في السلم الوظيفي 
ابلمجموعة، وإلى جميع أفراد العمل وإلى أعضاء 

مجلس اإلدارة بصفة سنوية.

وتواصل وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام 
استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز فعالية 

أنشطتها، بما في ذلك طرح أداة تقييم خارجية 
شاملة تساعد في الحد من المخاطر المعرضة 

لها المجموعة. وتتيح أداة التقييم القدرة على 
إجراء مراقبة ومراجعة دائمة لمركز رشكائنا في 
مجال األعمال من حيث مستوى مخاطر التعرض 

للعقوابت أو أعمال الفساد أو المخاطر المتعلقة 
ابلسمعة. 

1.  حاز مكتب األخالقيات المهنية وااللزتام في “طاقة” على جائزة “المكتب األكرث ابتكارًا“ في مجال األخالقيات المهنية وااللزتام للعام 2021 من المنّصة اإلعالمية القانونية الرائدة في المملكة المتحدة )Law.com(، ضمن 
حفل توزيع الجوائز القانونية في منطقة الرشق األوسط للعام 2021 في إطار أسبوع القانون في المملكة المتحدة.

قواعد األخالقيات المهنية وااللزتام

الوقاية

 قواعد األخالقيات المهنية • 
والسلوك المهين

السياسات واإلجراءات• 

التدريب والتوعية• 

االكتشاف

تقييم المخاطر• 

الرقابة• 

المراقبة • 

الضوابط• 

خط المساعدة• 

االستجابة

اإلجراءات التصحيحية• 

اإلجراءات التأديبية• 

يشكل الهدف الرئييس والرؤية والرسالة والقيم المؤسسية لمجموعة “طاقة” 
الركائز الرئيسية اليت يستند عليها الزتام الرشكة تجاه أصحاب المصلحة لديها. 
ويدرك مجلس إدارة “طاقة” )الُمشار إليه فيما يلي بلفظ “المجلس“(، ابعتباره 

جزًءا من عملية تحقيق القيمة، أّن للحوكمة الرشيدة أهمية ابلغة في مضاعفة 
إمكانية اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية والحفاظ على القدرة 

التنافسية وبناء مستقبل مستدام للمجموعة على المدى البعيد.

محمد عدنان رشفي
رئيس الشؤون القانونية وسكرتري مجلس اإلدارة

“
وفي العام 2021، ابدر المجلس إلى اعتماد دليل الحوكمة المؤسسية، الذي يحدد إطار الحوكمة في مجموعة “طاقة”، بما في ذلك الرشكات التابعة لها. 
وابلنظر إلى عمليات “طاقة” وهيكليتها المؤسسية والتنظيمية، يقوم إطار الحوكمة المؤسسية للمجموعة على أربع ركائز أساسية ابلنظر إلى العمليات 

اليت تقوم بها وهيكلها التنظيمي والمؤسيس، إذ تسهم تلك الركائز األربع مجتمعة في دعم نهج أعمال الرشكة، الذي يهدف إلى تحقيق رؤية 
المجموعة وأهدافها وتعزيز االلزتام بقيمها والحرص المستمّر على تحديد فرص تعزيز قدراتها المرتبطة ابلحوكمة.

1. القيادة واالسرتاتيجية
مبادئ الحوكمة المؤسسية• 

إرشاف وحوكمة مجلس اإلدارة• 

حوكمة االسرتاتيجية • 
واالستدامة

حوكمة الرشكات التابعة • 
للمجموعة

تفويض الصالحيات وقرارات • 
اإلدارة

2.  إدارة أصحاب المصلحة 
والمساهمني

مصالح أصحاب المصلحة• 

حقوق المساهمني• 

العالقات والتواصل مع • 
المستثمرين

3. بيئة الرقابة الداخلية
 الصحة والسالمة واألمن والبيئة• 

قواعد األخالقيات المهنية • 
وااللزتام

الرقابة الداخلية على التقارير • 
المالية

 إدارة المخاطر• 

 وثائق الحوكمة وتطبيقات • 
األعمال

عمليات التدقيق الداخلي• 

عمليات التدقيق الخارجي• 

4.  بروتوكول التواصل وإصدار 
التقارير 

التواصل مع أصحاب المصلحة• 

المسؤولية االجتماعية • 
للرشكة

إعداد التقارير وإصدارها • 

الحوكمة المؤسسية

 حازت وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام في “طاقة” على جائزة “المكتب األكرث ابتكارًا“ في مجال األخالقيات المهنية وااللزتام للعام 2021 من المنّصة اإلعالمية القانونية الرائدة في المملكة المتحدة ضمن 
حفل توزيع الجوائز القانونية في منطقة الرشق األوسط للعام 2021 في إطار أسبوع القانون في المملكة المتحدة.

لمعرفة المزيد عن الحوكمة المؤسسية في مجموعة “طاقة”،يرجى الرجوع إلى تقرير حوكمة الرشكات 2022 على موقعنا اإللكرتوني.
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إدارة مخاطر المرشوعات
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تّم تصميم نظام إدارة المخاطر في مجموعة “طاقة” لتوفري إطار عمل موّحد 
ونموذجي لتحديد المخاطر وتقييمها واالستجابة لها، ابإلضافة إلى إدارة المخاطر 

ومراقبتها واإلبالغ عنها بفعالية، بدءًا من وحدات األعمال واألقسام ووصواًل إلى 
الفريق اإلداري ومجلس اإلدارة.

وفي سبيل ذلك، هناك إدارة متخصصة وُمكلَّفة بإدارة مخاطر المرشوعات في المجموعة، ولديها كادر مخصص يعمل في الرشكات التشغيلية التابعة.

يساعد فريق إدارة مخاطر المرشوعات في “طاقة” على تضمني المستوايت الثالثة المذكورة سابقًا من األنشطة، والمحافظة على نظام وإطار عمل إدارة 
المخاطر، ويسّهل عمليات تطوير وتحليل ومراجعة المخاطر اليت تواجه الرشكة.  

تعزيز قدرة مجموعة “طاقة” • 
على تحديد سائر المخاطر اليت 

تتعرض لها إضافة إلى تقييمها 
وإدارتها جميًعا بفاعلية، كل 

ذلك ابلتوازي مع أهدافها 
االسرتاتيجية والتشغيلية 

والمالية.

تعزيز وتقوية سياسة التعامل • 
مع المخاطر في سائر قطاعات 

المجموعة تتيح لنا نهًجا 
استباقًيا في إدارة المخاطر، 

وتدرج هذا اإلجراء في عملية 
اتخاذ القرارات.

توفري الوسيلة المناسبة • 
في إدارة ومراقبة المخاطر 

في جميع المستوايت داخل 
المجموعة واإلبالغ عنها.

تقديم الضمان لجميع أصحاب • 
المصلحة في مجموعتنا أبن 

المخاطر األساسية معروفة 
وتحت السيطرة ويجري التعامل 

معها.

نظرة عامة
تتمثل األهداف الرئيسية لنظام إدارة مخاطر المرشوعات في مجموعة “طاقة” فيما يلي:

إطار عمل إدارة المخاطر

يحّدد إطار عمل إدارة المخاطر في “طاقة” نهجنا في التعامل مع ما يلي:

 فهم بيئة المخاطر واعتماد طريقة لتحديد المخاطر وتقييمها على 
نحو فّعال.  

   دراسة طرق االستجابة المناسبة وتأكيدها واختيار التدابري المناسبة 
إلدارة المخاطر.

 مراقبة ومراجعة نوعية المخاطر بهدف تحديد فّعالية طرق إدارتها 
وما إن كانت هناك إجراءات أخرى يلزم اتخاذها.  

 رفع التقارير حول المخاطر وطرق إدارتها إلى المستوايت المناسبة 
في الرشكة.  

 

يعتمد التنفيذ الفّعال لنظام وإطار عمل إدارة المخاطر في مجموعة 
“طاقة” على ثالثة مستوايت من األنشطة:

1   عمليات مستمّرة لتحديد وإدارة ومراجعة المخاطر عرب مختلف وحدات 
األعمال وجهات األعمال واألقسام.

2   إجراء مراجعات منظمة وإعداد تقارير خالل المراحل الرئيسية لعمليات 
وظيفية محّددة، مثل التخطيط ومراجعات األداء واتخاذ القرارات 

االستثمارية.

3   اإلرشاف الدوري على المخاطر وطرق إدارتها عرب وحدات األعمال 
وجهات األعمال واألقسام وعلى مستوى الفريق اإلداري ومجلس 

اإلدارة.

توضيح إطار عمل إدارة المخاطر في “طاقة”

العمل اليومي

ابستمرار في جداول األعمال في مراحل اإلجراءات األساسيةالتنفيذ 

المراقبةالتنظيم

تحديد المخاطر 

تقييم المخاطر 

اإلبالغ عن المخاطر إلى المستوى • 
المناسب من اإلدارة

االستجابة للمخاطر )بتدابري حالية أو • 
جديدة أو كليهما مًعا(

اعتماد نهج االستجابة )والموارد الالزمة(• 

مراقبة المخاطر وإدارتها• 

إعداد التقارير عن المخاطر وكيفية • 
إدارتها

نة في إجراءات األعمال مضمَّ

االسرتاتيجية• 

التخطيط• 

وضع المزّيانيات• 

مراجعة األداء• 

تخصيص الموارد• 

االستثمار/ التخارج من االستثمار• 

مراجعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية

التكليف إلى اإلدارة التنفيذية• 

التكليف إلى لجنة• 

مخاطر المجموعة• 

المخاطر ذات األولوية• 

المخاطر الناشئة• 

ملف المخاطر، التغيريات• 
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التفويض والتوجيه 
والموارد واإلرشاف

إدارة مخاطر المرشوعات

واصلت مجموعة “طاقة” خالل العام 2022 الخطى في 
مسريتها الرامية إلى تحقيق مزيد من التعزيز والتقوية لنضج 

وفاعلية عملية ونظام إدارة مخاطر المرشوعات المتبعة لدينا، 
وذلك على سبيل المثال ال الحصر من خالل ما يلي:

•  تدريب وتأهيل الموارد اإلضافية المخصصة في مجال إدارة 
مخاطر المرشوعات على مستوى المجموعة وفي الكيانات 

التشغيلية ذات الصلة.

•  اعتماد نظام تكنولوجي موحد لمخاطر الحوكمة واالمتثال 
من أجل إدارة مخاطر المرشوعات من المقرر اعتماد ونرشه 

تدريجًيا في سائر قطاعات المجموعة.

•  التضمني المنظم والمنهجي لعملية قياسية لتحليل 
المخاطر مخصصة لمراجعات وموافقات االستثمارات الكربى.

•  أداء تحليل كامل للمخاطر المرتبطة ابلمناخ، في إطار خارطة 
الطريق العالمية ألهدف التنمية المستدامة.

•  إتمام أكرث من 20 تحليل للمخاطر على مستوى الدول اليت 
نزاول بها أنشطتنا أو اليت تحظى ابهتمامنا.

ُيريس نموذج الخطوط الثالثة أدواًرا ومسؤوليات واضحة في إدارة المخاطر في سائر قطاعات مجموعة “طاقة”، وهو يشمل ما يلي:

التدقيق الداخليإدارة المخاطرإدارة خطوط األعمال

خط الدفاع األول

إدارة خطوط األعمال مسلة • 
 ابألساس عن إدارة اإلجراءات 

الخاصة بها.

مسؤولة عن تحديد المخاطر والتغلب • 
عليها من خالل استخدام أطر عمل 

ضبط األعمال، وتنفيذ اإلجراءات 
الداخلية والضوابط المناسبة.

تتولى وظيفة إدارة المخاطر • 
المسؤولية عن وضع أطر عمل إدارة 

مخاطر المرشوعات.

رفع التقارير المستقلة إلى مجلس • 
اإلدارة و لجنة التدقيق 

مستشار/ استشاري للمرتبة • 
األولى من اإلدارة

توفر إدارة التدقيق الداخلي التأكيد • 
والتوثيق حول تصميم وفاعلية 

المرتبة األولى والثانية.

رفع التقارير حول المرتبة اإلدارية إلى • 
اإلدارة ولجنة التدقيق.

دور استشاري يهدف إلى تحسني • 
اإلجراءات.

خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثاني

ني
جي

خار
 ال

ق
ثي

تو
 ال

ال
عم

و أ
فر

مو

الهيئة الحاكمة
رشح وتوضيح اإلرشاف المؤسيس ألصحاب المصلحة

اإلدارة
اإلجراءات )بما في ذلك إدارة المخاطر( الالزمة لتحقيق 

األهداف المؤسسية.

أدوار المرتبة األولى:
توفري المنتجات/الخدمات إلى 

العمالء؛ إدارة المخاطر

أدوار المرتبة الثانية:
الخربة والدعم والمراقبة والتصدي 

لألمور المتعلقة ابلمخاطر

أدوار المرتبة الثالثة:
التوثيق والضمان المستقل 
والموضوعي وإسداء النصح 
بخصوص جميع المسائل ذات 

الصلة بتحقيق األهداف

التدقيق الداخلي
التوثيق الخارجي المستقل

المسائلة واإلبالغ
االتساق والتواصل 

والتنسيق والتعاون

عرض توضيحي إلطار عمل إدارة المخاطر في مجموعة “طاقة”. 

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق
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لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق

إدارة مخاطر المرشوعات

فئات المخاطر
تحرص مجموعة “طاقة” على إجراء مراجعات سنوية للمخاطر على مستوى مختلف وحدات األعمال واألقسام، مع الحصول على الدعم والتوجيه من قسم 

إدارة المخاطر المؤسسية. 

وتعرض نتائج هذه المراجعات على فريق اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والمجلس للمناقشة.

وقد تؤثر المخاطر الُمشار إليها أدناه، سواء أكانت منفردة أم مجتمعة، سلبًا على أعمالنا وأدائنا المالي وقدرتنا على تنفيذ االسرتاتيجية ومعدل السيولة 
وعوائد المساهمني وسمعتنا.

 تدابري إدارة المخاطرالمخاطر الرئيسية فئات المخاطر

المخاطر االسرتاتيجية والمالية

• تحقيق النموتنفيذ االسرتاتيجية
• انقضاء مدة اتفاقيات اإلنتاج

• استبدال اإلنتاج واحتياطيات النفط والغاز

•  خطة تنفيذ االسرتاتيجية
•  خربات مرتبطة ابالسرتاتيجية وعمليات الدمج واالستحواذ وتطوير 

األعمال
•  التعامل مع الجهات المشرتية للكهرابء والمياه

•  محفظة تطوير المشاريع
•  صفقات الدمج واالستحواذ والمشاريع المشرتكة والرشاكات 

االسرتاتيجية

• ظروف السوقبيئة السوق
• أسعار السلع

• معدالت الفائدة
• أسعار صرف العمالت األجنبية

• المنافسة

• عقود بيع السلع أبسعار ثابتة
• الحّد من التعّرض لتقّلبات سعر صرف العمالت األجنبية

• سندات بسعر فائدة ثابت ومقايضات أسعار الفائدة

• التمويلالسيولة والتوافر النقدي
•  تأخر استالم إيصاالت العمالء أو اإليصاالت 

األخرى
• التصنيفات االئتمانية

•  إدارة السيولة وتوّقعات التدّفق النقدي واختبار القدرة على التحّمل
• التسهيالت االئتمانية المتجّددة وغريها من أنواع التمويل

• إدارة خدمة العمالء النشطة 

المخاطر السياسية 
واالجتماعية

• االستقرار اإلقليمي 
• التطّورات الجيوسياسية

•  التحقيق وتقييم المخاطر في الدول ذات العمليات القائمة والدولة 
الجديدة ذات العمليات المستحدثة

• الدعم الحكومي والعالقات الدبلوماسية

•  التطّورات المرتبطة ابلمعايير البيئية التغرّي المناخي واالستدامة
واالجتماعية والحوكمة

•  اآلثار الملموسة للتغرّي المناخي
•  التحّول في قطاع الطاقة 

• طموحات التحّول إلى رشكة مرافق رائدة منخفضة الكربون
• تنمية قطاع الطاقة المتجّددة واالستثمار في التقنيات الجديدة

•  اسرتاتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة وخارطة الطريق 
لتنفيذها

• المساهمة في التنمية المحلية

•  استقطاب الكفاءات وتطويرها واالحتفاظ بهاالقدرات التنظيمية
•  توافق مهارات الموظفني وقدراتهم مع 

الهدف الرئييس

•  خربات التوظيف الداخلية ومكانة تنافسية في سوق العمل
•  التقييم القائم على األداء وخطط تطوير مهارات الموظفني

•  تنمية الموارد الداخلية وتوظيف ذوي المهارات بما يتوافق مع 
أهداف العمل ومتطلباته

التكنولوجيا والبنية التحتية 
الرقمية

•  األعطال التكنولوجية
•  البنية التحتية الرقمية ونظم تكنولوجيا 

المعلومات المالئمة والكافية

•  إدارة استمرارية األعمال وخطط التعافي من الكوارث إلى جانب 
عمليات التقييم والتدقيق على أمن البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات وموثوقيتها
•  تحسني النظم القديمة وإدارة الربامج ذات الصلة

 تدابري إدارة المخاطرالمخاطر الرئيسية فئات المخاطر

المخاطر االسرتاتيجية والمالية

• االخرتاق السيربانياألمن السيرباني
• الكشف عن التهديدات

•  التوعية ابلمخاطر السيربانية على مستوى 
األعمال والموظفني

•  إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات وإجراء مراجعات لمنع الهجمات 
اإللكرتونية، بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية لتوحيد 

المقاييس )اآليزو(
•  تطبيق المعايير الرئيسية واستخدام أدوات الكشف عن الهجمات 

اإللكرتونية ورصدها والوقاية منها وقدرات االستجابة لها والتعافي 
منها

•  العمل مع الجهات الحكومية المحلية والخرباء المحليني لتوّقع 
التغرّيات في أنماط التهديدات

•  تدريب الموظفني لرفع مستوى الوعي بمخاطر األمن السيرباني

الرشكاء والموّردون 
والمقاولون

• التوافق في عمل الرشكاء
• أوجه الرتابط بني الموّردين

• إدارة المقاولني

• التواصل مع الرشكاء ابنتظام لضمان التوافق في األعمال
• إخضاع الموّردين والمقاولني للتدقيق الصارم

• مراقبة األداء واالمتثال للمعايير ومتطّلبات المشاريع

المخاطر المرتبطة ابلصحة والسالمة والبيئة والمخاطر التشغيلية

•  تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب وبفعالية تنفيذ المشاريع
من حيث التكلفة

•  جودة األصول وأداؤها

•  خطط تعاقدية عالية الجودة للتعامل مع مقاولي أعمال الهندسة 
والمشرتايت والبناء، بما يضمن الحفاظ على القيمة والحّد من 

االلزتامات
• قدرات إدارة المشاريع

•  تقادم األصولالموثوقية التشغيلية
•  موثوقية المعدات 

•  أداء وجودة عمليات التشغيل والصيانة

•  برامج المعاينة والصيانة واالختبار
•  التعاقد مع رشكات رئيسية إلدارة عمليات التشغيل والصيانة 

وتطوير القدرات الداخلية المرتبطة بتلك العمليات

•  السالمة في مكان العملأمن األفراد
•  سالمة المجتمعات المحلية والسالمة العامة

•  االلزتام ابلتمزّّي التشغيلي ومبادرة الرايدة في مجال السالمة
•  نظام عالمي إلدارة معايير الصحة والسالمة والبيئة مدعوم بمعايير 

وعمليات السالمة األساسية
•  إجراءات العمل وكتّيبات التشغيل الموّحدة

• اآلثار البيئية لترّسب الملّوثاتسالمة األصول
• الحرائق أو االنفجارات 

•  نظم وعمليات السالمة )تحليل األخطار وقابلية التشغيل، التقييم 
الهادف إلى تحديد األخطار...( لتجّنب فقدان القدرة على االحتواء 

واألخطار التشغيلية

• اضطراابت ملحوظة في األعمالإدارة األزمات والتعافي منها
• األحداث الكارثية

• الكوارث الطبيعية

•  عملية إدارة األزمات وخطط االستجابة للحوادث
•  خطط إدارة استمرارية األعمال ونهج تعزيز المرونة والقدرة على 

التكّيف

•  األفعال العدوانية مثل اإلرهاب والتخريب أمن المواقع
والرسقة

•  عدم االستقرار والصراعات واالضطراابت في 
المنطقة 

•  مركزية المهام األمنية واستخدام المصادر االستخباراتية
•  تنفيذ التدابري األمنية بما يتوافق مع التهديدات الخاضعة للتقييم

•  خطط االستجابة للحوادث األمنية وإدارة األزمات

المخاطر المرتبطة ابلتنظيم وااللزتام

• السياسات واإلجراءاتالنظم اإلدارية
• النظم اإلدارية

•  االرتقاء ابلسياسات والمعايير واإلجراءات القائمة
•  مراجعة وتحسني النظم اإلدارية وعوائد الخربات المكتسبة وترقيتها 

عند الحاجة

• االمتثال للقواننياالمتثال للقوانني واألنظمة
• وأخالقيات العمل

• التغرّيات في القوانني واألنظمة

•  نموذج تشغيلي للبيئة القانونية والتنظيمية، قواعد السلوك 
المهين والسياسات والتدريب والشهادات ذات الصلة

•  عملية مستقلة لإلبالغ عن المخالفات
•  حوكمة قوية للرشكات وإنفاذ السياسات واإلجراءات ذات الصلة 

لضمان االمتثال لمختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية

المسؤوليات وااللزتامات 
القانونية

• إيقاف تشغيل المرافق
• إجراءات التقايض والغرامات والعقوابت

• عمليات االستحواذ والتصّرف ابألصول

•  الموارد القانونية الداخلية والتعامل مع نخبة من أفضل الرشكات 
القانونية لتقييم

•  الخدمات الهندسية التعاقدية وبذل العناية الواجبة وتقييم المخاطر 
قبل اإلقدام على أّي الزتامات تعاقدية
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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022 

تقرير مدقق الحساابت المستقل
إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة 

مساهمة عامة )“طاقة”(
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  :جئا;:لا 9ع ة67ل

 
 ة3ح sغلب .)qهرد ن5>لم 45,294 :2021( يتارامإ qهرد ن5>لم 49,967 غل;?9 تادا0یإ ةع5?'?لا sل'س ،2022 ماعلا لالخ
"Hم "ةقاc لل حا6رألاZIهرد ن5>لم 8,030 ةq )2021: 5,960 هرد ن5>لمq(. 
 
 .2022 ةIس cم ىلوألا 0هشألا ةعVZلا cع c>?هاZ?لل #حا5لا qهZلل (لف 1,8 ة?>ق9 ة>لح0م حا6رأ ع1ز5ت ىلع ةرادإلا (ل'م ãفاو
 .c>?هاZ?لا ل;ق cم ة#?Vع?لا حا6رألا ع1ز5ت ةسا>س عم ىشا?Vی ام 5هو ،qهرد ن5>لم 2,025 حا6رألا تاع1ز5ت ة?>ق sغل6و
 
 ع1ز5تو )qهرد ن5>لم 1,350 لداع! ا?9( #حا5لا qهZلل (لف 1,2 ة?>ق9 ة>ئاهن حا6رأ ع1ز5ت ةرادإلا (ل'م حV0قا ،2023 0یا0;ف 13 يف
 .Z?;0 2022!د 31 يف ة>هIV?لا ةZIلا cع c>?هاZ?لل )qهرد ن5>لم 2,363 لداع! ا?9( #حا5لا qهZلل (لف 2,1 ة?>ق9 ةصاخ حا6رأ
 .2023 سرام يف ة>م5?علا ة>ع?'لا عا?Vجا يف c>?هاZ?لا ةقفا5?ل ةحV0ق?لا ةصاèلاو ة>ئاهIلا حا6رألا تاع1ز5ت عènت
 
 :ةمذ ءا2بإ
 
 Z?;0!د 31 يف ة>هIV?لا ةZIلا cع qه>لإ ةل5C?لا ماه?لاã 9لعVی ا?>ف يجراèلا تاـبا4Zلا ãق#مو ةرادإلا ةمذ ةرادإلا (ل'م 0ê;ی

2022. 
 
 ةرادإلا %ل#م 9ع
 

 
_____________________________________________________________________________ 
  5GHEIلا 59ح 76Eم/ةداعس

 ةرادإلا %ل#م %4ئر

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش – ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش

 

   
 

 

 لق97Gلا تاRاQ7لا PقOم "@"قت

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش ي9ها7م ةدا7لا ىلإ

 

  ةOح)9لا ة0لا9لا تانا0*لا 0PقOت ل)ح "@"قت

 ]أ"لا

 راــ>%( ةعPا0لا اهتا<(ــشو )"ة<(ــ>لا"( ةماع ة'هاــ&م ة<(ــش - ةقاDلل ة9B-2لا ي)@9بأ ة<(ــ>ل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا 23ق01ب ا-'ق

 ،1ح9'لا ةرا&[لا وأ ح](لا نا2]و ،2022 ()'&%د 31 يف ا'< 1ح9'لا يلا'لا X<('لا نا2ب ل'>ت ي0لاو )"ةعU'9'لا" ــــــــــب ًاعم اه2لإ

 ،خeرا0لا dلcب ة2ه0-'لا ة-ــــ&لل 1ح9'لا ة%1ق-لا تاقف01لا نا2]و 1ح9'لا ةb2ل'لا ق9قح يف تا(2غ0لا نا2ب ،1ح9'لا لماــــ>لا لخ1لا نا2ب

 .ةماهلا ة2)ساl'لا تاسا2&لل j[لم ل'>ت ي0لا ،ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ل9ح تاحاh%إلاو

 

 اـ'< ةـعU'9'لل يلاـ'لا X<('لا ،ةـe(هU9لا يحا9-لا ع2'ج qم ،ةـلداـع ةر9ــــــــــــــPp (هoت ةـقف('لا ة1ـح9'لا ةـ2لاـ'لا تاـناـ2)لا نإ ،اـ-یأر يف

 (eراق0لل ة2لو1لا (2یاع'لل ًاقفو خeرا0لا dلcب ة2ه0-'لا ة-ـ&لل ة1ح9'لا ة%1ق-لا اهتاقف1تو 1ح9'لا يلا'لا اهئادأو 2022 ()'ـ&%د 31 يف

 .ة2لا'لا

 ]أ"ـــــلا ساسا

 ة-ــــــــ&ل w 88قر ة)ــــــــساl'لل ي)@9بأ زاهج 2uئر را(قل ًاقفو اهب ل9'ع'لا تا)ل0D'لاو 23ق01لل ة2لو1لا (2یاع'لل ًاقفو ا-ق2ق01ب ا-'ق 1قل

2021 P<لا 23ق1ت (2یاعم نأـــ(لل ة2لا'لا تانا2Uا-تا2لو}ـــ&م نإ .ةعـــضا[لا تاه P'9لت |جd 2یاع'لا) ـــض9مlة2لو}ـــ&م ة(قف يف ة 
 ة2لو1لا ك9لـــــ&لا (2یاعم 3فو ةعU'9'لا qع ن9لق0ـــــ&م ا-نأ ا'< .ان(e(قت qم ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا 23ق1ت ل9ح تاPاـــــ&lلا 3ق1م

 ة2](علا تارامإلا ةلود يف Å(خألا يقالخألا ك9لـــ&لا تا)ل0Dم |ناج ىلإ 22q-ه'لا 2q)ـــساl'لل ك9لـــ&لا 1عا9ق 2q)ـــساl'لا uلU'ل

 تا)ل0D'لا هcهل اقفو Å(خألا ة2قالخألا ا-تا2لو}ــــــ&'P ا-م0Xلا 1قو ،اcه .ةعU'9'لل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لل ا-ق2ق01ب ةقلع0'لا ة0l1'لا

 ة2تÑ(9لا 23ق01لا تا-2ّب نأP 1ق0عنو .2q)ساl'لل ة2لو1لا ة2قالخألا (2یاع'لا uلUم qع ةرداpلا 22q-ه'لا 2q)ساl'لل ك9ل&لا 1عا9قلو

 .ا-یأ(ل اساسأ (ف09ل ة'ئالمو ة2فا< اه2لع ا-لpح ي0لا

 ة070ئ"لا 0PقGOلا ر)مأ

 wت .ة2لاlلا ة(0فلل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لل ا-ق2ق1ت يف ة2'هأ (Ñكألا ر9مألا يه ،ي-ه'لا ان(ی1قت |جP'9 ة2ــــــ&2ئ(لا 23ق01لا ر9مأ نإ

 اcه نأــــــــــ>P الــــــــــpف-م ا%أر 1â)ن الو ،اهل9ح ا-یأر b9eqت يفو ،لà< ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لل ا-ق2ق1ت قا2ــــــــــس يف ر9مالا هcه لوا-ت

 .ر9مألا
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تقرير مدقق الحساابت المستقل
إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة 

مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(

تقرير مدقق الحساابت المستقل
إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة 

مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(

   
 

 

 لق97Gلا تاRاQ7لا PقOم "@"قت

 )ع*Gی( )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش ي9ها7م ةدا7لا ىلإ

 )ع*Gی( ة070ئ"لا 0PقGOلا ر)مأ

 ة070ئ"لا 0PقGOلا ر)مأ اهب ا/9ق يGلا 0PقGOلا ة0ل9ع eلوا/ت ف0ك ي07ئ"لا 0PقGOلا "مأ
 
 ةد9QOلا "0غ ة0جاGنإلا را9عألا تاذ ةس)9ل9لا "0غ تاد)ج)9لا ة09ق ضافfنا
 

 ة2جا0نإ را'عأ تاذ ةس9'لم (2غ تاد9ج9م ةعU'9'لا 1Åل

 يف حض9م 9ه ا'< wهرد ن29لم 4,755 غل)'P ةدl1م (2غ

 .14 حاh%إ

 

 تارامإلا ةلود يف ة-2عم عeز9ت تا<(ش ةعU'9'لا hwت

 .ةقاDلا ة(ئاد عم 2jخ(ت تا2قافتا اهی1ل ي0لاو ة0l1'لا ة2](علا

 1عP ةقاDلا ة(ئاد ل)ق qم الإ 2jخا(0لا هcه ءاغلإ àq'% ال

 wت ،راعشإ âأ w%1قت م1عل ًا(oن .ة-س 25 اهت1م راعشإ ة(0ف

 را'عأ تاذ ةس9'لم (2غ تاد9ج9م 2jخا(0لا هcه را)0عإ

 .ةدl1م (2غ ة2جا0نإ

 

 ة'2ق ضاف[نا w 36قر يلو1لا ي)ساl'لا را2ع'لل اًقفو

 (2غ تاد9ج9'لا را)0خا ةأ>-'لا ىلع |ج09ی ،تاد9ج9'لا

 ضاف[نال ةدl1'لا (2غ ة2جا0نإلا را'عألا تاذ ةس9'ل'لا

 âأ كا-ه نا< اذإ ا'ع (o-لا ñغP لقألا ىلع ا9eً-س ة'2قلا

 .ة'2قلا ضاف[نا ىلع (ش}م

 

 1ح9'لا يلا'لا X<('لا نا2ب يف ة'2قلا ضاف[ناP فا(0عالا 0wی

 ةجر1'لا ة'2قلا qم لقأ داد(0سإلل لباقلا غل)'لا نà9% ام1-ع

 غل)'لا 1یl1ت w 36. %&0-1قر يلو1لا ي)ساl'لا را2ع'لل اًقفو

 .ةمp9['لا ة2ل)ق0&'لا ة%1ق-لا تاقف01لا ىلع داد(0سالل لباقلا

 

 تاذ ةس9'ل'لا (2غ تاد9ج9'لا ة'2ق ضاف[نا ان()0عا 1قل

 ىلإ ًا(oن ،ي&2ئر 23ق1ت (مأ ةدl1'لا (2غ ة2جا0نإلا را'عألا

B)eت ةقl1يف 21ص(لا ة2'هأو داد(0سالل لباقلا غل)'لا 1ی 

 1-0&ت ،dلذ ىلإ ةفاضإلاP .ةعU'9'لل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا

 وأ تاضا(0فالا ما1[0سا ىلع داد(0سالل ةلباقلا غلا)'لا

 الو ،ةرادإلا اهب öماق ي0لا ة2&2ئ(لا تا'22ق0لا وأ تا(ی1ق0لا

 تال1عم (ی1قت ،ةعق09'لا ة2ل)ق0&'لا ة%1ق-لا تاقف01لا ا'2س

 ة'2قلا نأ ةرادإلا تر(ق .لجألا ةلB9e 9'-لا تال1عمو pw[لا

 ('علا تاذ ةس9'ل'لا (2غ تاد9ج9'لل داد(0سالل ةلباقلا

 ،ةجر1'لا اه0'2ق qع Xe1ت öنا< دl1'لا (2غ يجا0نإلا

 نا2ب يف ة'2قلا ضاف[نا pj['P فا(0عالا 0wی wل يلا0لا]و

 .1ح9'لا ةرا&[لا وأ ح](لا

 

 qم Xe1'ل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ل9ح 14 حاh%إ عجار

 .(مألا اcهب ةقلع0'لا ل2صاف0لا

 

 

 pj[م 1یl1ت ة2ل'ع ىلع ةلpلا تاذ Põاh9لا p'2wت 22wق0ب ا-'ق

 (2غ ة2جا0نإلا را'عألا تاذ ةس9'ل'لا (2غ تاد9ج9'لا ة'2ق ضاف[نا

 هcه öل'شو .|سا-م لP<à اه2cف-ت wت 1ق نا< اذإ ام 1یl1تو ةدl1'لا

 :يلی ام ،اه-2ب qم ر9مأ Põاh9لا

 

 

 و ؛ة'2قلا ضاف[نا 22wقت جذا'ن لا'0كاو ةقد ىلع Põا9ض •

 يف ا'P ،ة'2قلا ضاف[نا 22wق0ل 9â-&لا ةرادإلا دا1عإ ىلع Põا9ض •

 .ةق)D'لا تا(ی1ق0لاو ةcف-'لا تاPا&0حإلا dلذ

 

Pلذ ىلإ ةفاضإلاd، ا-'ق >cلd 2ف-0بc لا 23ق01لا تاءا(جإU9ه)eة 

 :ة2لا0لا

 

 ة'ئالم 1Åم 22wق0ل ا-ی1ل يلخا1لا 22wق0لا ي2ئاpخأ ة<را>'P ا-'ق •

 ؛2jخ(ت ة2قافتا لbل ة'2قلا يف ضاف[نالا جذ9'ن

 ل)ق qم م1[0&'لا ة'2قلا يف ضاف[نالا جذ9'ن نا< اذإ ام 22wقت •

 3فا09ت 1ق-لل ة0U-م ة1حو لbل ما1[0سإلا يف ة'2قلا با&0حإل ةرادإلا

 ؛يلو1لا ي)ساl'لا را2ع'لا يف اه2لع صp9-'لا تا)ل0D'لا عم

 ة2قافتا لbل ةرادإلا qم ةم1ق'لا ة'2قلا ضاف[نا 22wقت جذا'ن 22wقت •

 ؛wع1لل ةلباقو ةل9قعم öنا< اذإ ام 1ی0l1ل 2jخ(ت

 لا'لا سأر ةفل0bل حج('لا õس09'لاو pw[لا تال1عم 22wقت •

 ضاف[نا 22wقت جذا'ن يف ةم1[0&'لاو ةرادإلا ل)ق qم ة)&l0'لا

 ؛ة'2قلا

 1âق-لا 3ف01لا تاضا(0فا ة2ل9قعمو لا'0كاو 9'-لا تال1عم را)0خا •

 ؛ة'2قلا ضاف[نا جذا'ن يف ةم1[0&'لا Å(خألا ة2&2ئ(لا

 ةرادإلا ل)ق qم ةق)D'لا ة2&2ئ(لا تا(ی1ق0لل ة2سا&lلا ل2لlت ءا(جإ •

 ة]9لDم ن0b9س ي0لا تاضا(0فالا dلت يف (22غ0لا 1Åم qم 1كأ0لل

P<àد(ف لâ ؛ة'2قلا ضاف[نا يف يفاضإ (22غ0ل يعا'ج وأ 

 ؛ة'2قلا ضاف[نا جذا'ن با&0حإ ةقد 22wقت •

 يف ةجر1'لا غلا)'لا عم ة'2قلا ضاف[نا جذا'ن جئا0ن ةقPاDم •

 و ؛ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا

 اcهب ةقلع0'لا ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا يف تاحاpفإلا 22wق0ب ا-'ق •

 .ة2لا'لا (eراق0لا دا1عإل ة2لو1لا (2یاع'لا تا)ل0Dم لباقم (مألا
 
 

 

  

   
 

 

 لق97Gلا تاRاQ7لا PقOم "@"قت

 )ع*Gی( )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش ي9ها7م ةدا7لا ىلإ

 )ع*Gی( ة070ئ"لا 0PقGOلا ر)مأ

 ة070ئ"لا 0PقGOلا ر)مأ اهب ا/9ق يGلا 0PقGOلا ة0ل9ع eلوا/ت ف0ك ي07ئ"لا 0PقGOلا "مأ

 
 ها90لاو ةقا2لا ع@ز)تو لقن mم تادا"یإ

 

 ن29لم 26,091 غل)'P تادا(یإـP فا(0عإلاـP ةـعU'9'لا öـماـق

 31 يف ة2ه0-'لا ة-ــــــــــ&لل ها2'لاو ةقاDلا عeز9تو لقن qم wهرد

 ل9ح 3 حاـــــــــــh%إ يف حـــــــــــض9م 9ه ا'< ،2022 ()'ـــــــــــ&%د

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا

 

  تادا(یإلا qم هP ح9'ــــ&'لا ىــــpقألا l1لل تادا(یإلا عــــh[ت

 اه(eو1ت داع'لا ها2'لاو ب(ـــــــــــــ>لل ةlلاـــــــــــــpلا ها2'لاو ءا](هbلل

 2jخ(0لا تا2لآ ةق2ثو يف ةدl1'لا ةغ2ــــــpلل اًقفو ة)ــــــ&l0'لا

 تادا(یإلا 1-0&ت .ةقاDلا ة(ئاد qع ةرداpلا ةo2'2-0لا ةPاق(لاو

 ة-ـــــ&لل ها2'لاو ةقاDلا تاعP'(2 3لع0ی ا'2ف Å(خألا ة2ل2غـــــ>0لا

  تادا(یإلا qم هP ح9'ــــــــــــ&'لا ىــــــــــــpقألا l1لا 2qب ق(فلا ىلإ

 عeز9تو e1ر09ل ءال'علل اهب (2تا9ف را1ــصإ 0wی ي0لا تادا(یإلاو

 .ءا](هbلاو ها2'لا

 

 تاPاــــــــــــ&0حا عــــــــــــh[ت ®2ح |ناUلا اcه ىلع 2X<(0لاP ا-'ق

 تاـــــضا(0فاو تا(2ـــــ&فتو ماàحأل Å(خألا ة2ل2غـــــ>0لا تادا(یإلا

 ñعP 1ـی1ـlتو ،اـه-ع qلع'لا د9-)لا ©e(ع0ب 3لع0ی اـ'2ف ةـماـه

 م1ع م9ــــــسرو ءادألا تا(ــــــش}مو ،اهب ح9'ــــــ&'لا تام9ــــــp[لا

 .21ق0لا

 

%]hلا باــــ&0حإ عــــl1 قألاpح9'ــــ&'لا ىــــ Pه >cلd 22غ0لل) 

 ةــo2'2-0لا ةــPاــق(لا تاــ2لآ لــی1ــعت 0wی اــم1ــ-ع (خآل öــقو qم

 ة(ئاد qم تا2lـض9ت مال0ـسا 1-ع وأ ةقاDلا ة(ئاد اهم1قت ي0لا

 .ةقاDلا

 

ءا-ب
ً

 ة2ل2غــــــــــــــ>0لا تادا(یإلا باــــــــــــــ&0حا را)0عإ wت ،dلذ ىلع 

 (مأ 9ه 2022 ()'ـــــــــــ&%د 31 يف ة2ه0-'لا ة-ـــــــــــ&لل Å(خألا

 .ي&2ئر 23ق1ت

 

 ماـàحألاو ةـماـهلا ةـ2)ــــــــــــــساـl'لا تا(ی1ـق0لا qع حاــــــــــــــpفإلا wت

 qع حاـــــــــpفإلا wتو 3 حاـــــــــh%إ يف ةرادإلا ل)ق qم ةق)D'لا

 يف Å(خألا ة2ل2غــــــــــ>0لا تادا(یإلا ل9ح ل2ــــــــــصاف0لا qم Xe1م

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ل9ح 3 حاh%إ

 

 

 تادا(یإلا 1یl1ت ة2ل'ع ىلع ةلpلا تاذ Põاh9لا p'2wت 22wق0ب ا-'ق

 |ــــــسا-م لàــــــ>P اه2cف-ت wت 1ق نا< اذإ ام 1یl1تو Å(خألا ة2ل2غــــــ>0لا

 :يلی ام ،اه-2ب qم ر9مأ ،Põاh9لا هcه öل'شو .لاعف لP<à ل'عتو

 

 و ؛Å(خألا ةل2غ>0لا تادا(یإلاP فا(0عالل ة2لآلا (2غ Põاh9لا •

 .Å(خألا ة2ل2غ>0لا تادا(یإلا با&0حإ لا'0كاو ةقد Põا9ض •

 

Pلذ ىلإ ةفاضإلاd، ا-'ق >cلd Pلا 23ق01لا تاءا(جإU9ه)eة2لا0لا ة: 

 

 ؛Å(خألا ة2ل2غ>0لا تادا(یإلل ةرادإلا با&0حإ ةعجا(م ةداعإ •

 صp9-'لا dلت عم ةرادإلا ل)ق qم ةم1[0&'لا تالخ1'لا ةقPاDم •

 يلوألا ي'o2-0لا 0làwلا تاــفلمو 1 ةــo2'2-0لا ةــPاــق(لا يف اــه2لع

 ؛ةقاDلا ة(ئاد qع ةرداpلا اه(eو1ت داع'لا ها2'لل

 ؛ة2لعفلا غلا)'لا عم راعسألا ة)قا(م يف تالی1ع0لا ةقPاDم •

 لــ2ــــــــــــــصاــف0لاو تادا(یإلا تاــ<(lم ل9ح ةرادإلا (2)خ (e(قت 22wقت •

 ل2لlت يف ةم1[0ــــــــــ&'لا ة2-مXلا لواU1لل (e(ق0لا يف اه2لع 3ف0'لا

 ؛تادا(یإلا

 ؛ة'عا1لا ة2-مXلا لواU1لاو (2تا9فلا عم رو('لا م9سر ةقPاDم •

 ؛ةقاDلا ة(ئاد عم ةلpلا تاذ تالسا('لا ةعجا(م •

 هاـــــ2'لا تاـــــع2)'ل ةـــــ'o-'لا (2غو ةـــــ'o-'لا تادا(یإلا ةـــــقPاـــــDم •

 تادا(یإلا يف ةــم1ــ[0ــــــــــــــ&'لا تادا(یإلا باـــــــــــــــ&0حإ عم ءاـ](هbلاو

 و ؛Å(خألا ة2ل2غ>0لا

 اcـهب ةـقلع0'لا ة1ـح9'لا ةـ2لاـ'لا تاـناـ2)لا ل9ح تاـحاــــــــــــــpفإلا 22wقت •

 .ة2لا'لا (eراق0لل ة2لو1لا (2یاع'لا تا)ل0Dم لباقم (مألا
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تقرير مدقق الحساابت المستقل
إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة 

مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(

تقرير مدقق الحساابت المستقل
إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة 

مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(

   
 

 

 لق97Gلا تاRاQ7لا PقOم "@"قت

 )ع*Gی( )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش ي9ها7م ةدا7لا ىلإ

 r"خأ تام)لعم

 câــلا ةرادإلا uلUم (e(قت qم Å(خألا تاــم9لع'لا ن0b9ت .Å(خألا تاــم9لع'لا qع ن9لو}ــــــــــــــ&'لا wه ةرادإلاو ةرادإلا uلUم نإ

 3ق1م (e(قت خeرات 1عP ه2لع ل9ــlpلا عق09ن câلا ،2022 ة-ــ&ل 9â-ــ&لا (e(ق0لاو تاPاــ&lلا 3ق1م (e(قت خeرات ل)ق ه2لع ا-لــpح

 .اهل9ح ا-ق2ق1ت (e(قتو ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا 0h'qت ال Å(خألا تام9لع'لا نإ .تاPا&lلا

 

 .اهنأ>P جا0-0سا وأ 21كأت qع لàش âأP ()عن الو ،Å(خألا تام9لع'لا ل'>% ال ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ل9ح ا-یأر نإ

 

 م9قن dلذ ل2)ــــــــس يفو ،Å(خألا تام9لع'لا ىلع عالBالا يف ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لل ا-ق2ق1ت لا'عأل ة)ــــــــ&-لاP ا-20لو}ــــــــ&م لÑ'0ت

 اه2لع ا-لـــــpح ي0لا تام9لع'لا وأ ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا عم اeً(ه9ج ةقفا09م (2غ Å(خألا تام9لع'لا هcه öنا< اذإ ا'2ف 1ی0l1ب

ءاDخأ 0h'qت اهنأ Å(خأ ةقPD)e حhتا اذإ وأ ،23ق01لا لا'عأP ا-ما2ق ءا-ثأ
ً

  .ة%دام 

 

 ا-'ق ي0لا لا'عألا ىلإ اًدا-0ــسا ،dلذ qع حاــpفإلا ا-2لع 2qع0ی هنإف ،Å(خألا تام9لع'لا يف ة%دام ءاDخأ âأ د9جو ا-0U-0ــسا اذإ

 .نأ>لا اcه يف ه-ع حpِفُن ام ا-ی1ل 2uل .(e(ق0لا اcه خeرات ل)ق اه2لع ا-لpح ي0لا Å(خألا تام9لع'لا هcهب 3لع0ی ا'2ف اهب

 

 ىلع 2q'ئاقلا راDخإ ا-2لع 2qع0ی هنإف ،ه2لع عالBإلا 1-ع ةعU'9'لل 9â-ـــــــــــــ&لا (e(ق0لا يف ةe(ه9ج ءاDخأ د9جو ا-0U-0ـــــــــــــسإ اذإ

  .23ق01لا (2یاع'ل اًقفو اه-ع حاpفإلا يغ)-ی تافلا[م كا-ه öنا< اذإ ام 1یl1تو dلcب ة'<l9لا

  ةOح)9لا ة0لا9لا تانا0*لا داOعا يف ةQ(#9لا ىلع 90mئاقلاو ةرادالا تا0لو7sم

 ًاق)Bو ة2لا'لا (eراق0لل ة2لو1لا (2یاع'لل ًاقفو ةلداع ةر9ـــــــPp اهـــــــض(عو ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا هcه دا1عإ qع ةلو}ـــــــ&م ةرادإلا نإ

 2021 ة-ـــــــ&ل )w )32قر ة0l1'لا ة2](علا تارامإلا ةلو1ل âداlتالا ن9ناقلل ةeراـــــــ&لا ماàحألاو ة<(ـــــــ>لل يـــــــساـــــــسألا ماo-لا ماàحأل

 دا1عا qم اه-à'0ل ةeرو(ـض ةرادإلا اهU1ت ي0لا ة2لخا1لا ةPاق(لا ماoن عـضو qع dلc<و ،حئا9للاو 2qنا9قلا يف اهب ل9'ع'لا ماàحألاو

 .أDخ وأ لا02حا qع ةÆشان öنا< ءا9س ،ةe(ه9ج ءاDخأ qم ة2لاخ ةلداع ةرPp9 ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا

 

 ى0م حاــpفالاو ة('0ــ&م ةأــ>-'< را('0ــسالا ىلع ةعU'9'لا ةر1ق 22wقت qع ةلو}ــ&م ةرادإلا نا ،ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا دا1عإ 1-ع

 وأ ةعU'9'لا ة2فpت ةرادإلا 9â-ت wل ام ،ي)ساl'لا ةــــــــــeرا('0سالا أ1ــــــــ)م دا'0عاو ةــــــeرا('0سالاP ةقلع0'لا لئا&'لا qع ،ًا)سا-م ناك

 .dلcب ما2قلا الا يعقاو لی1ب اهی1ل 1ج9ی ال وأ ،اهتا2ل'ع فقو

 

 .ةعU'9'لل ة2لا'لا (eراق0لا دا1عإ را&م ىلع فا(شإلا qع 2qلو}&م ة'<l9لا ىلع ن9'ئاقلا ()0ع%

 ةOح)9لا ة0لا9لا تانا0*لا 0PقOت ل)ح تاRاQ7لا PقOم تا0لو7sم

 ،ةe(ه9ج ءاDخأ qم ةماع ةر9ــــــــــPp ة2لاخ ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا öنا< اذإ ا'2ف ل9قعم 21كأت ىلع ل9ــــــــــlpلاP لÑ'0ت ا-0یاغ نإ

 qم ٍلاع 09Åــــ&م 9ه ل9قع'لا 21كأ0لا نا .ا-یأر ل'ــــ>% câلا 3ق1'لا (e(قت را1ــــص∞و ،أDخ qع وأ لا02حا qع ةÆــــشان öنا< ءا9ــــس

 زاـهج 2uئر را(قل ًاـقفو اـهب ل9'ع'لا تاـ)ل0D'لاو 23ق1ـ0لل ةـ2لو1ـلا (2یاـع'لل اـقفو öّـ'ت ي0لا 23ق1ـ0لا ةـ2ل'ع نأ q'ــــــــــــــh% الو ،1ـ2كأـ0لا

 أDخ âأ فــــ>bت ف9ــــس اً'ئاد ةعــــضا[لا تاهUلل ة2لا'لا تانا2)لا 23ق1ت (2یاعم نأــــ>P 2021 ة-ــــ&ل w 88قر ة)ــــساl'لل ي)@9بأ

 qم نا< اذإ ا'2ف ع'Uُم وأ âد(ف لàــ>P ةe(ه9ج ()0عتو ،أD[لا qع وأ لا02حالا qع ءاDخالا أــ>-ت 1قو .هد9جو لاح يف â(ه9ج

ءا-ب 2qم1[0&'لا ل)ق qم ةc[0'لا ة%دا0pقالا تارا(قلا ىلع اه(2ثأت عق09'لا
ً

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا هcه ىلع 

  

   
 

 

 لق97Gلا تاRاQ7لا PقOم "@"قت

 )ع*Gی( )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش ي9ها7م ةدا7لا ىلإ

 )ع*Gی( ةOح)9لا ة0لا9لا تانا0*لا 0PقOت ل)ح تاRاQ7لا PقOم تا0لو7sم

 w 88قر ة)ـــــساl'لل ي)@9بأ زاهج 2uئر را(قل ًاقفو اهب ل9'ع'لا تا)ل0D'لاو ة2لو1لا 23ق01لا (2یاع'ل اقفو 23ق01لا ة2ل'ع qم ءUXك

 ي-ه'لا dــــــ>لا ىلع ≥فاlنو ي-ه'لا (ی1ق0لا سرا'ن ا-نإف ،ةعــــــضا[لا تاهUلل ة2لا'لا تانا2)لا 23ق1ت (2یاعم نأــــــ>P 2021 ة-ــــــ&ل

B9أ م9قن ا'< .23ق01لا ة(0ف لا%hا: 

 

 0p'2wلاP ،أDخ qع وأ لا02حا qع ةÆشان öنا< ءا9س ،ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا يف ةe(هU9لا ءاDخالا (Bا[م 22wقتو 1ی0l1ب •

 (Bا[م نا .ا-یأ(ل اساسأ (ف9ت ة)سا-مو ة2فا< 23ق1ت ةلدأ ىلع لlp9لاو (Bا['لا dلت عم Uw&-ی ا'P 23ق01لا تاءا(جإP ما2قلاو

 فlcلا ،(eو0Xلا ،}Bا09لا لا02حالا ل'>% ®2ح ،أD[لا qع ةUتا-لا dلت ق9فت لا02حالا qع جتان â(ه9ج أDخ فا>0كا م1ع

  .يلخا1لا ةPاق(لا ماoن زواUت وأ لÑ2'0لا ء9س ،1'ع0'لا

 

• PالاBن ىلع عالoاق(لا ماPلا تاذ يلخا1لا ةpةل Pم 23ق01لاq ت لجأp'2w سا-م 23ق1ت تاءا(جإ(لا |&ح ةo)لو ،فوbq 2لu 

Pأر ءا1بإ ض(غâ اق(لا ة2لاعف ل9حPة2لخا1لا ة.  

 

 .ةرادإلا ل)ق qم ة1ع'لا اهب ةقلع0'لا تاحاh%الاو ة2)ساl'لا تا(ی1ق0لا ة2ل9قعمو ةع)0'لا ة2)ساl'لا تاسا2&لا ةمءالم 22wق0ب •

 

• P1م جا0-0ساÅ را('0سالا أ1)'ل ةرادإلا ما1[0سا ةمءالمeلا ة'lت ي0لا 23ق01لا ةلدأ ىلع ءا-]و ،ي)ساw لاlp9لاح يف ،اه2لع ل 

 .را('0سالا ىلع ةعU'9'لا ةر1ق ل9ح ةe(ه9ج ا<à9ش (Ñ2ت 1ق فو(ـــ@ وأ ثا1حأP ةقلع0م 2qق2لا م1ع qم ةe(ه9ج ةلاح د9جو

 ةلpلا تاذ تاحاh%إلا ىلإ ان(e(قت يف ها)0نالا öفل ا-2لع |ج09ی ،qق02لا م1ع qم ةe(ه9ج ةلاح د9ج9ب جا0-0سالا لاح يفو

 يف 1'0عنو اcه .ا-یأر لی1عت ا-2لع |ج09ی ة2فا< (2غ تاحاh%إلا هcه öنا< لاح يف ،وأ ،ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا يف ةدرا9لا

 ة2ل)ق0&'لا فو(oلا وأ ثا1حالا âد}ت 1ق ،dلذ عمو .ان(e(قت خeرات ى0ح اه2لع لlp9لا wت ي0لا 23ق01لا ةلدأ ىلع ا-تاجا0-0سا

Pلا'U'9لا لا'عأ فق9ت ىلإ ةع'U'9را('0سالا أ1)م ساسأ ىلع ةعeة. 

 

 öنا< اذإ ا'2فو ،تاحاh%إلا dلذ يف ا'P ،اه2ف ة-'0h'لا تانا2)لاو اهل2àهو ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لل لما>لا ض(علا 22wق0ب •

 .لداعلا ض(علا 3قlت ةقPD)e ةقالعلا تاذ ثا1حالاو تا2ل'علا (هoت ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا

 

• Pلاlp93لع0ی ا'2ف ة)سا-مو ة2فا< 23ق1ت ةلدأ ىلع ل Pم ة2لا'لا تام9لع'لاq نألا وأ تآ>-'لا<D0لا ةUراeلا لخاد ة'U'9ةع 

 ةعU'9'لا 21عص ىلع 23ق01لا لا'عأP ما2قلاو فا(شإلاو ه2ج09لا qع ن9لو}&م ا-نإ .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ل9ح âأ(لا ءا1بإل

  .23ق01لا ل9ح ا-یأر qع ة2لو}&'لا لما< ل'0lنو

 

 يف ا'P ،ةماهلا 23ق01لا جئا0نو 2öق9تو قاD-ب (ـlpلا ال لاÑ'لا ل2)ـس ىلع 3لع0ی ا'2ف ة'<l9لا ىلع 2q'ئاقلا عم لـصا09لاP م9قن

 .ا-ق2ق1ت لالخ qم ا-ل 2q)0ی يلخا1لا ةPاق(لا ماoن يف â(ه9ج للخ âأ dلذ

 

 wهعم لـــــــــــصا09لاو ،ة2لالق0ـــــــــــسالاP ةقلع0'لا ي-ه'لا ك9لـــــــــــ&لا 1عا9قل ا-لا0Ñما (هo% نا2)ب ة'<l9لا ىلع 2q'ئاقلا عالBاP م9قن ا'ك

P]pم اه(2غو تاقالعلا ع2'ج ص9ـq ي0لا لئاـ&'لا %l0'لا تاءا(ج∞و ا-20لالق0ـسا ىلع ًال9قعم اً(2ثأت (ث}ت 1ق اهنأ داق0عالا لl'ة%ا 

  .اً)سا-م نا< ى0م ةلpلا تاذ

 

 23ق1ـت يف ()كألا (ثألا اـهل ناـ< ي0لا ر9مالا 1ـی1ـ0lب م9قن ،ةـ'<l9لا ىلع 2q'ئاـقلا عم اـهنأــــــــــــــ>P لــــــــــــــصا09لا 0wی ي0لا ر9مالا qم

 23ق01لا ل9ح ان(e(قت يف ر9مالا هcه qع حاـــــــpفإلاP م9قن .ة2ـــــــ&2ئر 23ق1ت ر9مأ 1عت ي0لاو ،ة2لاlلا ة(0فلل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا

 (ما qع حاـpفإلا 0wی ال نا ،ة%اغلل ةردان تالاح يف ر(قن ام1-ع وأ ،اه-ع ي-لعلا حاـpفالا نود ة'oنألا وأ ن9ناقلا لاح اذإ الإ

 .ه-م ةقق0l'لا ةماعلا ةعف-'لا ق9فت 1ق ة2)لس |قا9ع ه-ع حاpفإلا ىلع |ت(ت لاح يف ان(e(قت يف 2qعم
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بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022

تقرير مدقق الحساابت المستقل
إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة 

مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(

   
 

 

 لق97Gلا تاRاQ7لا PقOم "@"قت

 )ع*Gی( )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش ي9ها7م ةدا7لا ىلإ

 

 r"خأ ةw090/تو ة0ن)ناق تا*لG2م ل)ح حاuفا

 31 يف ة2ه0-'لا ة-ــــــــــ&لل يلی ا'P 21فن ،2021 ة-ــــــــــ&ل )w )32قر ة0l1'لا ة2](علا تارامإلا ةلو1ل âداlتالا ن9ناقلا تا)ل0D'ل اًقفو

 :2022 ()'&%د

 

 ؛ا-ق2ق1ت ضا(غأل ةeرو(ض اها-یأر ي0لا تام9لع'لا ةفا< ىلع ا-لpح 1ق ا-نأ •

 ةـلو1ـل âداـlتالا ن9ناـقلل ةـeراــــــــــــــ&لا ماـàحألا عم 3باـ0Dی اـ'P ةـe(هU9لا اـه)نا9ج ع2'ج qم ،ة1ـح9'لا ةـ2لاـ'لا تاـناـ2)لا دا1ـعإ wت هـنأ •

 ؛2021 ة-&ل )w )32قر ة0l1'لا ة2](علا تارامإلا

 ؛ة2ماoن ة2)ساlم (تاف1ب oöف0حا 1ق ةعU'9'لا نأ •

 ؛ةعU'9'لل ة2با&lلا (تاف1لا عم 3فا09ت ةرادإلا uلUم (e(قت يف ةدرا9لا ة2لا'لا تام9لع'لا نأ •

 wت ام ءا-0ÑـــــساP 2022 ()'ـــــ&%د 31 يف ة2ه0-'لا ة2لا'لا ة-ـــــ&لا لالخ wهـــــسأ ة%أ يف را'0Ñـــــسإلا وأ ءا(ـــــ>P ةعU'9'لا wقت wل •

 ؛15 حاh%إ يف ه-ع حاpفإلا

 ة-ـــــ&لا لالخ ö'ت ي0لا ة2عا'0جالا تا'هاـــــ&'لاP ةقلع0'لا تاحاـــــpفإلا ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ل9ح w 6قر حاـــــh%إلا 2q)ی •

 ؛2022 ()'&%د 31 يف ة2ه0-'لا ة2لا'لا

 1ق ي0لا ماàحألاو µو(ـــ>لا عم ةقالعلا تاذ فا(Bألا عم ة1ـــصرألاو تالماع'لاP ةقلع0'لا تاحاـــpفإلا w 29قر حاـــh%إلا 2q)ی •

 و  ؛تالماع'لا dلت ما(بإ اه)جw P'9ت

 ةـ2لاـ'لا ةـ-ــــــــــــــ&لا لالخ öـ)bترإ 1ـق ةـ<(ــــــــــــــ>لا نأ 1ـق0عن اـ-لعU% (مأ âأ اـ-هاـ)0نإ öـفلی wل ،اـ-ل ت(ف9ت ي0لا تاـم9لع'لل ًاـق)B ،هـنأ •

 )w )32قر ة0l1'لا ة2](علا تارامإلا ةلو1ل âداlتالا ن9ناقلل ةeراــ&لا ماàحألل تافلا[م âأ 2022 ()'ــ&%د 31 يف ة2ه0-'لا

 ()'ــــــ&%د 31 يف ا'< يلا'لا اهX<(م وأ اهD0ــــــ>نأ ىلع ًاe(ه9ج (ث}ی 1ق ا'م ة<(ــــــ>لل يــــــساــــــسألا ماo-لل وأ 2021 ة-ــــــ&ل

2022. 

 

 ة2لا'لا تانا2)لا 23ق1ت (2یاعم نأــ>P 2021 ة-ــ&ل w 88قر ة)ــساl'لل ي)@9بأ زاهج 2uئر را(ق تا)ل0D'ل ًاقفوو ،dلذ ىلإ ةفاــضإ

 öفلی wل ،2022 ()'ــــــــــ&%د 31 يف ة2ه0-'لا ة-ــــــــــ&لل ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لل ا-ق2ق01ب 3لع0ی ا'2ف ،ا-نأP (قن ،ةعــــــــــضا[لا تاهUلل

 ،ة2لا0لا 2wماع0لاو ة'oنألاو 2qنا9قلا ماàحأ qم âأل ،ةe(هU9لا يحا9-لا ع2'ج qم ،ل0Ñ'ت wل ةعU'9'لا نأ 1ق0عن ا-لعU% ام ،ا-ها)0نإ

 :2022 ()'&%د 31 يف ا'< ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا ىلع وأ اهD0>نأ ىلع ًاe(ه9ج (ث}ی 1ق ا'م

 

 و ؛يساسألا ماo-لا )1(

 ةــهUلل ة1ــح9'لا ةــ2لاــ'لا تاــناــ2)لا ىلع (2ثأــت اــهل ي0لاو اــهب ل9'ع'لا 2wماــع0لاو تارا(قلاو 2qنا9قلاــP ةــلــــــــــــــpلا تاذ ماــàحألا )2(

 .ةعضا[لا

  

  )õسوألا ق(>لا( ش9ت 1نآ 9eöلید

  

  

  

  يلت9قلا 21لو l'1م هدا)ع

  1056 21قلا wقر

  2023 (یا()ف 13

 ي)@9بأ

 ة0l1'لا ة2](علا تارامإلا

 

 
 

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا هcه qم أ0UXی ال ًاءXج ةقف('لا تاحاh%إلا لà>ت
  

2 

  1ح9'لا ةرا&[لا وأ ح](لا نا2ب

 2022 ()'&%د 31 يف ة2ه0-'لا ة-&لل

 

 "*L79د 31  
  2022 2021 
 wهرد ن29لم yهرد ن)0لم تاحاh%إ ة"97G9لا تا0ل9علا
    
    تادا"یإلا
 12,337 13,823 3.1 ها2'لاو ةقاDلا 21ل9ت qم تادا(یإلا
 25,928 26,091 3.2 ها2'لاو ةقاDلا عeز9تو لقن qم تادا(یإلا
 7,029 10,053 3.3 زاغلاو õف-لا qم تادا(یإلا
    
  49,967 45,294 
    
    تاع0*9لا ةفلÅت
 )23,901( )27,369( 4 ة2ل2غ>ت ©eراpم
 )11,111( )9,549( 5 ءافBإلاو بh9-لاو كاله0سالا
    
  )36,918( )35,012( 
    
    
 10,282 13,049  حÇ"لا يلا9جإ

    
 )2,254( )2,166( 6  ةeراد∞و ة2م9'ع ©eراpم
 )3,070( )2,949( 7 ل9e'0لا ف2لاbت

 )79( )173(  ة2)-جألا تال'علا لl9eت qم (ئا&[لا يفاص
 123 172  1ئا9فلا تادا(یإ
 Å 8 84 1,116(خأ تادا(یإ
 313 321 15 ة<(0>م عeرا>مو ةل2مز تا<(ش جئا0ن qم ةlpلا
    

 6,431 8,338  ة"97G9لا تا0ل9علا mم ة*@"Ñلا ل*ق حÇ"لا

    
 )682( )457( 9 لخ1لا ة)e(ض فو(pم
    
 5,749 7,881  ة"97G9لا تا0ل9علا mم ة/7لل حÇ"لا
    
    
    ة"97G9لا "0غ تا0ل9علا
    
 246 242 34 ة('0&'لا (2غ تا2ل'علا qم ة)h)eلا 1عP ح](لا
    
 5,995 8,123  ة/7لل حÇ"لا
    

    
    :ىلإ 1ئاعلا
 5,960 8,030   مألا ة<(>لا wهسأ يلماح  
 35 93   ة(2D&'لا (2غ ةb2ل'لا ق9قح  
    
 5,995 8,123  ة/7لل حÇ"لا
    
  wه&لا ىلع ةhف['لاو ة2ساسألا 1ئا9علا
  ة('0&'لا تا2ل'علا qم مألا ة<(>لا wهسأ يلماح ىلإ ة1ئاعلا 

 w(  0,07 0,05هرد(
    
  wه&لا ىلع ةhف['لاو ة2ساسألا 1ئا9علا
 ة('0&'لا تا2ل'علا qم مألا ة<(>لا wهسأ يلماح ىلإ ة1ئاعلا 

 w( 10 0,07 0,05هرد( ة('0&'لا (2غ تا2ل'علاو
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بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمرب 2022

بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد  
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا هcه qم أ0UXی ال ًاءXج ةقف('لا تاحاh%إلا لà>ت
  

3 

  دحوملا رخآلا لماشلا لخدلا نایب
 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 "*L79د 31 
 2022 2021 
 wهرد ن29لم yهرد ن)0لم 
   

 5,995 8,123 ة/7لل حÇ"لا

   

   "خآلا لماÖلا لخOلا

   :ةقحاللا تا(0فلا يف لخ1لا نا2ب ىلإ اهفp-2ت ةداعإ 0wی 1ق ي0لا د9-)لا

   

 1,732 2,879 ة%1ق-لا تاقف01لا تاl9Bت q'ض ةق0>'لا تاودألل ةلداعلا 2wقلا يف تا(2غ0لا

 - 328 ة<(0>م عeرا>'ل (خآلا لما>لا لخ1لا يف ةlpلا

 )13( )123( ة2جرا[لا تا2ل'علا لl9eت qع ةUتا-لا ف(pلا تاقو(ف
   
   

 3,084 1,719 

   

   :ةقحاللا تا(0فلا يف ةرا&[لا وأ ح](لا نا2ب ىلإ اهفp-2ت ةداعإ 0wی qل ي0لا د9-)لا

   

 )4( - ةدl1'لا تآفاà'لا Dõخ (ئا&خ سا2ق ةداعإ
   
   

 - )4( 

   

 1,715 3,084 ة/7لل "خآلا لماÖلا لخOلا يفاص
   
   

 7,710 11,207 ة/7لل "خآلا لماÖلا لخOلا يلا9جإ
   

   

   :ىلإ 1ئاعلا

 6,996 9,984  مألا ة<(>لا wهسأ يلماح

 714 1,223  ة(2D&'لا (2غ ةb2ل'لا ق9قح
   
   

 11,207 7,710 
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا هcه qم أ0UXی ال ًاءXج ةقف('لا تاحاh%إلا لà>ت
  

4 

 1ح9'لا يلا'لا X<('لا نا2ب

 2022 ()'&%د 31 يف ا'ك

 
 2021 ()'&%د 31 2022 ()'&%د 31  
 8هرد ن34لم 3هرد ن/.لم تاحا-%إ 
    
     تاد/ج/'لا
    ةلوا:9'لا (.غ تاد/ج/'لا
 122,397 117,470 12 تاAع'لاو تالآلاو تا>ل;''لا
 9,047 7,917 13 ة3ل3غG;لا ة3لا'لا تاد4ج4'لا
 17,974 16,708 14  ةس4'لم (3غ تاد4ج4م
 1,683 6,515 15 ةG;)Sم عUراGمو ةل3مز تاS(ش ىلإ ضو(قو يف را'L;سا
 5,598 6,678 9 ةلج]م ة)U(ض تاد4ج4م
 72 428 31 ةق;Gم ة3لام تاودأ
 924 889 16 _(خأ تاد4ج4م
    
    
  156,605 157,695 
    
    ةلوا:9'لا تاد/ج/'لا
 3,518 3,402 17 نوa`'لا
 1,946 1,760 29 ةقالع تاذ فا(eأ dم ةقc;&م غلا)م
 1,275 1,253 13 ة3ل3غG;لا ة3لا'لا تاد4ج4'لا
 6,534 7,333 18 _(خأ ةkیAم 8مذو ًامAقم ةع4فAم Umراlمو ةkیAم 8مذ

 446 424  ًامAقم ةع4فA'لا لخAلا ة)U(ض
 11 75 31 ةق;Gم ة3لام تاودأ
 8,772 10,422 19 كk4)لا _Aل ةAصرأو Aقن
    
    
  24,669 22,502 
 - 234 34 ع3)لل اهب uف;S'c ةفlkم تاد4ج4م
    
    
 180,197 181,508  تاد/ج/'لا يلا'جإ
    
    تاL/لK'لاو ة.Jل'لا ق/قح
    مألا ةT)Uلا 3هسأ يلماح ىلإ ة:ئاعلا ة.Jل'لا ق/قح
 112,434 112,434 20  لا'لا سأر
 )56,443( )56,443( 21 جامAنا يeا3;حا
 977 1,780 21 ين4ناق يeا3;حإ
 7,284 9,002  ةاق);&م حا~رأ
 6 )117(  ة3)kجأ تال'ع لc4Uت يeا3;حإ
 1,646 3,723  ة%Aقkلا تاقفA;لا تاc4eت يف تاق;G'لل ةلداعلا ة'3قلا يف ة'كا(;'لا تا(3غ;لا
    
    
  70,379 65,904 
    
 6,943 7,197 22  ة(3É&'لا (3غ ة3>ل'لا ق4قح
 355 165 23 ةعÑات تاS(ش يف ة(3É&م (3غ ة3>ل'لا ق4قح ي'ها&م dم ضو(ق
    
    
 7,298 7,362   ضو(قلا Üلذ ا'Ñ ،ة(3É&'لا (3غ ة3>ل'لا ق4قح يلا'جإ
    
    
 73,202 77,741  ة.Jل'لا ق/قح يلا'جإ
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بيان التغريات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022

بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد  ) تتمة ( 
كما في 31 ديسمرب 2022 

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

 .ة1ح9'لا ة2لا'لا تانا2)لا هcه qم أ0UXی ال ًاءXج ةقف('لا تاحاh%إلا لà>ت
  

5 

 )ةمتت( دحوملا يلاملا زكرملا نایب
  2022 ربمسید 31 يف امك
 
  2021 ()'&%د 31 2022 ()'&%د 31  
 8هرد ن34لم 3هرد ن/.لم تاحا-%إ 
    
    ةلوا:9'لا (.غ تاL/لK'لا
 61,369 50,484 24 ةAئاف ل'cت ي;لا فل&لاو ضو(قلا
 92 - 25 ة3مالسإلا ضو(قلا
 1,304 1,330 9 ةلج]م ة)U(ض تا~4لÉم
 16,873 13,989 26 لصألا Aعاقت تاماa;لا
 2,719 537 31 ةق;Gم ة3لام تاودأ
 1,249 1,853 27 _(خأ تا~4لÉم
    
    
  68,193 83,606 
    
    ةلوا:9'لا تاL/لK'لا
 ,22816 18,047 28 _(خأ تا~4لÉمو عفAلا ةقc;&م غلا)مو ةkئاد 8مذ
 2,843 11,129 24 ةAئاف ل'cت ي;لا فل&لاو ضو(قلا
 661 92 25 ة3مالسإلا ضو(قلا
 2,208 4,129 29 ةقالع تاذ فا(eأل ةقc;&'لا غلا)'لا
 31 37 19 ةفãG4'لا ةk<3)لا تاÑا&cلا

 543 1,098  ةkئاAلا لخAلا ة)U(ض
 875 224 31 ةق;Gم ة3لام تاودأ
    
    
  34,756 23,389 
    
 - 818 34 ع3)لل اهب uف;S'c ةفlk'لا تاد4ج4'لاÑ ة(شا)م ةقلع;'لا تا~4لÉ'لا
    
    
 106,995 103,767  تاL/لK'لا يلا'جإ
    
    
 180,197 181,508  تاL/لK'لاو ].'ها&'لا ق/قح يلا'جإ
    

 

 جئا;نو يلا'لا عض4لا ةU(هè4لا يحاk4لا ع3'ج dم ةلداع ةرÑl4 ةAح4'لا ة3لا'لا تانا3)لا هçه يف ةجرA'لا ة3لا'لا تام4لع'لا (هåت ،اk'لع Aح ىلع
 13 خUرا;ب ةرادإلا íلèم ل)ق dم ةAح4'لا ة3لا'لا تانا3)لا راAصإ دا';عإ 8ت .اه3ف ةضو(ع'لا تا(;فللو يف ا'S ةعè'4'لل ة%Aقkلا تاقفA;لاو تا3ل'علا
 :ل)ق dم 8هkع ةÑاk3لاÑ ع3ق4;لا 8تو 2023 (یا()ف
 
 
 

    
 3ïقA;لا ةèkل 3íئر   ةرادإلا íلèم 3íئر

                                                                               
 
 
 

    
 ةعè'4'لل 3çñفk;لا 3íئ(لا
   بk;A'لا 4-علاو

 يلا'لا 3íئ(لا  

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022  

بيان التدفقات النقدية الموحد ) تتمة (
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022    )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش

 
 

 

 .ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه =م أ9:4ی ال ًاء4ج ةقف/.لا تاحا()إلا ل$#ت
  

7 

 EحD.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ناBب
  L.A/ 2022)د 31 يف ةBهJ9.لا ةLJلل

 2021 ()'&%د 31 2022 ()'&%د 31  
 8هرد ن34لم 3هرد ن/.لم تاحا-%إ 
    
    ة.ل.غ7;لا ة78نألا
 6,431 8,338  ة('C&'لا تا3ل'علا Aم ة)?(-لا ل)ق ح;(لا
 260 798 34 ة('C&'لا (3غ تا3ل'علا Aم ة)?(-لا ل)ق ح;(لا
    
    
  9,136 6,691 
    :ة3لاCلا دM4)لل تالیJعCلا

 11,119 9,579 5 ءافWإلاو بM-4لا ،كالهCسالا
 3,094 2,967 7 ل?4'ت ف3لا\ت
 )313( )321( 15 ةgC)eم ع?راgمو ةل3مز تاe(ش جئاCن Aم ة`_لا
 - 179  ةس4'لم (3غ تاد4جn'4 فا(Cعإلا ءاغلإ

 s  239 31(خأ تاe(ح
 )s 8 )128( )256(خأ ل4صأو زاغو yفنو يضارأ ع3ب Aم t&uم
 )J  )172( )123ئا4ف تادا(یإ
 )486( 367  ل4صألا Jعاقت تاما~Cلا Aم ءافعإلا تاMJس تادا(یإ
 )1,576( )1,401( 13 ة3ل3غgت ة3لام تاد4ج4م Aم تادا(یإ

    
    
  11,309 11,490 

    :لماعلا لا'لا سأر يف تا(33غCلا
 )234( 266  نو~Ç'لا
 )33( )606(   ًامJقم ةع4فJم Ñ?را`مو ةMیJم 8مذ
 663 186  ةقالع تاذ فا(Wأ Aم ةق_C&'لا غلا)'لا
 5 1,921  ةقالع تاذ فا(Wأل ةق_C&'لا غلا)'لا
 s  666 579(خأ تا;4لáمو عفJلا ةق_C&م غلا)م ،ةMئاد 8مذ
    

 )268( )1,915(  ةع4فJ'لا لخJلا ة)?(ض
 )586( )1,047( 26 لصألا Jعاقت ما~Cلا تاع4فJم
 1,986 1,963 13  ة3ل3غCgلا ة3لا'لا تاد4ج4'لا Aم 8لC&'لا JقMلا

    
    
  1,434 2,112 
    
    

 20,293 21,879  ة.ل.غ7;لا ة78نألا Oم جتاJلا LقJلا يفاص
    
    
    ةSرا'R;سالا ة78نألا
 )3,851( )4,012(  تاJعمو تالآو تا\لC'م ءا(ش
 )2( )19( 14 ةس4'لم (3غ تاد4ج4م ءا(ش
 - )3,747( 15 ك(gCم عو(gم يف را'Cäسإ
 1,068 360  ةgC)eم ع?راgمو ةل3مز تاe(ش Aم تال`_Cم
 123 172  ة'لC&م Jئا4ف
 86 197  ة3ساسأ (3غ ل4صأ ع3ب Aم تال`_Cم
 s  )190( 101(خأ تاe(ح
 - )797( 15 ةقالع تاذ ف(W ىلإ ةمJقم ةفلس
    
    

 )2,475( )8,036(  ةSرا'R;سالا ة78نألا يف مTL;&'لا LقJلا يفاص
    

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

 .ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه =م أ9:4ی ال ًاء4ج ةقف/.لا تاحا()إلا ل$#ت
  

8 

 )ة.9ت( EحD.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ناBب
  L.A/ 2022)د 31 يف ةBهJ9.لا ةLJلل

 2021 ()'&%د 31 2022 ()'&%د 31  
 8هرد ن34لم 3هرد ن/.لم تاحا-%إ 
    
    ة.لS/';لا ة78نألا
 J  24 6,892 5,504ئا4ف ل'_ت يCلا ة'لC&'لا فل&لاو ضو(قلا

 )15,587( )8,534( 24 ةJئاف ل'_ت يCلا فل&لاو ضو(قلا داJس
 )173( )655( 24 و 25 ة3مالسإلا ضو(قلا داJس
 )139( )98(   راé%إلا د4قع تا;4لáم داJس
 - )361(  ةقgCم ة3لام تاودأ داJس
 )3,360( )2,957(  ةع4فJ'لا Jئا4فلا
 )697( )919(  ة(3á&'لا (3غ ة3\ل'لا ق4قح ي'ها&'ل ةع4فJ'لا حا;رألا تاع?ز4ت
 )3A  )5,509( )2,980'ها&'لل ةع4فJ'لا حا;رألا تاع?ز4ت
 )78( )190(   ة(3á&'لا (3غ ة3\ل'لا ق4قح ي'ها&م ىلإ ضو(قلا داJس
    
    

 )17,510( )12,331(  ة.لS/';لا ة78نألا يف مTL;&'لا LقJلا يفاص
    
    

 L  1,512 308قJلا تافدا(مو LقJلا يف ةداVSلا يفاص
    

 )20( 132  ة3)Mجألا تال'علا ل?4_ت تاقو(ف يفاص
 8,321 8,422 19 (یاMی 1 يف JقMلا تافدا(مو JقMلا
 )3J 19 57 )187ق'لا JقMلا
    
    
 8,422 10,123 19 ()'&%د 31 يف LقJلا تافدا(مو LقJلا
    

 
 :ةماه ةDEقن "0غ تالماعم

 
 لYDZت Xتو .ع.م.ش 9Y$Xلاو لقJلل يDbAبأ ةa/ــش Xهرد نBDلم 599 غلA.] تادDجDم لYDZت Xت ،A/ 2022.ــL)د 31 يف ةBهJ9.لا ةJــLلا يف
 "تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا تاZ/9ـــ#م" يف غلاA.لا ه?ه n$ع 9Xی Xل .ع.م.ش عZز9Dلل =Bعلا ةa/ـــش ىلإ Xهرد نBDلم 158 غلA.] تادDجDم
 a4/.لا ناBب يف )12 حاــــــــــ()إ( "تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا" =.ــــــــــض غلA.لا لB:ــــــــــLت Xت Eقف sلذ عمو ،EحD.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ناBب يف
 .EحD.لا يلا.لا
 
 n$ع 9Xی Xل .ع.م.ش عZز9Dلل =Bعلا ةa/ـــــش ىلإ Xهرد نBDلم 955 غلA.] تادDجDم لYDZت Xت ،A/ 2021.ـــــL)د 31 يف ةBهJ9.لا ةJـــــLلا يف
 تالآو تاpل9.م" =.ــــــض غلA.لا لB:ــــــLت Xت =pلو ،EحD.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ناBب يف "تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا تاZ/9ــــــ#م" يف غلA.لا ا?ه
 .)12 حا()إ( EحD.لا يلا.لا a4/.لا ناBب يف "تاEعمو
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
31 ديسمرب 2022 

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

  

9 

   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 

 ة#"Jلا ل)ح تام)لعم 1
 
 B/Åمألا مDس/.لا ما$حأ �جBD 2005 [.DنDی 21 يف )"ةa/#لا" وأ "ةقا}"( ةماع ة.هاLم ةa/ش - ةقا|لل ةD{JBلا يDbAبأ ةa/ش Lzسأت
 .ةماع ة.هاLم ةa#/a 2005 ةLJل )X )16قر
 
 ةقا|لل يDbAبأ ةLسÉم ةpBلم لÜ.ت .ةBلا.لا قاروألل يDbAبأ قDس يف ةجرEم يهو ةقا|لل يDbAبأ ةLسÉ.ل ةع]ات ةa/ش يه ةقا} ةa/ش نإ

 éè#لا ةa/ش – "ةZرا:9لا تارا.9Üسالل مرDن" ةa/ش =م ٍلa اهpل9.) ةBق9A.لا ةJLAلاو ،ةقا} ةa/#ل رäE.لا لا.لا سأر يلا.جإ =م 90,0%
 %100 ةJLAب ةDaل.م ةقا|لل يDbAبأ ةLسÉم نإ .رDه.:لا sلذ يف ا.] =Z/خآ =B.هاLم لAق =م %4,9 ةLAنو ،%5,1 ةJLAب EحاDلا
 .)ADQ( "ة(]اقلا" ة(]اقلا ة9J.DZلا يDbAبأ ةa/#ل
 
 تارامإلا ةلود يف يلY.لا اهقDس يف هاB.لاو ءاó/هpلا BEل9Dل ةماه ةB:Bتا/9سا لDصأ اهیEلو ةقا|لاو ïفا/.لا ةع9JDم ةa/ش يه "ةقا}" نإ
 BEلDت ىلإ زاغلاو úفJلا =é4Zتو جا9نôو �Bق9Jلا لا.عأ =م ةقا|لا] ةصاéلا ة.Bقلا ةلLلس /Aع يلود L9Dòم ىلع ل.عتو ة9YE.لا ةóB/علا
 .ءاó/هpلا
 
 ةóB/علا تارامإلا ،يDbAبأ ،55224 ب ص ،ي.لاعلا يDbAبأ قDس ةعó/م ،ماق.لا ج/ب ،ï 25با|لا Dه "ةقا}" ةa/#ل ل:L.لا ناJDعلا نإ
 .ة9YE.لا
 
 ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 داDعإلا ساسأ 1.2
 
 /Bیاع.لل ًاقفو ةلداعلا ة.Bقلا] ةساق.لا تاDóل|.لاو تادDجD.لا ءا9ÜJسا] ةZéBرا9لا ةفل9pلا ساسأ ىلع ةقا|ل ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا داEعإ Xت
 Xقر ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلوEل ÅداYتالا نDناقلا تاAل|9.ل ًاقA}و ةABساY.لا /Bیاع.لل يلوEلا nل:.لا لAق =م ةرداäلا /Zراق9لل ةBلوEلا
  .2021 ةLJل )32(
 
 /Bشُأ اذإ الإ ،)Xهرد نBDلم( نDلBم ب/قأ ىلإ BXقلا ةفاZ� a/قت Xت .)Xهرد( ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا XهرEب ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ض/ع Xت
 .sلذ فالخ ىلإ
 
 /L.A)د 31 يف ا.X(. aهرد نBDلم 2021: 7,284( Xهرد نBDلم 9,002 ةعD.:.لل ةاقL9A.لا حاóرألا zغلب ،L.A/ 2022)د 31 يف ا.ك

 داEعإ Xت .)Xهرد نBDلم X )2021: 887هرد نBDلم 10,087 غلA.] ةلوا9E.لا تادDجD.لا ةعD.:.لل ةلوا9E.لا تاDóل|.لا تزوا:ت ،2022
 تالBهLت لالخ =م لجألا úس9D.لاو /äBقلا Eò.لا ىلع ةBفاa ةلBDس ةعD.:.لا sل9.ت .ةZرا/.9سالا أAEم ساسأ ىلع ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا
 =م 4Z4ع9لل يفاpلا XعEلا /فDت ىلإ جا9J9سإلا Xت Eقف يلا9لاóو ،ة/.L9.لا تاما94لالا] ءافDلل )19 حا()إ( ةعD.:.لل ةLYDó.لا /Bغ ضا/9قالا
 .2022 ةLJل ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا داEعإل �ساJم ةZرا/.9سالا ضا/9فا نأ
 

 ?Bف9Jلا B4ح لخدو A9.A/ 2021س 20 يف )"EیE:لا تاa/#لا نDناق"( ةZرا:9لا تاa/#لا نأ#] 2021 ةLJل X 32قر ÅداYتالا نDناقلا رEص
 .)"2015 نDناق"( هتالیEعتو ،ةZرا:9لا تاa/#لا نأ#] 2015 ةLJل X 2قر ÅداYتالا نDناقلا لYم لماpلا] لBYل 2022 /یاJی 2 يف
 
 ةJـــــــــــLل X 47قر ÅداYتا نDناق] مDـــــــــــس/.لا )"ةBلا.لا ةرازو"( ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلود يف ةBلا.لا ةرازو ترEـــــــــــصأ ،9Dó/ 2022كأ 3 يف

 تارامإلا ةلود يف تاa/ـــ#لا ةZA/ـــ(ل EیEج ما©ن ?Bف9Jل )"تاa/ـــ#لا �ئا/ـــض نDناق"( لا.عألاو تاa/ـــ#لا ىلع ةZA/ـــ(لا ض/ف نأـــ#] 2022
 .BD 2023نDی E 1ع] وأ يف أAEت ي9لا ةABساY.لا تا/9فلل EیE:لا تاa/#لا ةZA/ض ما©ن ABï|ت 9Xی .ة9YE.لا ةóB/علا
 
 ٪/فـص لEعم ABï|ت =$.) sلذ عمو ،٪9 ةAـJLب تاa/ـ#لا ةZA/ـض لEع.ل ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلود يف لا.عألا عـ(9éـس ،ماع ل$ـ#]
 nل:م =م را/ق �جD.] اهEیYEت 9Xی ،تآــــــ#J.لا =م ةBJعم عاDنأ ىلع وأ Xهرد 37,5000 زوا:9ی ال Å?لا ةZA/ــــــ(لل عــــــضاéلا لخEلا ىلع
 .ءارزDلا
 
 ةZAB/ـــــ(لا تا|لـــــLلا لAق =م تاداـــــشرإلا =م 4ZE.لا /BفDت JEع تاAل|9.لا Aï|9ـــــسو حئاDللاو =BناDقلا ه?ه /Bثأت BBXق9ب اBًلاح ةعD.:.لا مDقت
 .ةلäلا تاذ
 
 ه?ه راEصإ دا.9عا خZرات يف ا.a .اBنا/aوأو اBسور =Bب عا/äلا ءEب عم 2022 /یا/Aف 24 يف ةBق/#لا اóوروأ يف يساBسBD:لا عضDلا 9Eشا
 ةBنا$مôو ةZE/فلا فو/©لا را9Aعالا يف ةرادإلا ت?خأ .L$/Åعلا Øا#Jلا را/.9سا عم رD|9لا يف عا/äلا /.9سا ،ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا
 عق9D.لا /Bغ =م ،لÜ.لاóو .ةعD.:.لل ةBلا.لا تاناABلا ىلع Å/هDج /Bثأت EجDی ال هنأ ىلإ 9J9:zساو ةل.Y9.لا /}اé.لل ةعD.:.لا ض/عت
 ةض/9ف.لا علLلا راعسأ /Bثأت sلذ يف ا.] �aÜ =ع عضDلا ةAقا/م ةرادإلا لصا9Dس .ةBلBغ#9لا تاBل.علا ىلع ماه /Bثأت Åأ عضDلل نD$) نأ
.ءا(9قالا �Lح ءا/جإ Åأ ذاéتال ةجاYلا BBXق9ب مDق9سو

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

  ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 0Dح)Tلا ساسأ

 ًاعم اهBلإ را#)( ةع]ا9لا اهتاa/شو - ةقا} ة/|LBل ةعضاéلا تاa/#لاو ةقا|ل ةBلا.لا تاناABلا ىلع ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه =.(9ت
 :ةعD.:.لا Eòل نD$) امJEع ة/|LBلا ïق9Yت .L.A/ 2022)د 31 ى9ح اهpDZJت Xت ي9لاو ،)"ةعD.:.لا]"
 
 ؛اهBف /.L9Ü.لا ةه:لا ىلع ة|لLلا •
 و ؛اهBف قDقYلا وأ اهب /.L9Ü.لا ةه:لا عم ةكا/#لا =م ة:تاJلا ة/Bغ9.لا EئاDعلل ض/ع9لا •
 .اهEئاDع ىلع /Bثأ9لل اهب /.L9Ü.لا ةه:لا ىلع اه9|لس ما9éEسا ىلع ةرEقلا •
 
 تا/Bغت دDجو ىلإ فو/©لاو عئاقDلا تراشأ لاح يف ال مأ اهب /.L9Ü.لا ةه:لا ىلع ة/|Bس اهیEل ناa اذإ ا.Bف BBXقت ةداعإ] ةعD.:.لا مDقت
 ةه:لا يف 9äDZzلا قDقح ةABلاغ =م لقأ ةعD.:.لا Eòل نD$) امJEع .هالعأ ةجرE.لا ثالÜلا ة/|LBلا /صاJع =م /Üكأ وأ Eحاو يف
 تاذ ة|#نألا هBج9Dل ةBل.علا ةرEقلا اهJY.ل ةBفا9äDZz aلا قDقح نpDت امJEع اهب /.L9Ü.لا ةه:لا ىلع ة/|LBلا sل9.ت اهنإف ،اهب /.L9Ü.لا
 äDZzت قDقح zناa اذإ ا.Bف BBXق9ل ةلäلا تاذ فو/©لاو عئاقDلا عB.ج را9Aعالا يف ةعD.:.لا ?خأت .د/فJم ل$#] اهب /.L9Ü.لا ةه:لل ةلäلا
 :sلذ يف ا.] ،ة/|LBلا اهJY.ل ال مأ ةBفاa اهب /.L9Ü.لا ةه:لا يف ةa/#لا
 
 ؛=Z/خآلا تاDصألا باYصأ Xهسأ عZزDتو X:ح ىلإ /©Jلا] 9äDZzلا قDقYل ةa/#لا كال9ما X:ح •
 ؛ò/خأ فا/}أ وأ =Z/خآلا تاDصألا يpلام =م Åأ وأ ،ةعD.:.لا اهpل9.ت ي9لا ةل.Y9.لا 9äDZzلا قDقح •
 و ؛ò/خألا ة)Eقاع9لا تاBAت/9لا =م ة¥شاJلا قDقYلا •
 Å?لا zقDلا يف ةلäلا تاذ ة|#نألا هBج9Dل ةBلاYلا ةرEقلا ،sل9.ت ال وأ ،sل9.ت ةعD.:.لا نأ ىلإ /B#ت ةBفاضإ فو/bو ïئاقح ة)أ •

 .ةق]اLلا =B.هاL.لا تاعا.9جا يف 9äDZzلا Øا.نأ ىلإ ةفاضإلا] ،تارا/ق راEصإ هBف �ل|)
 
 هجو ىلع .ةع]ا9لا ةa/#لا ىلع ة/|LBلا Eقفت امJEع يهZJ9و ةع]ا9لا ةa/#لا ىلع ة/|LBلا ةعD.:.لل نD$) امJEع ةع]ا9لا ةa/#لا BEحDت أAEی
 ىلع ةعD.:.لا هBف لYäت Å?لا خZرا9لا =م لخEلا ناBب يف ة/9فلا لالخ ةEعL9A.لا وأ ةذL9YD.لا ةع]ا9لا تاa/#لا جئا9ن جاردإ 9Xی ،Eی9YEلا
 تاناABلا ىلع تالیEع9لا ءا/جإ 9Xی ،ًاZرو/ض sلذ نD$) امJEع .ةع]ا9لا ةa/#لا ىلع ة/|LBلا ةعD.:.لا هBف Eقفت Å?لا خZرا9لا ى9حو ة/|LBلا
 ،تادا/یالا ،ةpBل.لا قDقح ،تاDóل|.لاو تادDجD.لا عB.ج ف?ح 9Xی .ةعD.:.لل ةABساY.لا تاساLBلا عم ïفا99Dل ةع]ا9لا تاa/#لل ةBلا.لا
 .اهBEحDت JEع لماpلا] ةعD.:.لا ءا(عأ =Bب ام تالماع.لا] ةقلع9.لا ة)EقJلا تاقف9Eلاو ∂Zراä.لا
 
 قDقح ساBق 9Xی Eق .تاa/#لا ه?ه يف ةعD.:.لا قDقح =ع لäفJم ل$#] ةع]ا9لا تاa/#لا يف ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقح EیYEت 9Xی
 ةلاح يف ةأ#J.لا تادDجDم يفاص يف ةABساJت ةäح ىلع لYäDلل اهBلماح لéDتو ةBلاح ةpBلم قDقح لÜ.ت ي9لا ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا
 يف Eی9YEلل ةلباقلا تادDجD.لا يفاäل اهب ف/9ع.لا غلاA.لل ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقYل ةABسا9Jلا ةYäلا] وأ ةلداعلا ة.Bقلا] ًاBئAEم ةBف9äلا
 قDقYل ةجرE.لا ة.Bقلا نإ ،ذا9YDسإلا خZرا9ل ًاقحال .ةEح ىلع ةلماعم لa ساسأ ىلع ساBقلا ساسأ را9Bخا 9Xی .اهBلع ذL9YD.لا ةa/#لا
 تا/BBغ9لا يف ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقح äèح ىلإ ةفاضإلا] يئAE.لا فا/9عإلا JEع Yäèلا ه?ه ة.Bق يه ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا
 .ةpBل.لا قDقح يف ةقحاللا
 
 دDع) .ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقحو ةعD.:.لا يpلام ىلإ ًةEئاع نpDت ò/خألا ةلما#لا )ةراéLلا( /لخEلا =م JEب لaو ةراéLلا وأ حó/لا نإ
 قDقح يف 4:ع BEصر sلذ =ع ج9ن نôو ى9ح ة/|LB.لا /Bغ قDقYلا ىلôو ةعD.:.لا يpلام ىلإ ةع]ا9لا تاa/#لل لما#لا لخEلا عD.:م
 قDقح تالماع.a ة/|LBلا ةراLخ ىلإ ÅدÉت ال ي9لاو ةع]ات تاa/ش يف ةعD.:.لا ةpBلم يف تا/Bغ9لا با9Lحإ 9Xی .ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا
 تاa/#لا يف ةلäلا تاذ Xهääح يف تا/Bغ9لا n$ع9ل ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقحو ةعD.:.لا Yäèل ةجرE.لا ة.Bقلا لیEعت 9Xی .ةpBلم
 قDقح يف ة/شاAم هجاردإ 9Xی ضADق.لا وأ عDفE.لا لAEلل ةلداعلا ة.Bقلاو ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقح لیEعت ة.Bق =Bب ق/ف Åأ نإ .ةع]ا9لا
 .ةعD.:.لا يpلام ىلإ ًاEئاع نZ$Dو ةpBل.لا
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

  لا9عألا جامDنإ

 9Xی ي9لا ،ةلداعلا ة.Bقلا] لا.عألا جامEنا =.ض لYD.لا لAEلا ساBق 9Xی .ذا9YDسالا ةقZ/} ما9éEسا] لا.عألا ىلع ذا9YDسالا با9Lحا 9Xی
 ىلإ ةعD.:.لا ىلع ةAت/9.لا تاDóل|.لا ،ةعD.:.لا لAق =م ةلYD.لا تادDجD.لل ذا9YDسالا خZرا9ب ةلداعلا BXقلا عD.:م اهرا9Aعا] اهبا9Lحا
 9Xی .اهBلع ذL9YD.لا ةa/#لا ىلع ة/|LBلا لباقم ةعD.:.لا لAق =م ةرداäلا ةpBل.لا قDقحو اهBلع ذL9YD.لا ةa/#لل =Bق]اLلا =pBلا.لا
 .اهpAEت JEع ةراéLلا وأ حó/لا يف ًامD.ع ذا9YDسالا] ةقلع9.لا فBلا9pلا] فا/9عالا
 
 تادDجDم ءا9ÜJسا] ،ذا9YDسالا خZرا9ب ةلداعلا اه.Bق] ةلADق.لا تاDóل|.لاو Eی9YEلل ةلباقلا ةذL9YD.لا تادDجD.لا] فا/9عالا 9Xی ،ذا9YDسالا خZرا9ب
 X 12قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لل ًاقفو اهساBقو =BفDb.لا ا)ا4م تاBAت/9ب ةقلع9.لا تاDóل|.لا وأ تادDجD.لاو ةلجÉ.لا ةZA/(لا تاDóل|م وأ

 .يلا9Dلا ىلع =BفDb.لا عفاJم X 19قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لاو لخEلا ةZA/ض
 
 ةYäل ةلداعلا ة.Bقلاو ةا/9#.لا ةa/#لا يف ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقح ة.Bق ،لYD.لا لAEلا يلا.جإل πئافلا اهرا9Aعا] ة/ه#لا ساBق 9Xی
 Eی9YEلل ةلباقلا ةذL9YD.لا تادDجD.لا غلاAم يفاص ىلع )تEجو نإ( ها/9#.لا ةa/#لا يف Å/9#.لا لAق =م ًاق]اس اهب ∫فY9.لا ةpBل.لا قDقح
 خZرا9ب ةلADق.لا تاDóل|.لاو Eی9YEلل ةلباقلا ةذL9YD.لا تادDجD.لا غلاAم يفاص ناBBX، aق9لا ةداعإ Eع] ،هنأ ةلاح يف .ةلADق.لا تاDóل|.لاو
 ∫فY9.لا Å/9#.لا ةYäل ةلداعلا ة.Bقلاو ةا/9#.لا ةa/#لا يف ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقح ة.Bقو ،لYD.لا لAEلا يلا.جإ زوا:9ی ذا9YDسالا
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف ًة/شاAم ءا/#لا ةقفص ىلع �π a.$Lئافلا] فا/9عالا 9Xی ،)تEجو نإ( ها/9#.لا ةa/#لا يف ًاق]اس اهب
 
 نأ =$.) ال ي9لا( "ساBقلا ة/9ف" لالخ اهBلع لYäDلا Xت ي9لا ةBفاضالا تامDلع.لا =م أ#Jت ي9لا تالیEع9لا يه ساBقلا ة/9ف تالیEعت نإ
 .ذا9YDسالا خZرا9ب ت/فDت ي9لا فو/©لاو عئاقDلا لDح )ذا9YDسالا خZرات =م ةEحاو ةJس زوا:9ت
 
 ي9لا دAJDلل ة9قÉ.لا غلاA.لا جاردإ] ةعD.:.لا مDقت ،جامEنالا ثوEح JEع /Z/ق9لا ة/9ف ة)اهن يف لا.عألا جامEنال ةBلوألا ةAساY.لا ل.p9ت Xل اذإ
 تاDóل|م وأ تادDجD.] فا/9عالا 9Xی وأ ،)هالعأ /©نأ( ساBقلا ة/9ف لالخ ة9قÉ.لا غلاA.لا sلت لیEعت 9Xی .اهل ةJLAلا] ةäقان ةAساY.لا zناك
 ت/ثأل ،ةمDلعم zناD aل ي9لا ،ذا9YDسالا خZرا9ب ة/ها©لا عاضوألاو عئاقDلا لDح اهBلع لYäDلا Xت ي9لا ةEیE:لا تامDلع.لا n$ع9ل ،ةBفاضا

 .خZرا9لا sلذ يف اهب ف/9ع.لا غلاA.لا ىلع
 
 ةYضD.لا ذا9YDسالا ةقZ/} ما9éEسا] ،ة:مE.لا تآ#J.لل /هDج اهل ي9لاو ،ةa/9#م ة/|LBل ع(éت ي9لا لا.عألا جامEنإ با9Lحا sل?9X aی
 .هالعأ

 ةلداعلا ة09قلا سا0ق

 نإ .يلام /Z/قت لa خZرات يف ةلداعلا ة.Bقلا] ،ةBلا.لا /Bغ تادDجD.لا πعóو تاق9#.لا لÜم ،ةBلا.لا تاودألا πع] ساBق] ةعD.:.لا مDقت
 =Bب ة.©J9م تالماعم =.ض تاDóل|.لا =م Åأ ل9YDZل اهعفد وأ ،تادDجD.لا Eحأ عABل اهمال9سا B9Xس ي9لا ة.Bقلا يه ةلداعلا ة.Bقلا
 ةرEقلا ىلع ًءاJب ةثالÜلا تاL9DZ.لا =م ةEحاو يف ةلداعلا ة.Bقلا] ةساق.لا تاDóل|.لاو تادDجD.لا ف9äJBب ةعD.:.لا مDقت .قDـLلا] =Bلماع9.لا
 .ةلثا.م تاDóل|م وأ تادDجD.ل ة|#ن قاDسأ يف ةجرEم راعسأ يه L9Dò 1.لا تالخEم نإ .اهساBق يف ةمL9éE.لا تالخE.لا ة©حالم ىلع
 وأ لصألل L9Dò 1.لا يف ةجرE.لا راعسألا فالé] ،/شاAم /Bغ وأ /شاAم ل$#] ،اه9©حالم =$.) تالخEم يه L9Dò 2.لا تالخEم نإ
 تاذ قLDلا تاناBب ىلع ًاZ/هDج ًالیEعت n$عت ي9لاو ما94لالا وأ لصألل ة©حال.لل ةلباق /Bغ تالخEم يه L9Dò 3.لا تالخEم نإ .ما94لإلا
 .قLDلا يف =aBرا#.لا لAق =م /Bع9Lلا لDح ةعD.:.لا ضا/9فا وأ اه9©حالم =$.) ي9لا ةلäلا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 تادا"یإلاY فا"Tعإلا

 ةعلس ىلع ة/|LBلا لYDZت لالخ =م ءادألا ما94لا] ةعD.:.لا يفL9Dت ا.BJح وأ امJEع ءال.علا عم ةم/A.لا دDقعلا =م تادا/یإلا] فا/9عالا 9Xی
 .ة)دا.لا لB.علا ةزاBحو لB.علا ىلإ ةpBل.لا لاق9نا عم ة/|LBلا لYDZت =ما94ی ام ًةداع .لB.علا ىلإ ةدDعDم ةمEخ وأ
 
 /عس نإ .ءادألا ما94لال éäè.لا ةلماع.لا /عس غلA.] تادا/یإلا] فا/9عإلا] ةعD.:.لا مDقت ،ءادألا ما94لا ءاف9Bسا 9Xی ا.BJح وأ ،امJEع
 عABلا راعسأ ىلع ًءاJب Eقعلا يف ءادألا تاما94لال ةلماع.لا /عس éäBèت 9Xی .هBلع لYäDلا ةعD.:.لا عق9Dت Å?لا غلA.لا Dه ةلماع.لا
 .ةدDعD.لا تامéEلا وأ علLلل ةلقL9.لا
 
 :تادا/یإلل رäEم ل$] ïلع9ی ا.Bف تادا/یإلا فا/9عإلا BzقDتو ةعD.:.لل ةفلé9.لا تادا/یإلا رداäم يلی ا.Bف
 
 هاB.لاو ةقا|لا عZزDتو لقن =م تادا/یإ )أ
 
 يساسأ ل$#] لقJلا ة$Aش لقJت .عZز9Dلا ما©Jب ةقا|لا تا|Yم óú/ت تالYDمو ةفلé9م لقن DØ|خ =م ن9pDی لقن ما©ن ةعD.:.لا sل9.ت
 .لقJلا ما©ن ة$A#ل ة9Y9Bلا ةAJBلا تامEخ ةعD.:.لا مEقت ا.a .عZز9Dلا تا$Aش ىلإ ةAئاLلا هاB.لاو ةقا|لا
 
 ò/خأ لDصأو ،ة|#نألا ه?ه =Bب ةa/9#م ةBJعم لDصأ ما9éEسا] ، ةäخ/.لا /Bغو ةäخ/.لا ة|#نألا =م تادا/یإ ةعD.:.لا ïقYت
 .ةäخ/.لا /Bغ ة|#نألل úقف ةéääم
 
 عZز9Dلل يDbAبأ ةa/ش ىلع اهلY.Bت 9Xی ي9لاو ،يDbAبأ ةرامإ لخاد هاB.لاو ةقا|لا لقJب ةقلع9.لا تالماع.لاو تاBل.علا ةäخ/.لا ة|#نألا لÜ.ت
 تاناABلا ه?ه يف اهجاردإ 9Xی Xلو ةعD.:.لا لخاد تالماع.a تالماع.لا ه?ه ف?ح Xت .)ةعD.:.لا تاa/ش =م ا.هالك( عZز9Dلل =Bعلا ةa/شو
 .BD 2020لDی Å 1أ ، جامEنالا ةBل.عل يلعفلا خZرا9لا Eع] ةEحD.لا ةBلا.لا
 
 هاBمو ءاó/هa ة¥Bهو ءا.لاو ءاó/هpلل ة)داYتالا ة¥Bهلا ىلإ هاB.لاو ةقا|لا لقJب ةقلع9.لا تالماع.لاو تاBل.علا ةäخ/.لا /Bغ ة|#نألا لÜ.ت
 .تارامإلا ءاó/هaو هاBم ةa/ش ىلع اهلY.Bت 9Xی ي9لاو ،ةقرا#لا
 
 )ةäخ/.لا ة|#نألا( ةa/9#.لا لDصألا =م لقJلا ما©ن ما9éEسا مDسر
 
 �جD.] ،ةقا|لا ةرازو =ع ةرداäلا ةäخ/.لا ة|#نألا ةقBثو يف ةدراDلا ةغäBلل اًقفو لقJلا ما©ن ما9éEسا مDسر =م تادا/یإلا با9Lحا 9Xی
 فBلاpت ل.#تو عZز9Dلا تاa/ش ىلإ هاB.لا ةBلYتو BEل9Dلا تا|Yم =م ءاó/هpلاو هاB.لا لقJل ةقا|لا ةرازو لAق =م ةa/#لل ةرداäلا Bèخا/9لا
 ىلع ءاó/هpلاو هاB.لا لقJل ما©Jلا مDسر L9JEت ،Eی9YEلا هجو ىلع .عZز9Dلا تاa/#ل BXل9Lلا Øاقن JEع ةa/9#.لا لقJلا ة$Aش تامEخ /BفDت
 .2022 ىلإ 2019 =م ة/9فلا ي|غ) Å?لا 1 ة9J©B.Bلا ة]اق/لا
 
 .هاB.لاو ءاó/هpلا لBصDت JEع لقJلا ما©ن ما9éEسا مDسر =م تادا/یإلا] فا/9عالا 9Xی
 
 ءاó/هpلا تادا/یإل ه] حL.D.لا ىäقألا YEلا لقJلا ما©ن ما9éEسا مDسر =م Bèخ/9لا تادا/یإ زوا:9ت نأ =$.) ال ،Bèخ/9لا Øو/#ل اًقفو
 ةقلع9.لا تالسا/.لاو Bèخ/9لل اًقفو ةقا|لا ةرازو ه.©Jت ا.a راعسألا ةAقا/مو Bèخ/9لا يف دYEم Dه ا.a ةغäBلل اًقفو ةY9LA.لا هاB.لاو
 .ة9J©B.Bلا ة]اق/لا]
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( تادا"یإلاY فا"Tعإلا

 )ة.9ت( هاB.لاو ةقا|لا عZزDتو لقن =م تادا/یإ )أ
 
 )ةäخ/.لا /Bغ ة|#نألا( úقف ةéää.لا لDصألا =م ما©Jلا مDسر
 
 ىلإ عDج/لا] ةYLDó.لا ةدYE.لا لقJلا مDسر ىلع úقف ةéääم لDصأ =م ò/خألا تارامإلا ىلإ ءاó/هpلاو هاB.لا لقJل ةمéEلا مDسر E.9عت
 .هاB.لاو ءاó/هpلا لBصDت JEع اً()أ تادا/یإلا ه?هب فا/9عإلا 9Xی .ةلäلا تاذ ةéää.لا لDصألا لBغ#9ب ة|Aت/.لا فBلا9pلا
 
 هاB.لاو ةقا|لا عZزDتو ZEرDت =م تادا/یا
 
 تادا/یإلا =م ه] حL.D.لا ىäقألا YEلل تادا/یإلا ع(éت .يDbAبأ ةق|Jم يف هاB.لاو ةقا|لا عZزDتو ZEرDت =م تادا/یإ sل?a ةعD.:.لا ïقYت
 .ةقا|لا ة/ئاد =ع ةرداäلا Bèخ/9لا ةقBثو يف ةدYE.لا ةغäBلل اًقفو ةY9LA.لا
 
 فا/9عالا 9Xی .ةعD.:.لا عZزDت =.ض هاB.لاو ةقا|لا ZEر9Dل ءال.علا =م داد/9سالل ةلباقلا مDس/لا ZEر9Dلا لا.عأ =م ةققY.لا تادا/یإلا ل.#ت
 خZرات =Bب ءال.علل ةدرD.لا تاEحDلا ة.Bقل اً/یEقت =.(9تو ءال.علل هاB.لاو ةقا|لا تاEحو ZEرDت 9Xی امJEع Åأ ةBJعم ةJBمز ة|قن JEع تادا/یإلا]
 ساسأ ىلع اهب ف/9ع.لا ة.كا/9.لا تادا/یإلا يف Å/هDج n$ع ثYE) الأ /aAB ل$#] ل.Y9.لا =م /9Aع) ./Z/ق9لا خZراتو داEعلل ةءا/ق /خآ
 .ةعD.:.لل ة.كا/9.لا ةZéBرا9لا ة/éAلا
 
 ،لB.علا =م لباقم ïح ىلع zلäح Eق ةعD.:.لا نpDت ،ةدDعDم ةمEخ وأ ةعلس لYDZت لالخ =م ءادألا ما94لا ةعD.:.لا يفL9Dت امJEع
 .ةJیEم Xمذ ل$ش ىلع Eقع تادDجDم اهیEل نD$) ،يلا9لاóو
 
 داEعلا �aB/تو لBص9Dلا مDسر =م تادا/یإ
 
 9Xی .ةلäلا تاذ ò/خألا تاEع.لاو تاداEعلا �aB/9ل ءال.علا =م �9L$.لا لخEلا تاداEعلا �aB/تو لBص9Dلا مDسر =م تادا/یإلا ل.#ت
 .لBص9Dلا لBعفت JEع ةراéLلا وأ حó/لا يف مDس/لا ه?هب فا/9عالا
 
  ًاقLAم ةعDفE.لا تاقا|Aلاو هاB.لا XئاLق =م تادا/یإ
 
 ه?هب فا/9عالا 9Xی .اًقLAم ةعDفE.لا تاقا|Aلاو هاB.لا XئاLق عABل ءال.علا =م ة.لL9.لا مDس/لا اًقLAم ةعDفE.لا تاقا|Aلا =م تادا/یإلا لÜ.ت
 .اًقLAم ةعDفE.لا تاقا|Aلا ه?ه لباقم ءال.علا ىلع هاB.لا تاEحو عZزDت هBف 9Xی Å?لا zقDلا يف ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف مDس/لا
 
  ò/خأ ةBلBغ#ت تادا/یإ
 
 ي9لا تادا/یإلاو تادا/یإلا =م ه] حL.D.لا ىäقألا YEلا =Bب ق/فلا ىلع ة/9فلل هاB.لاو ةقا|لا عABب ةقلع9.لا ò/خألا ةBلBغ#9لا تادا/یإلا L9JEت
 .ءاó/هpلاو هاB.لا عZزDتو ZEرDت =ع ءال.علل اهب /BتاDف راEصإ 9Xی
 
 ءال.علل ةدرD.لا تاEحDلا ة.Bقل اً/یEقت =.(9تو ءال.علل هاB.لاو ةقا|لا تاEحو ZEرDت 9Xی امJEع ةBJعم ةJBمز ة|قن JEع تادا/یإلا] فا/9عالا 9Xی
 ./Zراق9لا داEعإ خZراتو داEعلل ةءا/ق /خآ خZرات =Bب

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( تادا"یإلاY فا"Tعإلا

  هاB.لا ةBلYتو ةقا|لا BEلDت =م تادا/یإ )ب
 
 :ةعD.:.لل هاB.لاو ءاó/هpلا لا.عأ =ع اهب ف/9ع.لا تادا/یإلا يلی ا.Bف .هاB.لاو ةقا|لا عBب =م تادا/یإ ةعD.:.لا ïقYت
 
 تاBAت/9ل ةBلا.لا تادDجD.لا تاAل|9م يف9DـــــــLت ةقا|لا ءا/ـــــــش ةBقافتا / هاB.لاو ةقا|لا ءا/ـــــــش ةBقافتا نأ Eی9YEب ةعD.:.لا ماBق لاح يف •

 ىلإ عDج/لا] =یE.لا لAEلا Bèــéäت 9Xی هنإف ،)"ةمéEلا تازا9Bما" يف ةماهلا ةABــساY.لا ةــساBــLلا �جD.] ةYــضD.لا( زا9Bمالا تامEخ
  .ةمEق.لا تامéEلل ةJLABلا ةلداعلا BXقلا

 ىلع يلعفلا ةEئافلا لEعم ةقZ/} ما9éEـــــــــسا] ةBلDZ.9لا تادا/یإلا جاردإ Z9Xو ةمéEلا E(Xقت 9Xی امJEع ةBلBغـــــــــ#9لا تادا/یإلا] فا/9عإلا 9Xی •
 .ةBلا.لا تادDجD.لا

 تاعDفE.] فا/9عالا 9Xی ،ةBلBغـــ#ت دDقع =.ـــ(9ت ةقا|لا ءا/ـــش ةBقافتا / هاB.لاو ةقا|لا ءا/ـــش ةBقافتا نأ Eی9YEب ةعD.:.لا ماBق لاح يف •
 ،تاعفEلا] فا/9عإلا 9Xی .ة/9فلا لالخ Eهع9.لل ةعـLلا /BفDت هBف 9Xی Å?لا YEلا ىلإ J9©Xم ساـسأ ىلع ةBلBغـ#ت تارا:)إ تادا/یإa ةعـLلا
 ءا/ـــش ةBقافتا /هاB.لاو ءاó/هpلا ءا/ـــش ةBقافتال ة)Eقاع9لا Øو/ـــ#لل اًقفو تادا/یإa ،)دDقDلا تادا/یإ لÜم( ةعـــس تاعفaE اهجاردإ 9Xی ال ي9لا
 .ءاó/هpلا

 .Eهع9.لل هاB.لا ةعسو اهBلع Eقاع9.لا ةقا|لا E(Xقت هBف 9Xی Å?لا zقDلا يف تادا/یإa هاB.لاو ةقا|لا تاعDفE.] فا/9عالا 9Xی •
 يف م9éEــL.لا دDقDلل قDــLلا /عــLل ةZواــLم ة.Bق] ةع]ا9لا ةقا|لاو هاB.لا تاa/ــش EÅهع9م لAق =م ةد/9ــL.لا غلاA.لا دDقDلا تادا/یإ لÜ.ت •

 يف دDقDلا كاله9ـــسا JEع دDقDلا تادا/یإ] فا/9عالا 9Xی .ةقا|لا ءا/ـــش تاBقافتôو هاB.لاو ةقا|لا ءا/ـــش تاBقافتا Øو/ـــ#ل اًقفو ةقا|لا BEلDت
 .هاB.لاو ةقا|لا جا9نإ

 
 زاغلاو úفJلا =م تادا/یإ )ج
  
 امJEع اًمD.ع ثYE) ام Dهو ،لB.علا ىلإ جJ9.لا ىلع ة/|LBلا لYDZت هBف 9Xی Å?لا zقDلا يف زاغلاو úفJلا عBب =م تادا/یإلا] فا/9عالا 9Xی
 .جJ9.لا لB.علا لAق) امJEعو ò/خأ لBصDت ةBلآ ة)أ وأ úفن �Bبانأ وأ úفن ةلقان /Aع اBًلعف جJ9.لا لYDZت 9Xی
 
 ةفاpÜلا ساBقم ىلع ًءاJب ق/فل اًقفو ةرو/(لا JEع اهلیEعت 9Xی ي9لاو قLDلا راعسأ ىلع ًءاJب زاغلاو úفJلا =م ةعD.:.لا تاعABم /BعLت 9Xی
 .عاAُ.لا زاغلاو úفJلل ي$Z/مألا لو/A9لا Eهع.ل ةBعJDلا
 
 ال Eق YBº] ةعD.:.لا لAق =م ك/9#م ل$#] ةDaل..لا تادDجD.لا πع] ما9éEسا] 9Xی زاغلا وأ úفJلا =م جJ9.لا ?خأ وأ عفر تاBAت/ت نإ
(L9لX ی وأABع aح كرا#م لä9يف جا9نإلا يلا.جإ =م ه aة/9ف ل. (.Üع لE9لا مDلا نزاJب جتاB= 9ساYلاو ي.كا/9لا جا9نإلا قاق.ABكا/9لا تاع.Bة 
 =.ض =م هجاردإ Z9Xو قLDلا ة.Bق ىلع ًءاJب عف/لاو πفéلا BBXقت 9Xی ."عفر" وأ "πفخ" /Zراق9لا داEعإ خZرات يف كرا#م لa ىلإ ةJLDó.لا
 فا/9عالا لÜم تاعAB.لا ةفلpت لالخ =م ةABساY.لا ة/9فلا لالخ تاY/aلا لیEعت 9Xی .يلا9Dلا ىلع ةلوا9E.لا تاDóل|.لاو ةلوا9E.لا تادDجD.لا
 .اهقاق9Yسا ساسأ ىلع حó/لا يلا.جإ]
 
 زاغلا نوé4م
 
 .ءال.علا لAق =م اهلADقو ةمéEلا E(Xقت اهBف 9Xی Bºح zقDلا رو/م عم زاغلا نوé4م =م تادا/یإلا] فا/9عالا 9Xی
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 ة0م)\Qلا ح/9لا

 BEكأت كاJه نD$) امJEع ةلداعلا ة.Bقلا] ةلجÉم ةBمD$ح ةa.JY اBًئAEم لDـــــــــــصألا Eحأ ةفلpت =ع ةعD.:.لا ضDعت ي9لا حJ.لا] فا/9عإلا 9Xی
 وأ حó/لا يف حJ.لا ه?هب فا/9عالا 9Xی ،ًاقحال .ةJY.لا] ة|Aت/.لا Øو/ـ#لا] م94لت فDـس ةعD.:.لا نأو اهمال9ـسا 9Xی فDـس ةJY.لا نأ] لDقعم
 .ةلäلا Åذ لصألل يجا9نإلا /.علا Eòم ىلع J9©Xم ساسأ ىلع ةراéLلا

 _ئا"[لا

 ةBلاYلا لخEلا ةZA/ض )أ
 
 .ةZAB/ــ(لا تا|لــLلا ىلإ اهدر وأ =م اهلBــYäت عق9D.لا ة.Bقلا] ةق]اــLلاو ةBلاYلا ةBلا.لا تا/9فلل ةZAB/ــ(لا تاDóل|.لاو تادDجD.لا ساBق 9Xی
 ي9لا لوEلا يف ،/Z/ق9لا خZرات يف Å/هDج ل$ـ#] ةل.Y9.لا وأ ةEئاـLلا sلت يه ة.Bقلا باـ9Lحا يف ةم9éEـL.لا �ئا/ـ(لا =BناDقو تالEعم نإ
 .ةZA/(لل عضاخ لخد جتان /ه©تو ةعD.:.لا اهBف ل.عت
 
 وأ حó/لا يف Bnلو ةpBل.لا قDقح يف اهب فا/9عالا 9Xی ةpBل.لا قDقح يف ة/ــــــــــشاAم اهب ف/9ع.لا دAJDلا] ةقلع9.لا ةBلاYلا لخEلا ةZA/ــــــــــض نإ
 ةقA|.لا ةZA/ــــ(لا =BناDق اهBف عــــ(éت ي9لا تالاYلل ًاقفو Åرود ل$ــــ#] ةZA/ــــ(لا تاEئاعلا =م ةE.9ع.لا 4كا/.لا BBXق9ب ةرادإلا مDقت .ةراــــéLلا
 =م =pلو ÉaEم /Bغ اهل ةZA/ـــ(لا EیYEت نD$) ي9لا رDمألا sل9ل èـــéä.] فا/9عالا 9Xی .J|Aïی ا.BÜح èـــéäم =9pDZب مDقتو تا/BـــLف9ل
 عق9D.لا غلA.لل /یEقت لــ(فأ ىلع ًءاJب تاــäــéä.لا ساBق 9Xی .�ئا/ــ(لا ة¥Bه ىلإ لاDمألل يلAق9ــLم يجراخ ïفEت كاJه نD$) نأ ل.Y9.لا
 ة|ــ#نألا ه?ه لï [.Üلع9ی ا.Bف ةق]اــس تا/B= [éAمDعEم ةعD.:.لا لخاد �ئا/ــ(لا ءا/Aخ X$ح ىلع BBXق9لا 9JEــL) .عفEلا 9YïــLم حAــä) نأ
 .ةلقL9م ة9éääم ةZAB/ض ةرD#م ىلع ًءاJب تالاYلا πع] يفو
 
 ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ض )ب
 
 يف ا.Å a/هDج ل$ـ#] اهب لD.ع.لا وأ اهب لD.ع.لا لخEلا ةZA/ـض تالEعم ما9éEـسا] ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ـض تاDóل|مو تادDجDم ساBق 9Xی
 وأ داد/9ــــــسا اهBف 9Xی نأ عق9D.لا =م ي9لا تاJDــــــLلا يف ةZA/ــــــ(لل عــــــضاéلا لخEلا ىلع اهقAB|ت عق9D.لا =م ي9لاو ةBمD.علا ةBناB4.لا خZرات
 يف ò/خألا ةلماـــــ#لا )ةراـــــéLلا( / لخEلا يف وأ ةراـــــéLلا وأ حó/لا يف ةEـــــصرألا ه?ه ىلع تا/BBغ9لا] فا/9عالا 9Xی .ة9قÉ.لا قو/فلا ةDZـــــLت
 .اهBف ثYEت ي9لا ة/9فلا
 
 ا?ه /.9ــL) نأ] ،ةJBفلا òوE:لا ىلع ًءاJب ،ل.Y9.لا =م نD$) امJEع يZA/ــ(لا را/قإلا عــضDل يلا.لا ناABلا /Bثأ9ب فا/9عإلا] ةعD.:.لا مDقت
 مDقت اـهنإـف ،لـ.Y9م عفEـلا نأ ةـعD.:.لا تر/ق اذإ .اـهب ةـ|Aت/.لا تالاـ.9حالاو ةـل.Y9.لا جئاـJ9لا BBXق9ب ةـعD.:.لا مDقت .BïقEـ9لا EـJع عــــــــــــــضDلا
 .ةقL9Y.لا ةZA/(لا غلA.ل /یEقت ل(فأ ما9éEسا] ةZA/(لا éäèم ساBق]
 
 نأ] ل.Y9.لا =م Bnل هBف نÅ ($D?لا YEلا ىلإ اهـ(Bفéتو /Z/قت لa خZرات يف ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ـض تادDجD.ل ةZ/9فEلا ة.Bقلا ةعجا/م 9Xی
 /Bغ ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ــض تادDجDم BBXقت ةداعإ 9Xی .يئ4ج وأ يلa ل$ــ#] ةلجÉ.لا ةZA/ــ(لا تادDجDم ما9éEــسال فاa يZA/ــض حóر /ف9Dی
 ةZA/ـ(لل ةعـضاéلا ةBلAق9ـL.لا حاóرألا ح.ـLت نأ ل.Y9.لا =م هBف حAـä) Å?لا YEلا ىلإ اهب فا/9عالا Z9Xو /Z/قت لa خZرات يف اهب ف/9ع.لا
 .ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ض لصأ داد/9سا]
 
 تاDóل|م لباقم ةلوا9E.لا ةZA/ـ(لا تادDجDم ةDZـ9Lل م4لم ينDناق ïح كاJه ناa لاح يف ةلجÉ.لا ةZA/ـ(لا تاDóل|مو تادDجDم ةDZـLت 9Xی

 .ةZAB/(لا ة|لLلا nفنو ةأ#J.لا nفJب ةقلع9م ةلجÉ.لا �ئا/(لا نpDتو ،ةلوا9E.لا لخEلا ةZA/ض

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 ة0*/جألا تال9علا لQ(aت

  .ةعD.:.لل ض/علا ةل.ع Dه يتارامإلا XهرEلا را9Aعإ Xت Eقف ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه ض/غل
 
 sل9ل ةBفDbBلا ةل.علا] ًاBئAEم ةJABجألا تال.علا] تالماع.لا جاردإ 9Xی ،ة)د/فلا ةلBم4لا تاa/ـــــ#لاو ةa/9ـــــ#.لا عZراـــــ#.لاو ةع]ا9لا تاa/ـــــ#لا يف
 ةBفDbBلا ةل.علا ىلإ ةJABجألا تال.علا] ة)EقJلا تاDóل|.لاو تادDجD.لا لYDZت ةداعإ 9Xی .ةلماع.لا خZرات يف ÅرDفلا ف/äلا لEع.] تاa/#لا
 .9YDØلا ةAــساYم ABï|ت 9Xی Xل ام ةراــéLلا وا حó/لا يف ل9YDZلا =ع ة:تان تاقو/ف ة)أ جاردإ 9Xی ./Z/ق9لا خZرات يف ÅرDفلا ف/ــäلا لEع.]
 .يئAE.لا جاردإلا Eع] ،ةلداعلا ة.Bقلا] اهساBق 9Xی ي9لا sلت فالé] ة)EقJلا /Bغ تاDóل|.لاو تادDجD.لا لYDZت ةداعإ 9Xی ال
 
 ما9éEــــــــــــسا] يتارامإلا XهرEلا ىلإ ةع]ا9لا ةJABجألا تاBل.علا] ةــــــــــــصاéلا تاDóل|.لاو تادDجD.لا لYDZت 9Xی ،ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه يف
 .Å/هـش ساـسأ ىلع حج/.لا ف/ـäلا /عـس úـس9Dم ما9éEـسا] لخEلا ناBب يف غلاA.لا لYDZت Z9Xو ،/Z/ق9لا خZرات يف ةEئاـLلا ف/ـäلا راعـسأ
 ò/خألا ةلماـــــــــ#لا )ةراـــــــــéLلا( /لخEلا =.ـــــــــض ةBجراéلا تاBل.علا لYDZت =م ة:تاJلا ةJABجألا تال.علا لYDZت تاقو/ف عB.:] فا/9عإلا 9Xی
 Xكا/9.لا غلA.لا جاردإ 9Xی هنإف ،ةJABجألا ةBل.علا داع9Aــسا JEع .ةpBل.لا قDقح =.ــض ةJABجألا تال.علا لYDZت ي}ا9Bحا يف ة.كا/9.لاو EحD.لا
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف ةJABجألا ةBل.علا تا?ب ïلع9.لا ةpBل.لا قDقح =.ض جرE.لاو لجÉ.لا

 ة#"JTم عaراJمو ةل0مز تا#"ش يف تاراTd9سإ

 ةBلا.لا ةـــساBـــLلا تارا/ق يف ةaراـــ#.لا ىلع ةرEقلا Dه ماهلا /Bثأ9لا نإ .اهBلع ًاماه ًا/Bثأت ةعD.:.لا سرا.ت ي9لا ةأـــ#J.لا يه ةلBم4لا ةa/ـــ#لا
 .تاساLBلا sلت ىلع ةa/9#.لا ة/|LBلا وأ ة/|LBلا Bnل =pلو اهBف /.L9Ü.لا ةa/#لا يف ةBلBغ#9لاو
 
 �Bت/9لا تادDجDم يفاـــــص يف ًاقDقح �Bت/9لا ىلع ةa/9ـــــ#م ة/|Bـــــس اهیEل ي9لا تاه:لل نBº ($Dح ك/9ـــــ#م �Bت/ت Dه ك/9ـــــ#.لا عو/ـــــ#.لا
 لDح تارا/قلا م4ل9ـــــLت امJEع úقف /ه©ت ي9لا �Bت/9لا ىلع ة/|BـــــLلل ًا)Eقاعت اهBلع ïف9.لا ةaراـــــ#.لا يه ةa/9ـــــ#.لا ة/|BـــــLلا نإ .ك/9ـــــ#.لا
 .ة/|LBلا كرا#9ت ي9لا تاه:لا =م ةBعا.جإ ةقفاDم ةقالعلا تاذ ة|#نألا
 
 قDقح ةقZ/} ما9éEـسا] ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه يف اهجاردإ 9Xی ةa/9ـ#.لا عZراـ#.لا وأ ةلBم4لا تاa/ـ#لا تاDóل|مو تادDجDمو جئا9ن نإ
 .ةABساY.لا ةpBل.لا
 
[.Dج� {/Zقح ةقDل.لا قpB9ی ،ةX 9ـــسالا جاردإÜ.ب يف راBلا نا./a4 9لا] يلا.لاpئاز ةفلEغت ًاB/ع] ام تاE 9ـــسالاYDح يف ذاäلا ةـــ.:.Dم ةع= 

 تاa/#لل ًامEقم ةحJD..لا ضو/قلا جاردإ 9Xی .را.9Üسالا ة.Bق يف ضافéنا Åأ ًاäقانو ة.لL9.لا تاعZز9Dلا ًاäقان ،ةa/#لا تادDجDم يفاص
 n$ع) .ةعD.:.لل يلا.لا a4/.لا ناBب يف را.9Üـــسالا =.ـــض sل?X aهـــسألا لDZ.ت èئاـــäخ اهل ي9لاو ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل ًاقفو ةAـــY9L.لا
 ةلEع.لا ،ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل ًاقفو ةY9LA.لا ةa/#لا ىلع ةZA/(لا äXخ Eع] جئاJ9لا يف ةعD.:.لا ةäح ةعD.:.لل ةراéLلا وا حó/لا ناBب
 يف ةلداعلا اه.Bق ىلع ًءاJب ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل ًاقفو ةAـــــY9L.لا ةa/ـــــ#لا تادDجDم ة.Bق يف ضافéنا Åأو ءاف}إلاو كاله9ـــــسالا باـــــ9Lحال
 ًاقفو ةAـــY9L.لا ةa/ـــ#لل ò/خألا ةلماـــ#لا )ةراـــéLلا( /لخEلا يف ةعD.:.لا ةـــäح ةعD.:.لل لماـــ#لا لخEلا ناBب =.ـــ(9ی .ذا9YDـــسالا خZرات
 ًاقفو ةAـــــY9L.لا ةa/ـــــ#لا لAق =م ةpBل.لا قDقح =.ـــــض ًة/ـــــشاAم ةجرE.لا غلاA.لا =م ةعD.:.لا ةـــــYä] فا/9عإلا 9Xی .ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل
 .ةعD.:.لل ةpBل.لا قDقح يف تا/Bغ9لا ناBب يف ًة/شاAم ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل
 
 ةعD.:.لا ةـــäح Eòم ىلإ ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل ًاقفو ةAـــY9L.لا اهتاa/ـــشو ةعD.:.لا =Bب تالماع.لا =م ةققY.لا /Bغ حاóرألا داع9Aـــسا 9Xی
 .ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل ًاقفو ةY9LA.لا ةa/#لا يف
 
 تا/Bغ9لا وأ ثاEحألا /Bــ#ت امJEع ة.Bقلا يف ضافéنالل ةpBل.لا قDقح ةقZ/|ل ًاقفو ةAــY9L.لا تاa/ــ#لا يف را.9Üــسالا BBXق9ب ةعD.:.لا مDقت
 ة.Bقلا ةنراقم 9Xی ،ة.Bقلا يف ضافéنا دDجو ىلع /ـشÉم Åأ دDجو ةلاح يف .داد/9ـسالل ةلباق نpDت ال Eق ةZ/9فEلا ة.Bقلا نأ ىلإ فو/©لا يف
 تزوا:ت اذإ .ىلعأ ا.هیأ ،ما9éEـسالا BEق ة.Bقلاو داع9Aـسالا فBلاpت ًاـäقان ةلداعلا اهB.9ق يهو ،داد/9ـسالل ةلباقلا ة.Bقلا عم را.9Üـسالل ةZ/9فEلا
 .داد/9سالل ةلباقلا هB.9ق ىلإ را.9Üسالا Bπفéت 9Xی ،داد/9سالل لباقلا غلA.لا ةZ/9فEلا ة.Bقلا
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 ة#"JTم تا0ل9ع يف ijح

 ةقلع9.لا تاDóل|.لل تاما94لاو تادDجD.لل قDقح ح9Bت ةa/9ـــ#م ة/|Bـــس اهAجD.] فا/}ألل نBº ($Dح ةBئاJث ةBقافتا يه ةa/9ـــ#.لا ةBل.علا نإ
 ة|ــــ#نألا لDح تارا/قلا �ل|9ت امJEع úقف EجDت ي9لاو ،�Bت/ت ىلع ة/|Bــــس ةaراــــ#.ل ة)Eقاعت ةBقافتا يه ةa/9ــــ#.لا ة/|BــــLلا نإ .ةBقافتالا]
 .ة/|LBلا كرا#9ت ي9لا فا/}ألل ةBعا.ج ةقفاDم ةلäلا تاذ
 
 ةBلوEلا /Bیاع.لل ًاقفو ةa/9ــــ#.لا تاBل.علا يف اه9ــــYä] ةقلع9.لا ∂Zراــــä.لاو تادا/یإلاو ،تاDóل|.لاو ،تادDجD.لا باــــ9Lحا] ةعD.:.لا مDقت
 .ةدYEم ∂Zراäمو تادا/یôو تاDóل|مو تادDجDم ىلع ABï|9لل ةلباقلا ةBلا.لا /Zراق9لا داEعإل
 
 يف ةa/9ــــــ#مو ة/ــــــشاAم ةYلــــــäم ءاa/ــــــ#لل نBº ($Dح ةa/9ــــــ#م تاBل.ع لالخ =م Å/:ت زاغلاو úفJلا عا|ق يف ةعD.:.لا ة|ــــــ#نأ πع]
 =م اه9ـــــäحو اهتpAEت تاما94لا Åأو ةa/9ـــــ#.لا ة/|BـــــLلا تاذ ةa/ـــــ#لا =م اه9ـــــäح باـــــ9Lحا] ةعD.:.لا مDقت .ةa/9ـــــ#.لا ةBل.علا تادDجDم
 =ع ًالـــ(ف ،ةa/9ـــ#.لا تاBل.علا يف جا9نإلا =م اه9ـــäح ما9éEـــسا وأ عBب =م لخEلاو ،=Z/خآ ءاa/ـــش عم اهتpAEت ي9لا ةa/9ـــ#.لا تاDóل|.لا

 .ةa/9#.لا ةBل.علا يف اهï [Yä9لع9ت تاقفن ة)أ ل.9Yتو ،ةa/9#.لا ةBل.علا يف اهتpAEت ي9لا تاقفJلا =م اهä9ح

 تاراEkإلا د)قع

 ةـBقاـفتإلا BBXقت 9Xی ءEـAلا خZراـت EـJع ةـBقاـفتالا دJDب ىلع Eـ.9ع) راـ:)إ ةـقالع =.ــــــــــــــ(9ت وأ راـ:)إ =ع ةراـAع ةـBقاـفتالا zـناـa اذإ اـم EـیEـYت نإ
 ،لDـــصألا وأ لـــصألا ما9éEـــسإ ïح لقJت ةBقافتإلا نأ وأ ةدYEم لDـــصأ وأ لـــصأ ما9éEـــسا ىلع فق9Dی ةBقافتالا] ءاف)إلا ناa اذإ ام Eی9YEل

  .ةBقافتالا يف حضاو ل$#] ًادYEم Yïلا ا?ه =$) Xل Dل ى9ح
 
 تادDجD.لا ما9éEسا ïح - /جأa.L9 ةعD.:.لا )أ
 
 .)ما9éEسالل ًاحا9م ةقالعلا تاذ لصألا هBف حÅ (äA?لا خZرا9لا ،Åأ( را:)إلا Eقع ءEب خZرات يف ما9éEسالا Yï] فا/9عإلا] ةعD.:.لا مDقت
 ساBق ةداعإ ةBل.ع ة)أل اهلیEعت Z9Xو ،ة.كا/9م ة.Bقلا يف ضافéناو كاله9ــسا /ئاــLخ ة)أ ًاــäقان ،ةفل9pلا] تادDجD.لا ما9éEــسا ïح ساBق 9Xی
 ةBئAE.لا ة/ـــــــــــــشاA.لا فBلا9pلاو ،جرE.لا را:)إلا دDقع تاDóل|م غلAم تادDجD.لا ما9éEـــــــــــــسا ïح ةفلpت =.ـــــــــــــ(9ت .را:)إلا دDقع تاDóل|.ل
 /Eٍ aABح ىلإ ةعD.:.لا =pت Xل ام .ة.ل9ـــــــLم را:)إ 4فاDح ة)أ ًاـــــــäقان ،Eقعلا ءEب خZرات لAق وأ يف z.ت ي9لا را:)إلا تاعDفEمو ،ة9pAE.لا
 ىلع اهب ف/9ع.لا تادDجD.لا ما9éEـــسا ïح كاله9ـــسا 9Xی ،را:)إلا Eقع ةEم ة)اهن يف /جÉ.لا لـــصألا ةpBلم ىلع لDـــYäلا =م =Bق) ىلع
 يف ضافéنالل تادDجD.لا ما9éEــــسا ïح عــــ(éت ./ــــäقأ ا.هیأ ،را:)إلا ة/9فو اهل رEق.لا يجا9نإلا /.علا Eòم ىلع zباÜلا úــــLقلا ساــــسأ
 .ة.Bقلا
 
 را:)إلا دDقع تاDóل|م - /جأa.L9 ةعD.:.لا )ب
 
 �ـج9Dی ي9لا راـ:)إلا تاـعDفEـ.ل ةـBلاـYلا ةـ.Bقلاـ] ةــــــــــــــساـق.لا راـ:)إلا دDقع تاـDóل|.] فا/9عإلاـ] ةـعD.:.لا مDقت ،راـ:)إلا Eـقع ءEـب خZراـت يف
 4فاDح ة)أ ًاـــäقان )ًاZ/هDج ة9باÜلا تاعDفE.لا sلذ يف ا.]( ة9باÜلا تاعDفE.لا را:)إلا تاعDفEم =.ـــ(9ت .را:)إلا Eقع ة/9ف Eòم ىلع اهعفد
 =.ـ(9ت .ةBق9A.لا ة.Bقلا تانا.ـض �جD.] اهعفد عق9D.لا غلاA.لاو ،لEعم وأ /ـشÉم ىلع E.9عت ي9لا ة/Bغ9.لا را:)إلا تاعDفEمو ةJیEم را:)إ
 اذإ ،را:)إلا Eقع ءاهنإ تاما/غ تاعDفEمو ةعD.:.لا هــــــسرا.ت نأ ÉaE.لا =م Å?لاو ءا/ــــــ#لا راBخ ةــــــسرا.م /عــــــس sل?a را:)إلا تاعDفEم
 لEعم وأ /ــــشÉم ىلع E.9عت ال ي9لا ة/Bغ9.لا را:)إلا تاعDفEم جاردإ 9Xی .ءاهنإلا راBخ سرا.ت ةعD.:.لا نأ /ه©ُت را:)إلا Eقع ةEم zناك
 .عفEلا ىلإ ÅدÉی Å?لا ف/©لا وأ ثYEلا اهBف عق) ي9لا ة/9فلا يف ∂Zراä.ك
 
 ةEئافلا لEعم ناa اذإ را:)إلا ءEب خZرات يف يفاــــضإلا ضا/9قالا لEعم ةعD.:.لا م9éEــــLت ،را:)إلا تاعDفE.ل ةBلاYلا ة.Bقلا باــــ9Lحا JEع
 Xكا/ت n$ع9ل را:)إلا دDقع تاDóل|م غلAم ةداZز 9Xی ،را:)إلا Eقع ءEب خZرات Eع] .ةلDهــــــــــــE [Lی9YEلل لباق /Bغ را:)إلا Eقع يف يJ.ــــــــــــ(لا
 ناa اذإ را:)إلا دDقع تاDóل|.ل ةZ/9فEلا ة.Bقلا ساBق ةداعإ 9Xی ،sلذ ىلإ ةفاــــــضإلاóو .ةدEــــــL.لا را:)إلا تاعDفE.] اهــــــ(Bفéت Z9Xو ةEئافلا
 .ةقالعلا تاذ لصألا ءا/#ل BBXق9لا يف /BBغت وأ ًاZ/هDج ة9باÜلا را:)إلا تاعDفEم يف /BBغت وأ را:)إلا ةEم يف /BBغت وأ لیEعت كاJه

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( تاراEkإلا د)قع

 
 ةBلDZ.9لا تارا:)إلا – /جa.É ةعD.:.لا )ج
  
 =م ةق9YــــL.لا BXقلا جاردإ 9Xی .ةBلDZ.ت تارا:)إa تادDجD.لا ةpBل.] ةقلع9.لا EئاDفلاو /}اé.لا Å/هDج ل$ــــ#] لقJت ي9لا دDقعلا فJBــــäت 9Xی
 نا.9ئالا /ئاـLخ èـéäم باـ9Lحا Eع] sلذو ةBلام تادDجE a.DحD.لا يلا.لا a4/.لا ناBب يف را.9Üـسالا يفاـص ة.Bق] تارا:)إa /جأ9ـL.لا
 .ةعق9D.لا

 
 ةBلBغ#9لا تارا:)إلا – /جa.É ةعD.:.لا )د
 
 ةBلوألا فBلا9pلا فاـ(ت .ةBلBغـ#ت تارا:)إa دDقعلا فJBـäت 9Xی هنإف ،تادDجD.لا ةpBل.] ةقلع9.لا EئاDفلاو /}اé.لل دDقعلا لقن مEع لاح يف
 nفJب Eقعلا ة/9ف Eòم ىلع اهب فا/9عإلا Z9Xو ة/جÉ.لا تادDجD.لل ةZ/9فEلا ة.Bقلا ىلع ةBلBغـ#9لا تارا:)إلا تاـضوافم يف ة9pAE.لاو ة/ـشاA.لا
 .اهBف اهبا9Lكا 9Xی ي9لا ة/9فلا لالخ تادا/یإa ةل.Y9.لا تارا:)إلا جاردإ 9Xی .را:)إلا تادا/یإ ساسأ

 ةس)9ل9لا "0غ تاد)ج)9لا

 ةـــــسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا ةفلpت نإ .ةفل9pلا] يئAE.لا جاردإلا JEع لـــــäفJم ل$ـــــ#] اهBلع لـــــ9Yä.لا ةـــــسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا ساBق 9Xی
 ةـــــــسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا جاردإ 9Xی ،يئAE.لا فا/9عإلا Eع] .ذا9YDـــــــسإلا خZرات JEع ةلداعلا اه.Bق يه لا.عألا جمد =م اهBلع ذ9YDـــــــL.لا
  .ة.كا/9م ضافéنا /ئاLخ Åأو Xكا/9م ءاف}إ Åأ ًاäقان ةفل9pلا]
 
 لالخ ةــــسD.لم /Bغلا تادDجD.لل كاله9ــــسالا �ــــY9L) .ةدYEم /Bغ وأ ةدYEم را.عأa ةــــسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لل يجا9نإلا /.علا BBXقت 9Xی
 :يلا9لا JYDلا ىلع zباÜلا Lúقلا ساسأ ىلع ةLJلا
 

 ةEحاو ةJس مDس/لا ةBقافتا •
 تاJDس 3 /تa.ABD جما/ب •
 ةJس 22 - 1 )هاB.لاو( ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا •
 تاJDس 8-1 اهؤا/ش داع.لا لاäتالا قDقح •
 دYEم /Bغ هاB.لاو ةقا|لا عZزDت èخر •

 
 ىلع ةBجا9نإلا را.عألا ىلع تا/Bغ9لا باــــ9Lحا 9Xی ،ةرو/ــــ(لا JEعو JDÅــــس ساــــسأ ىلع تادDجD.لل ةعق9D.لا ةBجا9نإلا را.عألا ةعجا/م 9Xی
 .يلAقL9م ساسأ
 
 لــصألل ةجرE.لا ة.Bقلاو داع9Aــسالا تالــ9Yäم يفاــص =Bب ق/فلاa سD.ل.لا /Bغ لــصألا داع9Aــسا =م ة:تاJلا /ئاــéLلا وأ حاóرألا ساBق 9Xی
 .لصألا داع9Aسا JEع ةراéLلا وا حó/لا يف اهجاردإ Z9Xو
 
 BBXقت ةعجا/م 9Xی .اJDZًــــــــــــس ة.Bقلا ضافéنا را9Aخا 9Xی =pلو ةدYE.لا /Bغ ةBجا9نإلا را.عألا تاذ ةــــــــــــسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا ءاف}إ 9Xی ال
 /.علا يف /BBغ9لا نإـف ،sـل?ـa /مألا =$) Xل اذإ .XعEـلل ةـلباـق لا4ت ال ةدEـY.لا /Bغ راـ.عألا zـناـa اذإ اـم EـیEـ9Yل اـJDZًــــــــــــــس دEـY.لا /Bغ /.علا
 .يلAقL9م ساسأ ىلع 9Xی دYEم ىلإ دYEم /Bغ =م يجا9نإلا

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق التقرير المتكامل 2022

113 112



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة (
31 ديسمرب 2022 

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

  

19 

   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 يع0*2لا زاغلاو qف/لا تآJ/م "a)2تو 00nقتو فاTlJسا ف0لاlت

 ةل.س/.لا – BBXق9لاو فا#9pسالا فBلاpت )أ
 
 يف جرEت فاـــ#9pـــسالا قDقح ىلع لDـــYäلا لAق اهpAEت Xت ي9لاو ةBئاB4ZفBD:لاو ةBجDلBD:لا فاـــ#9pـــسالا فBلاpتو Bèخ/9لا لAق ام فBلاpت
 ة/ــشاA.لا فBلا9pلا èخ/لا sلت فBلاpت =.ــ(9ت .BBXقتو فاــ#9pــسا لــصأa فاــ#9pــسالا Bèخا/ت جاردإ 9Xی .اهpAEت JEع EحD.لا لخEلا ناBب
 ي9لا فBلا9pلا ةل.ـسر 9Xی .Bèخا/9لا ىلع لDـYäلل ة9pAE.لا ةBنDناقلاو ةJBه.لا فBلا9pلا ،داد/9ـسالل ةلباق /Bغلا �ئا/ـ(لا فBلاa9p ذا9YDـسالل
 /DZ|9لا تاـــــساردو ةZرا:9لا BBXق9لا فBلاpتو /فYلاو ةBئاB4ZفBD:لاو ةBجDلBD:لا فBلا9pلاa فاـــــ#9pـــــسالا قDقح ىلع لDـــــYäلا Eع] اهpAEت Xت
 تادDجDم اهنأ ىلع لقح لpل ةJBق9لاو ةZرادإلا فBلا9pلا اهBف ا.] BBXق9لا ة|ـــــــــ#نأو فاـــــــــ#9pـــــــــسالا] ة/ـــــــــشاAم Aúت/ت ي9لا فBلا9pلا =م اه/Bغو
 .ة|#نألا BBXقت ةBل.ع =م ءاه9نالا لAق BBXق9لاو فا#9pسالا تادDجDم ءاف}إ 9Xی ال .ةسD.لم /Bغ BBXقتو فا#9pسا
 
 ىلع ةقفاD.لا Eع] لقح ل9Dò aـLم ىلع ةZرا:9لا تاB}ا9Bحالا فاـ#9كا Xتو ةJBق9لا òوE:لا تاAثإ لاح يفو ،ة|ـ#نألا BBXقت =م ءاه9نالا JEع
 úقف فJBـــــ9äلا ا?ه 9Xی .جا9نôو /DZ|ت تادDجDم اهنأ ىلع ةلـــــäلا تاذ BBXق9لاو فاـــــ#9pـــــسالا تادDجD.ل ةZ/9فEلا ة.Bقلا جاردإ 9Xی ،/DZ|9لا
 عفاJم Åأ ىلع لDـــــــــYäلا عقDت مEع JEعو ةجاYلا JEع ة.Bقلا لیEعت Z9Xو BBXق9لاو فاـــــــــ#9pـــــــــسالا تادDجDم يف ضافéنالا BBXقت 9Xی نأ Eع]
 فاـــ#9pـــسالا تادDجDم �|ـــش Z9Xو .لـــصأ لa ة|ـــ#نأ BBXقت =م ءاه9نالا JEع ةZرا:9لا تاB}ا9Bحالا فاـــ#9كا 9Xی Xل اذإ ةBلAق9ـــLم ة)داـــ9äقا
 .ةراéLلا وا حó/لا يف اهجاردôو BBXق9لاو
 
 /DZ|9لا فBلاpت )ب
 
 ا.] ،را]آلا /فح /DZ|تو �Bبانألا DØ|خو /فYلا تاــــــــــJäم لÜم ة9Y9Bلا ةAJBلا ءاJب لا.9pــــــــــسا وأ �aB/9لاو ،ءاAJلا ىلع قافنإلا فBلاpت نإ
 .زاغلاو úفJلا تاpل9.م =.ض =م اه9ل.سر 9Xی ةYجاJلا /Bغ Eی9YEلاو /فYلا تاBل.ع اهBف

 تاDع9لاو تالآلاو تاlل99Tلا

 ماع - تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا )أ
  
 جاردإ 9Xی .تEجو نإ ،ة.كا/9.لا ة.Bقلا يف ضافéنالا /ئاLخو Xكا/9.لا كاله9سالا ًاäقان ةفل9pلا] تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا جاردإ 9Xی
 .éäè.لل فا/9عإلا /Bیاعم ءاف9Bسا Xت اذإ لصألا ةفلpت =.ض يجا9نإلا /.علا ة)اهن JEع لصألا ةلازإل ةعق9D.لا فBلا9pلل ةBلاYلا ة.Bقلا
 لDصألل ةعق9D.لا ةBجا9نإلا ة)دا9äقالا را.عألا Eòم ىلع تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا ةفلpت �|ش 9Xی YBº] كاله9سالا با9Lحا 9Xی
 ةماهلا ءا4جألا ه?ه =ع ةAساY.لا 9Xی ،ةفلé9م ةBجا9نإ را.عأ تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا =م JEب =م ةماهلا ءا4جألا Eحأل ناa اذإ .ةJBع.لا
 :تادDجD.لل ةرEق.لا ةBجا9نإلا را.عألا يلی ا.Bف .تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لل )ةBLBئر تانD$م( ةلäفJم دAJDك
 

 )zباÜلا Lúقلا ساسأ ىلع :كاله9سالا( ةJس 40 ىلإ 3 - تالآلاو تاEع.لاو يناA.لا •
 )zباÜلا Lúقلا ساسأ ىلع :كاله9سالا( ةJس 40 ىلإ 5 =م - تا|Y.لا راBغ ع|ق •
 )zباÜلا Lúقلا ساسأ ىلع :كاله9سالا( لقأ ا.هیأ را:)إلا ةEمو يجا9نإلا / تاJDس 5 ىلإ 1 =م – تادDجD.لا ما9éEسا ïح •
 )جا9نإلا ةEحو ساسأ ىلع :كاله9سالا( جا9نإلا ةEحو - زاغلاو úفJلا تاpل9.م •

 
 با9Lحإ عم ،/Z/قت لa خZرات يف �ساJم Dه ا.BÜح اهلیEعت Z9Xو كاله9سالا ق/}و ةBجا9نإلا را.عألاو تادDجD.لل ةBق9A.لا BXقلا ةعجا/م 9Xی
 .يلAقL9م ساسأ ىلع /یEق9لا يف تا/BBغت Åأ
 
 را.عألا Eòم ىلع zباÜلا Lúقلا ساسأ ىلع ةB:Bتا/9سا راBغ ع|قa ةفäJ.لاو تاBل.علا ةع]ا9.ل ةZرو/(لا راBغلا ع|ق ةفلpت كاله9سا 9Xی
 .اهpAEت JEع فو/a.ä اهجاردإ 9Xی ة)داعلا ةناäBلاو تاBYل9äلل ةمL9éE.لا راBغلا ع|ق .ةرEق.لا ةBجا9نإلا
 
 داع9Aسا وأ ما9éEسا =م ةعق9Dم ةBلAقL9م ةEئاف كاJه نpDت ال امJEع وأ داع9Aسالا JEع تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا AJEب فا/9عإلا ءاغلإ 9Xی
 Z9Xو ( تادDجD.لا داع9Aسا اهBف 9Xی ي9لا ة/9فلا يف ةراéLلا وأ حó/لا يف تادDجD.لا �|ش =ع ة:تان /ئاLخ وأ حاóرأ Åأ جاردإ 9Xی .لصألا
 .)ةجرE.لا تادDجD.لا ة.Bقو داع9Aسالا تال9Yäم يفاص =Bب ق/فلاa اهبا9Lحا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( تاDع9لاو تالآلاو تاlل99Tلا

 زاغلاو úفJلا تاpل9.م - تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا )ب
 
 /ئاLخو Xكا/9.لا كاله9سالا ًاäقان ةفل9pلا] ةقالعلا تاذ تادDجD.لا =م اه/Bغو جا9نإلاو /DZ|9لا ةلح/م يف زاغلاو úفJلا تاpل9.م جاردإ 9Xی
 غلAم =.(9ت لصألل ةBئAE.لا ةفل9pلا نإ .)تEجو نإ ،ًاق]اس اهجاردإ Xت Å?لا ة.Bقلا ضافéنا /ئاLخ n$ع يفاص( ة.كا/9.لا ضافéنالا
 وأ ءا/#لا /عس نإ .ةلازإلا تاما94لال ةBئAE.لا تا/یEق9لاو ،ل.علا BEق هعضوو لصألا B4ه:9ب ة/شاAم ةقلع9م ةفلpت Åاو ،ءاAJلا ةفلpتو ءا/#لا
 .لصألا ىلع ذا9YDسالل ò/خأ تالEب Åأل ةلداعلا ة.Bقلاو ةعDفE.لا ةBلا.جإلا ة.Bقلا يه ءاAJلا ةفلpت
 
 لEعم EیYEت JEع .يJع.لا لقYلل ةل.Y9.لاو ةÉaE.لا تاB}ا9Bحالا ىلع ًءاJب جا9نإلا ةEحو ساسأ ىلع زاغلاو úفJلا تاpل9.م كاله9سا 9Xی
 يف .ةرEق.لا ةBلAقL9.لا /DZ|9لا تاقفن /یEقت عم هZéرات ى9ح ة9pAE.لا تاقفJلا را9Aعالا] ?خألا 9Xی /DZ|9لا فBلاpت كاله9سال جا9نإلا ةEحو
 .جا9نإلا] تاpل9..لا ه?ه ءEب Eع] الإ أAEی ال زاغلاو úفJلا تادDجDم كاله9سا نأ =Bح
 
 ةBLBئ/لا حالصإلاو ةناäBلا لا.عأ - تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا )ج
  
 حالصإلا فBلاpتو Yèفلا فBلاpتو هJم ءا4جأ وأ لصألا لا9AEسا ةفلpت =.(9ی حالصإلاو ةناäBلا لا.عأ ىلع يBLئ/لا قافنإلا نإ
 عفاJ.لا نpDتو هA|ش Xتو لäفJم ل$#] هكاله9سا Xت Eق هJم ء4ج وأ لصألا نD$) امJEع لا9AEسإلل ة9pAE.لا فBلا9pلا ةل.سر Z9Xو .ةBساسألا
 ة.Bق دا.9عا 9Xی ،لäفJم ل$#] ًا/Jäع /9Aع) ال لصألا =م ء4ج وأ لصألا نD$) امJEعو .ةعD.:.لل ïق9Yس ةل.Y9.لا ةZرا:9لا ةBلAقL9.لا
  .ًارDف اهA|ش 9Xی ي9لا )لصألا =م ء4ج وأ( لL9AE.لا لصألل ةZ/9فEلا ة.Bقلا /یEق9ل لا9AEسالا
 
 Yèفلا EعDم ىلإ ة/9فلا لالخ اهكاله9سا Z9Xو جاردإلا /صاJع /فاDت 9Xی امJEع ةBLBئ/لا ةناäBلا لا.عأ] ةقلع9.لا Yèفلا فBلاpت ةل.سر 9Xی
  .اهBف اهpAEت JEع ةBمBDلا ةناäBلا فBلاpتو تامéEلا لY.Bت 9Xی .لAق.لا
 
 ?Bف9Jلا BEق ةBلا.سأر لا.عأ - تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا )د
  
 ./Z/ق9لا خZرات يف ا.J:4 a.لا ل.علا ةLAن ساسأ ىلع ةفل9pلا /عL] تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا =.ض ?Bف9Jلا BEق ةBلا.سأ/لا لا.عألا جرEت
 ءاه9نالا 9Xی امJEع هالعأ ةرaD?.لا تاساLBلل ًاقفو sلهL9تو تادDجD.لا =.ض �ساJ.لا ف9äJBلا ىلإ ?Bف9Jلا BEق ةBلا.سأ/لا لا.عألا لYDZت 9Xی
 .لا.ع9سالا BEق اهعضوو تادDجD.لا ءاJب =م
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 ة0لا9لا "0غ تاد)ج)9لا ة09ق ضافuنا

 يف ضافéنا ىلإ zض/عت Eق تادDجD.لا ه?ه نأ ىلإ /B#) ام sلاJه ناa نإ Eی9YEل sلذو ،/Z/قت لa خZرات يف BBXقت ءا/جإ] ةعD.:.لا مDقت
 ةلباقلا ة.Bقلا /یEق9ب ةعD.:.لا مDقت تادDجD.لل LJDÅلا ة.Bقلا ضافéنا را9Aخا ءا/جإل ةجاYلا لاح يف وأ ،sلذ ىلإ /B#) ام Eجو اذإ .ة.Bقلا
 ة.Bقو داع9Aسالا فBلاpت ًاäقان EقJلل ة:J9.لا تاEحDلل وأ تادDجD.لل ةلداعلا ة.قلا ة.Bقلا يه داد/9سالل ةلباقلا تادDجD.لا ة.Bق نإ .داد/9سالل
 ةلخاد ة)Eقن تاقف9Eل تادDجD.لا BEلDت مEع ةلاح يف الإ ة)د/ف ةرäD] تادDجD.لل داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا EیYEت 9Xی .ىلعا ا.هیأ ،ما9éEسإلا
 ،داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا EقJلل ة:J9.لا ةEحDلا وأ لصألل ةجرE.لا ة.Bقلا زوا:9ت امJEع .تادDجD.لا ةعD.:م وأ ò/خألا تادDجD.لا =ع ةلقL9م
 .داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا ىلإ تادDجD.لا ه?ه Bπفéت 9Xی هنإف
 
 ةZA/(لا لAق ام äXخ تالEعم ما9éEسا] ةBلاYلا اهB.9ق ىلإ ةرEق.لا ةBلAقL9.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا äXخ 9Xی هنإف ،ما9éEسإلا ة.Bق BBXقت JEع
 ءا/جإ sل?9X aی ،ما9éEسالا ة.Bق با9Lحا ةلاح يف .لصألا] ةقلع9.لا /}اé.لاو دDقJلل ةJBم4لا ة.Bقلل ةBلاYلا قLDلا تا.BBقت n$عت ي9لاو
 را9Aعالا] ?خألا 9Xی ،ةفا(.لا ة.Bقلل ةلداعلا ة.Bقلا EیYEت JEع .لصألل ةBئاهن داع9Aسا ةBل.ع لa =م ة)EقJلا تاقف9Eلا] ïلع9ی ا.Bف تاضا/9فالا
 .اه/فDت لاح يف ةAساJ.لا ةÜیYEلا ةBقLDلا تالماع.لا
 
 BBXقتو BBXق9لا تافعا(.] تا]ا9Lحإلا ه?ه BXعEت 9Xی .ةAساJم BBXقت جذا.ن ما9éEسا 9Xی هنإف ،تالماع.لا ه?ه لÜم EیYEت ةBنا$مإ مEع لاح يف
 ة/.L9.لا تاBل.علا] ةقلع9.لا ضافéنالا /ئاLخ جاردإ 9Xی .ةحا9.لا ò/خألا ةلداعلا ة.Bقلا تا/شÉم وأ ةجرE.لا ةع]ا9لا تاa/#لل Xهسألا راعسأ
  .ة(فJé.لا تادDجD.لا فئاbو عم ةAسا9J.لا تاقفJلا تا¥ف يف ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف
 
 ةدDجDم Eعت Xل ا.óر ًاق]اس اهب ف/9ع.لا ضافéنالا /ئاLخ نأ] /B#ت تا/شÉم كاJه ناa اذإ ام Eی9YEل ،/Z/قت لa خZرات يف BBXقت ءا/جإ 9Xی
 تاEحDلا وأ تادDجD.لا =م اهداد/9سا =$..لا غلاA.لا /یEق9ب مDقت ةعD.:.لا نإف ،تا/شÉ.لا ه?ه لÜم دDجو لاح يفو .z(فéنا Eق وأ
 ةلباقلا ة.Bقلا Eی9YEل ةمL9éE.لا تاضا/9فالا يف /BBغت كاJه ناa اذإ úقف اًق]اس اهب ف/9ع.لا ة.Bقلا ضافéنا ةراLخ n$ع 9Xی .EقJلل ة:J9.لا
 وأ داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا لصألل ةجرE.لا ة.Bقلا زوا:9ت ال YBº] دوYEم n$علا نإ .ة.Bقلا ضافéنا /ئاéLل جاردإ /خآ ?Jم داد/9سالل

 يف n$علا ا?هب فا/9عإلا Z9Xو .ةق]اس تاJDس يف تادDجD.لا ضافéنا /ئاéL] فا/9عإلا 9Xی Xل اذإ كاله9سالا ًاäقان ةجرE.لا ة.Bقلا يفاص
 .ةراéLلا وأ حó/لا
 
 =.(9ی .لا.عألا عا|ق L9Dòم ىلع تاعD.:م يف EقJلل ة:J9.لا تاEحDلا EیYEت 9Xی ،BBXق9لاو فا#9pسالا تادDجDم ضافéنا را9Aخا ض/غل
 /DZ|9لا تادDجD.ل ةلäلا تاذ عا|قلا =.ض BBXق9لاو فا#9pسالا تادDجDم عB.ج عB.:ت BBXق9لاو فا#9pسالا ةلح/م يف ضافéنالا را9Aخا
 ضافéنا ةراLخ Åأ �|ش Z9Xو داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا] ع.:.لا عا|قلل ةجرE.لا ة.Bقلا ةنراقم 9Xی .عا|قلا nفن ىلإ ي.J9ت ي9لا جا9نالاو
 ة.Bقلا راEق.] عا|قلل داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا EیYEت Z9Xو .ةراéLلا وا حó/لا يف اهجاردإ Z9Xو BBXق9لاو فا#9pسالا تادDجDم ة.Bق يف ة:تان
 .ىلعا ا.هیأ ما9éEسالا ة.Bقو عABلا فBلاpت ًاäقان ةلداعلا
 
 يف /Bـ#) ام كاJه نD$) امJEعو اJDZًـس لقألا ىلع ة.Bقلا ضافéنال دYE.لا /Bغ يجا9نإلا /.علا تاذ ةـسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا را9Aخا 9Xی
ـــــäقان ةلداعلا ة.Bقلا يه داد/9ـــــسالل ةلباقلا ة.Bقلا نإ .لـــــصألا ة.Bق ضافéنإ ىلع /Z/ق9لا ة/9ف ة)اهن  ،ما9éEـــــسالا يف ة.Bقلاو عABلا فBلاpت اً
 لAق Xـــéäلا لEعم ما9éEـــسا] ةBلاYلا اهB.9ق ىلإ ةرEق.لا ةBلAق9ـــL.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا Xـــäخ 9Xی ،ما9éEـــسالا يف ة.Bقلا /یEقت JEع .ىلعأ ا.هیأ
 ةBلAق9ــL.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا /یEقت 9Xی ي9لا لــصألا] ةــصاéلا /}اé.لاو لاDمألل ةJBم4لا ة.Bقلل ةBلاYلا قDــLلا تا.BBقت n$ع) Å?لا ةZA/ــ(لا
 Bπفéت 9Xی ،ةجرE.لا ة.Bقلا =ع لق) ا.] )EقJلل ة:J9.لا ةEحDلا وأ( لـــــــــصألل داد/9ـــــــــسالل ةلباقلا ة.Bقلا /یEقت Xت اذإ .اهلیEعت 9Xی Xل ي9لا اهل
 حó/لا ناBب يف ة/ـــشاAم ة.Bقلا ضافéنا ةراـــéL] فا/9عالا 9Xی .داد/9ـــسالل ةلباقلا ة.Bقلا ىلإ )EقJلل ة:J9.لا ةEحDلا وأ( لـــصألل ةجرE.لا ة.Bقلا
 .ةراéLلا وأ

 ضا"Tقالا ف0لاlت

 zقDلا =م ة/9ف ةرو/(لا] �ل|9ت ي9لا لDصألا يهو ،ةلهÉم لDصأ جا9نإ وأ ءاJب وأ ءا/ش ىلإ ة/شاAم ةEئاعلا ضا/9قالا فBلاpت ةفاضإ 9Xی
 وأ ر/ق.لا لا.ع9سإلل ًاZ/هDج ة4هاج لDصألا ه?ه حäAت نأ ىلإ ،لDصألا sلت ةفلpت ىلإ ،اهعBب وأ ر/ق.لا ما9éEسالل ة4هاج ن9pDل ةZرو/ض
 لهÉ.لا ضا/9قإلا فBلاpت =م هلا.ع9سإ ى9ح دYE.لا ضا/9قإلا غلAم =م zقÉ.لا را.9Üسالا =م ïق9Y.لا را.9Üسالا دا/یإ äXخ 9Xی .اهعBب
 .ةل.س/لل
 
 .اهBف اهpAEت 9Xی ي9لا ة/9فلا يف ةراéLلا وأ حó/لا يف ò/خألا ضا/9قالا فBلاpت عB.:] فا/9عالا 9Xی

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 نو9uwلا

 يف =9é4Zلا تآ#Jم يف اهé4ZJت 9Xی ي9لاو ةعD.:.لل زاغلاو úفJلا تآ#Jم =م جا9نإلا لÜ.ت ي9لاو ،ةB|فJلا تا:J9.لاو úفJلا نوé4م BBXقت 9Xی
 .ةBقLDلا ة.Bقلا] ،عABلا را©9نا
 
 فBلا9pلا لÜ.ت .لقأ ا.هیأ اهقBقYت =$..لا ة.Bقلا يفاصو حج/.لا ةفل9pلا úس9Dم ساسأ ىلع ،ةفل9pلا] ò/خألا نوé4.لا دJDب عB.ج BBXقت 9Xی
 =.ض رEق.لا عABلا /عس يه اهقBقYت =$..لا ة.Bقلا يفاص نإ .يلاYلا هعضوو هعقDم ىلإ هلDصو ى9ح JEب لa ىلع ة9pAE.لا ∂Zراä.لا

 .عABلا ءا/جإل ةZرو/(لا ةرEق.لا فBلا9pلاو زا:نإلل ةرEق.لا فBلا9pلا ًاäقان ،ة)دا9Bعالا لا.عألا قاBس

 ةلجyم تادا"یإ

 فBلا9pلا ةق]ا|.ل ةZرو/(لا ة/9فلا Eòم ىلع لخaE اهب فا/9عالا Z9Xو ةa.JY ة.لL9.لا تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا ة.Bق تادا/یإلا ه?ه لÜ.ت
 .DZπع9لل ةعضاéلا تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لل ةلäلا تاذ

 تاداDعلاو ءال9علا تا/0مأت

 ة$Aش =ع لB.علا لäف JEع ًةداع اهLDZ9ت Z9Xو اهمال9سا JEع ما94لاa هاB.لاو ءاó/هpلا ءال.ع =م تاداEعلاو ءال.علا تاBJمأ9ب فا/9عإلا 9Xی
 .ةعD.:.لا عZزDت

 ةمuDلا تازاT0ما

 :ةBتآلا Øو/#لا ءاف9Bسا JEع X 12قر ةBلوEلا ةBلا.لا /Zراق9لا /LBفت ةJ:ل /LBف9ل ًاقفو ةمéEلا زا9Bمإ تاBAت/ت با9Lحا] ةعD.:.لا مDقت
 
 اه.)Eقت �:) =.لو ة9Y9Bلا ةAJBلا عم اه.)Eقت لغ#.لا ىلع �:) ي9لا تامéEلا J©BXت وأ ة]اق/لا] )ةداع ةBمY$Dلا ةLسÉ.لا( حنا.لا مDق) •

 .=.ث Åأóو
 يف ةBق9Aم ةZ/هDج ةEئاف Åأ ò/خأ ةBحان =م وأ ةقL9Y.لا ةعفJ.لا ،ةpBل.لا Zï/} ىلع ة]اق/لا] )ةداع ةBمY$Dلا ةLسÉ.لا( حنا.لا مDق) •

 .�Bت/9لا ةEم ة)اهن يف ة9Y9Bلا ةAJBلا
 
 تاpل9..لا =.ض X 12قر ةBلا.لا /Zراق9لا /LBفت ةJ:ل /LBفت تاAل|9.] يفL9Dت ال ي9لا ة9Y9Bلا ةAJBلا تازا9Bما ض/ع 9Xی ،Aïس ام ءDض يف
 زا9Bمالا تاBAت/9ل ًاقفو ةلماعلا ة|Y.لا ىلع X 12قر ةBلا.لا /Zراق9لا /LBفت ةJ:ل /LBفت =.ض لغ#.لا قDقح �Y9Lت .تاEع.لاو تالآلاو
 :عفEلا =ع لوLÉ.لا يBLئ/لا ف/|لا ساسأ ىلع
 
 و ؛تامéEلا زا9Bمإ فBلاpت عفEل ةBLBئ/لا ةBلوLÉ.لا =BمL9éE.لا ىلع عق) امJEع "ةسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا جذD.ن" ABï|ت 9Xی •
 .تامéEلا زا9Bمإ فBلاpت عفEل ةBLBئ/لا ةBلوLÉ.لا حنا.لا ىلع عقت امJEع "ةBلا.لا تادDجD.لا جذD.ن" ABï|ت 9Xی •
 
 �:) ،)نD.(.لا يلخاEلا Eئاعلا لEعم Zï/} =ع ،لاÜ.لا لABس ىلع( Eقعلا ةEم لالخ عف9Eس ي9لا غلاA.لا نا.(] حنا.لا ماق لاح يفو
 جذD.ن مB= (L9éEح يف .عفEلا =ع يBLئ/لا لوLÉ.لا Dه حنا.لا نأ ا.] ،ة9Y9Bلا ةAJBلا زا9Bمإ با9Lحإل ةBلا.لا تادDجD.لا جذD.ن ما9éEسا
 تاBAت/ت =م ةBلا.لا تادDجD.لا جاردإ] ةعD.:.لا مDقت .حنا.لا عم zم/بأ ي9لا ل9YDZلاو لBغ#9لاو ءاAJلا دDقع با9Lحإل ةBلا.لا تادDجD.لا
 .ةأف|.لا ةفل9pلا] ةBلBغ#ت ةBلام تادDجE a.DحD.لا يلا.لا a4/.لا ناBب يف تامéEلا زا9Bمإ
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 ة0لا9لا تاودألا

 تادDجD.لا] فا/9عالا 9Xی .ò/خأ ةأ#J.ل ةpBلم قDقح ةادأ وأ يلام ما94لاو تآ#J.لا Eòحإل يلام لصأ هJع جJ9ی Eقع Åأ يه ةBلا.لا ةادألا نإ
  .ةادألل ة)Eقاع9لا ما$حألا يف اف/} ةعD.:.لا حäAت امJEع ةBلا.لا تاDóل|.لاو ةBلا.لا
 
 ةBلا.لا تادDجD.لا )أ

 يئAE.لا ساBقلاو فا/9عإلا

 لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] وأ ،ةأف|.لا ةفل9pلا] اًقحال اهساBق Z9Xو ،يئAE.لا فا/9عإلا JEع ،ةBلا.لا تادDجD.لا فäJBت 9Xی
 .ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] وأ ،/خآلا
 
 ةعD.:.لا لا.عأ جذD.نو ةBلا.لا تادDجD.لل ة)Eقاع9لا ة)EقJلا تاقف9Eلا èئاäخ ىلع يئAE.لا فا/9عإلا JEع ةBلا.لا تادDجD.لا فäJBت E.9ع)
 ،ةBل.علا ةلBسDلا ABï|9ب اهلجأ =م ةعD.:.لا zماق ي9لا وأ ماه يلDZ.ت /Jäع ىلع =.(9ت ال ي9لا ةZرا:9لا ةJیE.لا Xم?لا ءا9ÜJسا] .اهترادإل
 ةلداعلا ة.Bقلا] جرE.لا /Bغ يلا.لا لصألا ةلاح يف ةلماع.لا فBلاpت ىلإ ةفاضإلا] ةلداعلا هB.9ق] يلا.لا لصألا ساBق] اBًئAEم ةعD.:.لا مDقت
 حó/لا يف ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةجرE.لا ةBلا.لا تادDجD.لل تالماع.لا فBلاpت جاردإ 9Xی .ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م
 اهل ةBل.علا ةلBسDلا ABï|9ب ةعD.:.لا zماق ي9لا وأ ماه يلDZ.ت /Jäع ىلع =.(9ت ال ي9لا ةZرا:9لا ةJیE.لا Xم?لا ساBق 9Xی .ةراéLلا وأ
[Lلا ةلماع.لا /ع.YEد [.Dع.لا �جBلا راEراق9لل يلوZ/ لا.لاBقر ةX 15 - قع =م تادا/یإDءال.علا عم د. 
 
 ا.a ق/فلا] فا/9عإلا] ةعD.:.لا مDقت ،يئAE.لا فا/9عإلا JEع ةلماع.لا /عس =ع ةBلا.لا تاDóل|.لاو تادDجD.لل ةلداعلا ة.Bقلا فلé9ت امJEع
 :يلی
 
 )9Dò 1ـــL.لا =م تالخEم Åأ( لثا.م ما94لا وأ لـــصأل ة|ـــ#Jلا قاDـــسألا يف ةجرE.لا راعـــسألا =م ةE.9ـــLم ةلداعلا ة.Bقلا نpDت امJEع •

 .ةراLخ وأ �a.$L ق/فلا] فا/9عالا 9Xی ،اه9©حالم =$.) قاDسأ =م تاناBب úقف مBBX (L9éEقت بDلسأ ىلع ًءاJب وأ
 9Xی .Åد/ف ل$ــــــــ#] لوألا مBDلل ةلجÉ.لا /ئاــــــــéLلا وأ حاóرألا] فا/9عالا zقو EیYEت Z9Xو ق/فلا لBجأت 9Xی ،ò/خألا تالاYلا عB.ج يف •

 وأ ،اه9©حالم =$.) ي9لا قDـLلا تالخEم ما9éEـسا] ةادألل ةلداعلا ة.Bقلا EیYEت =$.) ى9ح اهلBجأت وأ ،ةادألا /.ع Eòم ىلع اهءاف}إ
 .ة9LDZلا لالخ =م اهقBقYت

 
 =ع ة:تان نpDت نأ �:) ،/خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] وأ ةأف|.لا ةفل9pلا] هساBقو يلا.لا لصألا فäJBت لجأ =م
 لصأل تاعفد را9Aخا هنأ] BBXق9لا ا?ه ىلإ را#) .Xئاقلا يBLئ/لا غلA.لا ىلع "ةEئافلاو =یEلا لصأل تاعفد úقف" يه ي9لا ة)EقJلا تاقف9Eلا
 .ةادألا L9Dòم ىلع هؤا/جإ Z9Xو úقف ةEئافلاو =یEلا
 
(#B/ ن.Dلا لا.عأ جذ.:.Dلل ةع.DجDلا.لا تادBىلإ ة aBفBلل اهترادإ ة.DجDلا.لا تادBت لجأ =م ةYقBï 9لاEلا تاقفJقE(ة. (YEن د.Dلا.عألا جذ 
 .ا.هBلa وأ ةBلا.لا تادDجD.لا عBب وأ ة)Eقاع9لا ة)EقJلا تاقف9Eلا لYäBت =ع ج9J9س ة)EقJلا تاقف9Eلا zناa اذإ ام
 
 وأ عZ/#9لا لالخ =م هEیYEت Xت يJمز را}إ =.ض تادDجD.لا BXلLت �ل|9ت ي9لا ةBلا.لا تادDجD.لا عBب وأ ءا/ش تاBل.ع] فا/9عالا 9Xی
 .لصألا عBب وأ ءا/#] ةعD.:.لا هBف م94لت Å?لا خZرا9لا Åأ ،ة/جا9.لا خZرات يف )ة)داعلا تاقفäلا( قLDلا يف EئاLلا ف/علا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( ة0لا9لا تاودألا

 )ة.9ت( ةBلا.لا تادDجD.لا )أ

 ïحاللا ساBقلا

 :تا¥ف عóرأ ىلإ ةBلا.لا تادDجD.لا فäJBت 9Xی ،ïحاللا ساBقلا ضا/غأل
 
 )=یEلا تاودأ( ةأف|.لا ةفل9pلا] ةBلام تادDجDم •
 )=یEلا تاودأ( ة.كا/9.لا /ئاéLلاو �سا$.لا /ZوEت ةداعإ عم /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلام تادDجDم •
 JEع ة.كا/9.لا /ئاـــــــــéLلاو �ـــــــــسا$.لا /ZوEت ةداعإ مEع عم /خآلا لماـــــــــ#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةفJـــــــــäم ةBلام تادDجDم •

 )ةpBل.لا قDقح تاودأ( داع9Aسالا
 ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلام تادDجDم •

 )=یEلا تاودأ( ةأف|.لا ةفل9pلا] ةBلا.لا تادDجDم

 :=BBلا9لا =B}/#لا ءاف9Bسا Xت اذإ ةأف|.لا ةفل9pلا] تادDجD.لا ساBق] ةعD.:.لا مDقت
 
 ة)EقJلا تاقف9Eلا ىلع لDـــــــــYäلل ةBلا.لا تادDجD.لا] æاف9حإلا ىلإ فEهی Å?لا لا.عألا جذD.ن را}إ =.ـــــــــض لـــــــــصألا] æاف9حإلا 9Xی •

 و ؛ة)Eقاع9لا
 =یEلا لـــــــــــصأ تاعDفEم =ع úقف ةراAع نpDت ي9لاو ةدYEم خZراDت يف ة)Eقن تاقفEت ةBلا.لا تادDجD.لل ة)Eقاع9لا Øو/ـــــــــــ#لا =ع أـــــــــــ#Jت •

 .Xئاقلا يBLئ/لا غلA.لا ىلع ةEئافلاو
 
 حاóرألا] فا/9عالا 9Xی .ة.Bقلا ضافéنال ع(éتو يلعفلا ةEئافلا لEعم ةقZ/} ما9éEسا] ةأف|.لا ةفل9pلا] ةBلا.لا تادDجD.لا ساBق اًقحال 9Xی
 .هB.9ق ضافéنا JEع وأ هلیEعت وأ لصألا داع9Aسا JEع ةراéLلا وأ حó/لا يف /ئاéLلاو

 )=یEلا تاودأ( /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلا.لا تادDجDم

 :=BBلا9لا =B}/#لا ءاف9Bسا Xت اذإ /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] =یEلا تاودأ ساBق] ةعD.:.لا مDقت
 
 ة)EقJلا تاقف9Eلا ىلع لDـــــــــYäلل تادDجD.لا] æاف9حالا ىلإ فEهی Å?لا لا.عألا جذD.ن را}إ =.ـــــــــض يلا.لا لـــــــــصألا] æاف9حالا 9Xی •

  و ؛عABلاو ة)Eقاع9لا
 =یEلا لـــــــــــصأ تاعDفEم =ع úقف ةراAع نpDت ي9لاو ةدYEم خZراDت يف ة)Eقن تاقفEت ةBلا.لا تادDجD.لل ة)Eقاع9لا Øو/ـــــــــــ#لا =ع أـــــــــــ#Jت •

 .Xئاقلا يBLئ/لا غلA.لا ىلع ةEئافلاو
 
 تال.علا ف/ص BBXقت ةداعإ /ئاLخو ةEئافلا تادا/یإ] فا/9عإلا 9Xی ،/خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] =یEلا تاودأل ةJLAلا]
 ةساق.لا ةBلا.لا تادDجD.لل اهما9éEسا Xت ي9لا ةقZ/|لا nفJب اهبا9Lحا Z9Xو ةراéLلا وا حó/لا يف تاسD$علا وأ ة.Bقلا يف ضافéنالاو ةJABجألا
 /Bغ9لا /ZوEت ةداعإ 9Xی ،داع9Aسالا JEع ./خآلا لما#لا لخEلا =.ض ةلداعلا ة.Bقلا يف ةBق9A.لا تا/Bغ9لا] فا/9عإلا 9Xی .ةأف|.لا ةفل9pلا]
 .ةراéLلا وا حó/لا ىلإ /خآلا لما#لا لخEلا =.ض ةلداعلا ة.Bقلا يف Xكا/9.لا

 )ةpBل.لا قDقح تاودأ( /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلام تادDجDم

 ةBلام تادDجa.D ةpBل.لا قDقح تاودأ يف تارا.9Üسإلا Eی9YEل sلذو يئاهن ل$#] را9Bخا] مDقت نأ ةعD.:.لل =$.) ،يئAE.لا فا/9عإلا JEع
 تاودألا - X 32قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لا �جD.] ةpBل.لا قDقح ∂Z/عت يفL9Dت امJEع /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا]
 .ةEح ىلع ةادأ لa ساسأ ىلع ف9äJBلا EیYEت 9Xی .ة/جا9.لل اهب æاف9حالا 9Xی الو ض/علا :ةBلا.لا
 
 يف ò/خأ تادا/یإa حاóرألا تاعZز9Dب فا/9عالا 9Xی .ةراéLلا وأ حó/لا ىلإ ةBلا.لا تادDجD.لا ه?ه =م /ئاéLلاو حاóرألا /ZوEت ةداعإ 9Xی ال
 ه?ه يفو ،يلا.لا لصألا ةفلpت =م ء4:ل داد/9ساa تاEئاعلا ه?ه =م ةعD.:.لا تداف9سا اذإ الإ ،عفEلا ïح تاAثإ JEع ةراéLلا وأ حó/لا ناBب
 لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةفäJ.لا ةpBل.لا قDقح تاودأ ع(éت ال ./خآلا لما#لا لخEلا يف �سا$.لا ه?ه لL:Bت 9Xی ،ةلاYلا
 .ة.Bقلا ضافéنا BBXق9ل /خآلا
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( ة0لا9لا تاودألا

 )ة.9ت( ةBلا.لا تادDجD.لا )أ

 ةراéLلا وا حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلام تادDجDم

 ةفäJ.لا ةBلا.لا تادDجD.لا وأ ة/جا9.لل اهب ∫فY9.لا ةBلا.لا تادDجD.لا ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلا.لا تادDجD.لا ل.#ت
 9Xی .ةلداعلا ة.Bقلا] ساBقلل يما4لإ ل$#] ةDóل|.لا ةBلا.لا تادDجD.لا وأ ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] يلوألا فا/9عالا JEع
 ،تاق9#.لا فäJBت اً()أ 9Xی .�Z/قلا Eò.لا يف ءا/#لا ةداعإ وأ عABلا ض/غل اهؤا/ش Xت اذإ ة/جا9.لل اهب ∫فa.Y9 ةBلا.لا تادDجD.لا فäJBت
 ةABساY.لا ة:لاع.لا فصو Xت .ةلاعف YDØت تاودأa اهفäJBت 9Xی Xل ام ة/جا9.لل اهب ∫فa.Y9 ،ةلäفJ.لا ةJB.(لا تاق9#.لا sلذ يف ا.]
 ة)EقJلا تاقف9Eلا تاذ ةBلا.لا تادDجD.لا فäJBت 9Xی .9YDØلا ة|#نأو ةق9#.لا ةBلا.لا تاودألل ةABساY.لا ةساLBلا يف تاق9#.لل ةلäف.لا
 .لا.عألا جذD.ن =ع /©Jلا πغ] ،ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] اهساBقو ةEئافلاو =یEلا لصأل تاعفد úقف لÜ.ت ال ي9لا
 
 حضDم Dه ا.a ،/خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] وأ ةأف|.لا ةفل9pلا] اهفäJBت B9Xس ي9لا =یEلا تاودأ /Bیاعم =ع /©Jلا πغ]
 ل$#] للق) وأ يغلی sل?ب ماBقلا ناa اذإ يئAE.لا فا/9عالا JEع ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] =یEلا تاودأ فäJBت =$.) ،هالعأ
 .يAساY.لا ïبا|9لا مEع =م /ABك
 
 تا/Bغ9لا يفاä] فا/9عالا عم ةلداعلا ة.Bقلا] يلا.لا a4/.لا ناBب يف ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلا.لا تادDجD.لا جاردإ 9Xی
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف ةلداعلا ة.Bقلا]

 لجألا ة/äBق عئادDلاو EقJلا

 L9Yïت ي9لاو لجألا ة/äBق عئادDلاو قوäJEلا يف Eقنو كAJDلا Eòل EقJلا ىلع يلا.لا a4/.لا ناBب يف لجألا ة/äBق عئادDلاو EقJلا ل.#)
 دYEم Dه ا.a لجألا ة/äBق عئادDلاو ة)EقJلا عئادDلا =م EقJلا تافدا/مو EقJلا ن9pDی ،ة)EقJلا تاقف9Eلا ناBب ض/غل .لقأ وأ /هشأ ةثالث لالخ
 .ةفD#$.لا ةAJpBلا تا]اYLلا يفاص ،هالعأ

 فا/9عإلا ءاغلإ

 )ةهبا#.لا ةBلا.لا تادDجD.لا =م ةعD.:م =م ء4ج وأ يلا.لا لصألا =م ء4ج ، ءا(9قالا JEع ، وأ( يلا.لا لصألا] فا/9عإلا ءاغلإ 9Xی
 :JEع )ةعD.:.لل يلا.لا a4/.لا ناBب =م ه] فا/9عإلا ءاغلإ 9Xی Åأ( يساسأ ل$#]

 
 وأ ؛لصألا =م ة)EقJلا تاقف9Eلا مال9سا] ة)Eقاع9لا قDقYلا ءاه9نإ •
 ة.ل9ــــــــL.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا EیEــــــــ9Lب ما94لإلا لADق] اهماBق وأ لــــــــصألا =م ة)EقJلا تاقف9Eلا مال9ــــــــسا يف اهقDقح ل9YDZب ةعD.:.لا ماBق •

 :امôو ؛ "ة)EقJلا تاقف9Eلا /Z/.ت" �Bت/ت �جº [.Dلاث ف/|ل Å/هDج /Bخأت Åأ نود =م لماpلا]
 

o قBلا ما.:.D9ب ةعYDZل aم ةفاéمو /}اJج ل$#] لصألا عفاDه/Å، وأ 
o لX قتX لا.:.D9ب ةعYDZاف9حالا وأ لæ [#$ج لDه/Å [$م ةفاéمو /}اJلو ،لصألا عفاpJماق اهz 9بYDZلا لLB|/لصألا ىلع ة 

 
 مDقت اهنإف ،ة)EقJلا تاقف9Eلا /Z/.9ل �Bت/ت يف لخEت امJEع وأ لصأ =م ة)EقJلا تاقف9Eلا مال9سا يف اهقDقح ل9YDZب ةعD.:.لا مDقت امJEع
 /}اéم ةفا$] /Eٍ aABح ىلإ æاف9حالا وأ ل9YDZب ةعD.:.لا مDقت ال امJEع .ةpBل.لا عفاJمو /}اz [.é©ف9حا Eق ،Eòم Åأ ىلôو ،اذإ ام BBXق9ب
 ه?ه يف .هBف ة/.L9.لا اهa9را#م Eòم ىلإ لYD.لا لصألا] فا/9عإلا] ةعD.:.لا /.L9ت ،لصألا ىلع ة/|LBلا لYDZت وأ لصألا عفاJمو
 قDقYلا n$ع) ساسأ ىلع ه] Aúت/.لا ما94لالاو لYD.لا لصألا ساBق 9Xی .ه] Aúت/.لا ما94لالا] فا/9عإلا] sل?a ةعD.:.لا مDقت ،ةلاYلا
 .ةعD.:.لا اهب z©ف9حا ي9لا تاما94لالاو
 
 Eق Å?لا لAEلل غلAم ىäقأ وأ لصألل ةBلصألا ةجرE.لا ة.Bقلا] لYD.لا لصألا ىلع نا.ض ل$ش ?خأت ي9لا ة/.L9.لا ةaرا#.لا ساBق 9Xی
 .لقأ ا.هیأ ،هعفد ةعD.:.لا =م �ل|9ی

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

  

26 

   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( ة0لا9لا تاودألا

 )ة.9ت( ةBلا.لا تادDجD.لا )أ

 ة.Bقلا ضافéنإ

 وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] اهب ∫فY9.لا /Bغ =یEلا تاودأ ةفاpل ةعق9D.لا نا.9ئالا /ئاLخ éäè.] فا/9عإلا] ةعD.:.لا مDقت
 ةBلا.لا تاودألا sلت ءا9ÜJسا] ،ةاYBلا Eòم ىلع ةعق9D.لا ةBنا.9ئالا /ئاéLلا ÅواL) غلA.] ةراéLلا تاéääم ساBق] ةعD.:.لا مDقت .ةراéLلا
 يفو ،يئAE.لا فا/9عإلا ?Jم YDæلم ل$#] نا.9ئالا /}اéم داد4ت Xل وأ ةZرا.9Üسا ةجرEب ينا.9ئا فäJBت اهBف لباق.لا ف/|لل نD$) ي9لا
 /ئاéLلا =م ء4ج يه اً/هش 12 ةE.ل ةعق9D.لا ةBنا.9ئالا /ئاéLلا نإ .اً/هش 12 ةE.ل ةعق9D.لا ةBنا.9ئالا /ئاéLلا ساBق 9Xی ةلاYلا ه?ه
 ./Z/ق9لا خZرات Eع] اً/هش 12 نD(غ يف ةJ$.م نpDت ي9لاو ةBلام ةادأ ىلع داLEلا =ع فل9éلا ثاEحأ =ع ة:تاJلا ةعق9D.لا ةBنا.9ئالا
 
 ىلع ًءاJب éäè.لا تالEعم با9Lحا 9Xی .ةBلا.لا تادDجD.لل ةعق9D.لا نا.9ئالا ةراLخ با9Lحال éäèم ةفDفäم ةعD.:.لا مL9éEت
 ف/|لل ةBنا.9ئالا تاف9äJBلا BBXقت لالخ =م تا/یEق9لا ه?ه éäBèت 9Xی ./Üع9لا JEع ة9pAE.لا ةراéLلاو /Üع9لا ةBلا.9حا sلذ يف ا.] تا/یEق9لا
 عق9D.لا =م ناa اذإ ،لاÜ.لا لABس ىلع .ةBلAقL9.لا تامDلع.لا �Lح éäè.لا تالEعم لیEع9ل ةفDفä.لا Aú(] ةعD.:.لا مDقت .لباق.لا
 9Xی ،يلام /Z/قت لa خZرات يف .ةZéBرا9لا /Üع9لا تالEعم لیEعت 9Xی ،)يلا.جإلا يلY.لا جتاJلا Åأ( ةعق9D.لا ة)دا9äقالا فو/©لا /Bغ9ت نأ
 ةعD.:.لل ةق]اLلا ةBنا.9ئالا ةراéLلا ة/Aخ نpDت ال Eق .ةBلAقL9.لا تا/یEق9لا يف تا/Bغ9لا لBلYت Z9Xو لباق.لا ف/|لل ينا.9ئالا ف9äJBلا ºیYEت
  .لAقL9.لا يف لB.علل يلعفلا /Üع9لا ىلع ًا/شÉم sل?a ة)دا9äقالا فو/©لا] 9JAÉلاو
 
 لa خZرات يف .ة|AL.لا ة(فJé.لا نا.9ئالا /}اéم ةعD.:.لا Aï|ت ، /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] =یEلا تاودأل ةJLAلا]
 ة.عاEلاو ةلDقع.لا تامDلع.لا عB.ج ما9éEسا] ة(فJéم ةBنا.9ئا /}اéم تاذ /9Aعت =یEلا ةادأ zناa اذإ ام BBXق9ب ةعD.:.لا مDقت ،/Z/قت
 ةفاضإلا] .=یEلا ةادأل يلخاEلا ينا.9ئالا ف9äJBلا BBXقت ةداعإ] ةعD.:.لا مDقت ،BBXق9لا sلذ ءا/جإل .Åرو/ض /Bغ Eهج وأ ةفلpت نود ة/ف9D.لا
 30 =م /Üكأل ة/خأ9م ة)Eقاع9لا تاعDفE.لا نpDت امJEع نا.9ئالا /}اéم يف ةماه ةداZز كاJه zناa هنأ را9Aعإلا] ةعD.:.لا ?خأت ، sلذ ىلإ
 .اهقاق9Yسا خZرات Eع] اًمDی

 نا.9ئإلا /}اéم يف ةماهلا ةدا4Zلا

 
 ثوEح /}اéم ةنراق.] ةعD.:.لا مDقت ،يلوألا فا/9عالا ?Jم ماه ل$#] zعفترا Eق ةBلا.لا ةادألا ىلع نا.9ئالا /}اéم zناa اذإ ام BBXقت JEع
 JEع .يلوألا فا/9عإلا خZرات يف ا.a ةBلا.لا ةادألا ىلع فلéت ثوEح /|خ عم /Z/ق9لا خZرات يف ا.a ةBلا.لا ةادألا ىلع داLEلا =ع فل9éلا
 ةZéBرا9لا ة/éAلا sلذ يف ا.] ،XعEلل ةلباقو ةلDقعم نpDت ي9لا ةBعJDلاو ةp.Bلا تامDلع.لا =م ٍلa را9Aعالا] ةعD.:.لا ?خأت ،BBXق9لا ا?ه ءا/جإ
  ./E aABهج وأ ةفلpت نود ةحا9.لا ةBلAقL9.لا تامDلع.لاو
 
 اهلیEع9ب مDقتو نا.9ئالا /}اéم يف Å/هDج عافترا كاJه ناa اذإ ا.Bف Eی9YEل ةمL9éE.لا /Bیاع.لا ةBلاعف ةAقا/.] J9©Xم ل$#] ةعD.:.لا مDقت
 .ًا/خأ9م غلA.لا حäA) نأ لAق نا.9ئالا /}اéم يف Å/هD:لا عافترالا EیYEت ىلع ةرداق /Bیاع.لا نpDت نأ نا.(ل �ساJم Dه ا.ك
  
 اهیEل ةBلا.لا ةادألا نأ EیYEت Xت اذإ يلوألا فا/9عالا ?Jم ماه ل$#] عفت/ت Xل ةBلا.لا تاودألا ىلع نا.9ئالا /}اéم نأ ةعD.:.لا ض/9فت
 :ة(فJéم ةBنا.9ئا /}اéم تاذ اهنأ ىلع ةBلا.لا تاودألا EیYEت 9Xی ./Z/ق9لا خZرات يف ة(فJéم ةBنا.9ئا /}اéم

 
 ؛داLEلا =ع فل9éلل ة(فJéم /}اéم اهیEل ةBلا.لا ةادألا zناa اذإ •
 و ؛�Z/قلا لجألا يف EÅقاع9لا EÅقJلا ïف9Eلا تاما94لا] ءافDلا ىلع ةDZق ةرEق =یE.لا Eòل نD$) نأ •
 ىلع ض/9ق.لا ةرEق لBلقت ىلإ ،ةرو/(لا] Bnل =pلو ،لDZ|لا Eò.لا ىلع لا.عألاو ة)دا9äقالا فو/©لا يف ةABلLلا تا/Bغ9لا ÅدÉت Eق •

 .EÅقاع9لا EÅقJلا ïف9Eلا تاما94لا] ءافDلا
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( ة0لا9لا تاودألا

 )ة.9ت( ةBلا.لا تادDجD.لا )أ

 داLEلا =ع فل9éلا ∂Z/عت

 ا?ه =.(9ی .zقDلا رو/م عم داLEلا =ع /Üع9لا لا.9حال تا/یEقت عضوو اهع.ج Xت ي9لا تاناABلا لBل9Yل ةBئاäحإ جذا.ن ةعD.:.لا مL9éEت
 ةBفا/غ:لا ï}اJ.لا فلé9م /Aع ةBLBئ/لا يلpلا دا9äقالا لماDع يف تا/Bغ9لاو داLEلا =ع فل9éلا تالEعم يف تا/BBغت Åأ EیYEت لBل9Yلا
 .ةعD.:.لل

  ة(فJéم نا.9ئا ة.Bق تاذ ةBلام تادDجDم

 لصألل ةرEق.لا ةBلAقL9.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ىلع يAلس /Bثأت هل /Üكأ وأ ثEح عDقو JEع ة(فJéم ةBنا.9ئا ة.Bق تاذ يلا.لا لصألا /9Aع)
 :ةBلا9لا ثاEحألا لDح اه9©حالم =$.) تاناBب ة.Bقلا ة(فJéم نا.9ئا ة.Bق تاذ يه ةBلا.لا تادDجD.لا نأ ىلع لBلEلا =.(9ی .يلا.لا
 
  ؛رäE.لا وأ ض/9ق.لا اهجاDی ةماه ةBلام تاDóعص •
  ؛قاق9Yسالا ة/9ف زوا:ت وأ داLEلا =ع فل9éلا لÜم ،Eقعلل ق/خ •
 زا9Bما ض/9ق.لا حJ.] ،ض/9ق.لا اهجاDی ة)Eقاعت وأ ة)داـــــــ9äقا باAـــــــسأل ةBلام تاDóعـــــــäل ة:9Bن ،ض/9ق.لل )=JBئاEلا( =ئاEلا مDق) نأ •

  ؛sلذ فالé] ،را9Aعالا] )=JBئاEلا( =ئاEلا اه?خأBل =$) Xل ي9لاو )تازا9Bما(
• (äAلا =م ح.Y9.أ وأ سالفإلل ض/9ق.لا ض/ع9ی نأ لÅ ت ةداعإJ©BX وأ ؛/خأ يلام 
 .ةBلا.لا تاDóعäلا �LA] يلا.لا لصألا ا?هل ú#ن قDس دDجو مEع •

 �|#لا ةساBس

 كاJه EجDی الو ةEیEش ةBلام تاDóعص =م يناع) =یE.لا نأ ىلإ /B#ت تامDلعم كاJه نpDت امJEع يلا.لا لصألا �|#] ةعD.:.لا مDقت
 .ءال.علا =م ل9YäBلل ةBجالعلاو ةBنDناقلا دDه:لا عB.ج ةعD.:.لا ?فL9Jت امJEع ماع ل$#] ةلاYلا يه ه?ه نpDت .داد/9سإلل يعقاو لا.9حا
 JEع ةBنDناقلا ةرD#.لا را9Aعإلا] ?خألا عم ،ةعD.:.لا داد/9سا تاءا/جإ �جD.] ذافنإلا ة|#نأل ةعضاخ ةDó|#.لا ةBلا.لا تادDجD.لا ىقAت Eق
 .EحD.لا ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف ةد/L9م غلاAم Åأ] فا/9عإلا 9Xی .ءا(9قالا

 ةعق9D.لا نا.9ئالا /ئاéL] فا/9عالاو ساBقلا

 ةراéLلا X:ح Åأ( داLEلا =ع فل9éلا ضا/9فا] ةراéLلا وأ ،داLEلا =ع فل9éلا ةBلا.9حا ىلع ًالBلد ةعق9D.لا نا.9ئالا /ئاLخ ساBق /9Aع)
 =ع فل9éلا ضا/9فا] ةراéLلاو داLEلا =ع فل9éلا ةBلا.9حا BBXقت ZL9JEو .داLEلا =ع فل9éلل ض/ع9لاو )داLEلا =ع فلéت كاJه ناa اذإ
 ،داLEلا =ع فل9éلل ض/ع9لل ةJLAلا] امأ .هالعأ حضDم Dه ا.a ةBلAقL9.لا تامDلع.لا ىلع ًءاJب ةلEع.لا ةZéBرا9لا تاناABلا ىلع داLEلا
 غلA.لا ض/ع9لا =.(9ی ،ةBلا.لا تانا.(لا دDقعل ،/Z/ق9لا خZرات يف تادDجD.لل ةجرE.لا ة.Bقلا يلا.جإ هلÜ.) ا?ه نإف ،ةBلام تادDجD.ل
 دYE.لا داLEلا =ع فل9éلا خZرات �Lح لAقL9.لا يف اهYAس 9Xی ةعق9Dم ةBفاضإ غلاAم Åأ ىلإ ةفاضإلا] ،/Z/ق9لا خZرات يف ا.a بLYD.لا
  .ةقالعلا تاذ ةBلAقL9.لا تامDلع.لا =م اه/Bغو ،=JBیE.لل ةدYE.لا ةBلAقL9.لا ةBلDZ.9لا تاجا9Bحالل ةعD.:.لا Xهفو ،يZéرا9لا ها:تالا ىلع ًءاJب
 
 Eقعلل ًاقفو ةعD.:.لل ةقL9Y.لا ة)Eقاع9لا ة)EقJلا تاقف9Eلا عB.ج =Bب ق/فلاa ةعق9D.لا نا.9ئالا ةراLخ /یEقت 9Xی ،ةBلا.لا تادDجD.لل ةJLAلا]
 .يلصألا يلعفلا ةEئافلا /عس ساسأ ىلع ةمéäDم ،اهمال9سا ةعD.:.لا عق9Dت ي9لا ة)EقJلا تاقف9Eلا عB.جو
 

 ةBلا.لا تاDóل|.لا )ب

 يئAE.لا ساBقلاو فا/9عالا

 ًاحو/|م ةلداعلا ة.Bقلا] ،ةراéLلا وأ حó/لا يف ةلداعلا ة.Bقلا] فäJ.لا /Bغ يلا.لا ما94لإلا ساBق] ةعD.:.لا مDقت ، يئAE.لا فا/9عإلا JEع
 ةBلا.لا تاDóل|.لل تالماع.لا فBلاpت جاردإ 9Xی .يلا.لا ما94لالا راEصإ وأ ذا9YDسإ ىلإ ة/شاAم ةEئاعلاو ةBفاضإلا ةلماع.لا فBلاpت اهJم
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةجرE.لا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( ة0لا9لا تاودألا

 )ة.9ت( ةBلا.لا تاDóل|.لا )ب

 ïحاللا ساBقلا

 :=9B¥ف يف ةBلا.لا تاDóل|.لا فäJBت 9Xی ،ïحاللا ساBقلا ضا/غأل
 
 ةأف|.لا ةفل9pلا] ةBلام تاDóل|م •
 ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلام تاDóل|م •

 ةأف|.لا ةفل9pلا] ًاقحال اهساBق Xت ي9لا ةBلا.لا تاDóل|.لا

 ةفل9pلا] ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] اهفäJBت 9Xی Xل ي9لاو ة/جا9.لل اهب æاف9حالا 9Xی ال ي9لا ةBلا.لا تاDóل|.لا ساBق 9Xی
 ساسأ ىلع ةأف|.لا ةفل9pلا] ًاقحال اهساBق 9Xی ي9لا ةBلا.لا تاDóل|.لل ةجرE.لا ة.Bقلا EیYEت 9Xی .ةقحاللا ةABساY.لا تا/9فلا ة)اهن يف ةأف|.لا

{/Zئافلا ةقEلعفلا ةB9ی .ةX م جاردإäراZ∂ فلاDئاE ل ي9لاX 9یX اه9ل.سر a:4ت =م ءpلاBت يف لصألا فpلاB9لا ف.DZب يف لBلا نا/óلا وأ حéLةرا. 

 ةراéLلا وا حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] اهساBق Xت ي9لا ةBلا.لا تاDóل|.لا

 
 ة.Bقلا] ،�Z/قلا Eò.لا ىلع ءا/#لا ةداعإ ض/غل اهpAEت Xت اذإ Åأ ،ة/جا9.لل اهب ∫فa.Y9 ةفäJ.لا ةBلا.لا تاDóل|.لا ساBق] ةعD.:.لا مDقت
 zلخد ي9لا ،ةلäفJ.لا ةJB.(لا تاق9#.لا sلذ يف ا.] ،ةق9#.لا ةBلا.لا تاودألا اً()أ ة¥فلا ه?ه ل.#ت .ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا
 نأ ا.X 9. aقر ةBلا.لا /Zراق9لل يلوEلا راBع.لا يف دYEم Dه ا.9YDØ aلا تاقالع يف YDØت تاودأa اهفäJBت 9Xی Xل ي9لاو ةعD.:.لا اهBف
 لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلام تاDóل|.a ةعD.:.لا لAق =م اهEیYEت 9Xی ةعD.:.لا =ع ةرداäلا ضو/قلا تاما94لاو ةBلا.لا تانا.(لا دDقع
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف ةراéLلا وأ حó/لا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا] ةBلا.لا تاDóل|.لا /ئاLخ وأ حاóرأ] فا/9عالا 9Xی .ةراéLلا وأ حó/لا

  فا/9عإلا ءاغلإ
 
 9Xی .هB9حالص ءاه9نإ وأ هئاغلإ وأ EÅقاع9لا ما94لالا ءاف9Bسإ 9Xی امJEع úقفو امJEع ةBلا.لا تاDóل|.لا] فا/9عالا ءاغلإ] ةعD.:.لا مDقت
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف عDفE.لا لAEلاو أفل|.لا يلا.لا ما94لالل ةجرE.لا ة.Bقلا =Bب ق/ف Åأ] فا/9عالا
 
 ةBلا.لا تاودألا ةصاقم )ج
 
 لباق يلاح ينDناق ïح كاJه ناa اذإ يلا.لا a4/.لا ناBب يف غلA.لا يفاص جاردإ Z9Xو ةBلا.لا تاDóل|.لاو ةBلا.لا تادDجD.لا ةصاقم 9Xی
 .Eحاو zقو يف تاDóل|.لا ةLDZتو تادDجD.لا Bïق9Yلو ،يفاäلا ساسأ ىلع ة9LDZلل ةBن كاJه EجDتو اهب ف/9ع.لا غلاA.لا ةصاق.ل ?Bف9Jلل
 
 9YDØلا ةAساYمو ةق9#م ةBلام تاودأ )د
 
 ،ةJABجألا تال.علا ف/ص /}اéمو ةEئافلا تالEعم /}اé.ل اهض/عت ةرادإل ةBلا.لا تاودألا تاق9#م =م ةع9JDم ةعD.:م يف ةعD.:.لا لخEت
 تاودألا تاق9#م لDح لBصاف9لا =م 4ZEم =ع حاäفإلا 9Xی .ةEئافلا تالEعم لداAت دDقعو ةلجآلا ةJABجألا تال.علا ف/ص دDقع sلذ يف ا.]
 .31 حا()إ يف ةBلا.لا
 
 .ةلداعلا ة.Bقلا] اًقحال اهساBق ةداعإ Z9Xو تاق9#.لا Eقع ما/بإ هBف 9Xی Å?لا خZرا9لا يف ةلداعلا ة.Bقلا] ًاBئAEم ةBلا.لا تاودألا تاق9#م جاردإ 9Xی
 .ةAلاس ةلداعلا ة.Bقلا نpDت امJEع ةBلام تاDóل|.aو ةAجDم ةلداعلا ة.Bقلا نpDت امJEع ةBلام تادDجa.D تاق9#.لا جاردإ 9Xی
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( ة0لا9لا تاودألا

 )ع9Aی( 9YDØلا ةAساYمو ةق9#م ةBلام تاودأ )د

 9YDØلا ةAساYم

 ةAساYم ABï|ت يف �غ/ت ي9لا 9YDØلا ةقالع BïثDتو =BBع9ب ًاB.سر ةعD.:.لا مDقت ،9YDØلا ةAساY.ل لهأ9ت ي9لا 9YDØلا ةقالع ة)اEب JEع
 .اهBلع 9YDØلا ءا/جإ ةB:Bتا/9سôو /}اé.لا ةرادإ فاEهأو 9YDØلا
 
 اذإ ام BBXق9ب ةعD.:.لا ماBق ةBفaBو اهJم 9YDØلا 9Xی ي9لا /}اé.لا ةعAB}و ،هل 9YDØ.لا AJEلاو ،9YDØلا ةادأ EیYEت Bïث9Dلا ةBل.ع Jz.(ت
  .)9YDØلا ةLAن EیYEت 9Xی فaB و 9YDØلا ةBلاعف مEع رداäم لBلYت sلذ يف ا.]( 9YDØلا ةBلاعف تاAل|9م 9YDØلا ةقالع يفL9Dت zناك
 
 :ةBلا9لا ةBلاعفلا تاAل|9م ةفاz aف9Dسا اذإ 9YDØلا ةAساY.ل 9YDØلا ةقالع لهأ9ت
 
 .9YDØلا ةادأو هل 9YDØ.لا AJEلا =Bب "ة)دا9äقا ةقالع" كاJه •
 .ة)دا9äقالا ةقالعلا =ع ة:تاJلا "ة.Bقلا يف تا/Bغ9لا" ىلع نا.9ئالا /}اéم /Bثأت /|LB) ال •
 Bèــــــــــــــ9éäب ًاـBلعف ةـعD.:.لا zـماـق Å?ـلا هـل 9YDØ.لا EـAJلا ةـa.B =ع ةـ:تاـJلا sـلت nفن يه 9YDØلا ةـقالع =م 9YDØلا ةـAــــــــــــــLن /9Aعت •

 .هل 9YDØ.لا AJEلا =م ةp.Bلا ه?هل 9YDØلل عقاDلا يف ةعD.:.لا اهمL9éEت ي9لا 9YDØلا تاودأ ةa.Bو ،هل 9YDØلا
 
 :هاندأ حضDم Dه ا.9YDØ ، aلا ةAساY.ل لهأ9لا /Bیاعم ةفاa يفL9Dت ي9لا 9YDØلا ة|#نأ =ع ةAساY.لا 9Xی

 ةلداعلا ة.Bقلا تا}YDت

 Åأ عم ،رDفلا ىلع ةراéLلا وأ حó/لا يف ةلداعلا ة.Bقلل تا}a9YD لهأ9تو اهBJعت 9Xی ي9لا تاق9#.لل ةلداعلا ة.Bقلا يف تا/Bغ9لا جاردإ 9Xی
 9YDØلا ةادأل ةلداعلا ة.Bقلا يف /Bغ9لا جاردإ 9Xی .9YDØلا /}اï [.éلع9ی Å?لا هل 9YDØ.لا ما94لالا وأ لصألل ةلداعلا ة.Bقلا يف تا/Bغت
 .هل 9YDØ.لا AJEلا] ïلع9.لا ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف اهل 9YDØ.لا /}اé.لل بJLD.لا 9YDØ.لا AJEلا يف /Bغ9لاو
 
 ،اهما9éEسا وأ اهئاغلإ وأ اهعBب JEع وأ 9YDØلا ةادأ ةBحالص يهJ9ت امJEع وأ 9YDØلا ةقالعل ةعD.:.لا لا|]إ JEع 9YDØلا ةAساYم فاق)إ 9Xی
 9YDØ.لا /}اé.لا =ع XجاJلا هل 9YDØ.لا AJEلل ةجرE.لا ة.Bقلا ىلإ ةلداعلا ة.Bقلا لیEعت ءاف}إ 9Xی .9YDØلا ةAساY.ل ةلهÉم دDعت ال امJEع وأ
 .خZرا9لا sلذ =م ةراéLلا وا حó/لا ىلإ اهل

 ة)EقJلا تاقف9Eلا تا}YDت

 ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف ة)EقJلا تاقف9Eلل تا}a9YD ةلهÉ.لاو ةفäJ.لا تاق9#.لل ةلداعلا ة.Bقلا يف تا/Bغ9لا =م لاعفلا ء4:لا جاردإ 9Xی
 جاردإ 9Xی .ة)EقJلا تاقف9Eلا تا}YDت يف ةBلا.لا تاودألا تاق9#.ل ةلداعلا ة.Bقلا يف تا/Bغ9لا JEب Yzت اه.كا/ت Z9Xو /خآلا لما#لا لخEلاو
 تاق9#.لل ةلداعلا ة.Bقلا يف تا/Bغ9لا يف اهجاردإ Z9Xو ،ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف رDفلا ىلع لاعفلا /Bغ ء4:لا] ةقلع9.لا /ئاéLلا وأ حاóرألا
 .ةلداعلا ة.Bقلا تا}YDت óJEو
 
 يف ةراéLلا وأ حó/لا ىلإ =B.هاL.لا قDقح يف ة.كا/9.لاو ò/خألا ةلما#لا )ةراéLلا( /لخEلا يف ًاق]اس ةجرE.لا غلاA.لا فäJBت ةداعإ 9Xی
 امJEع ،sلذ عمو .ه] ف/9عم YDØت aAJE ةراéLلا وأ حó/لا ناBب JEب nفن يف ،ةراéLلا وأ حó/لا يف 9YDØلا JEب جاردإ اهBف 9Xی ي9لا تا/9فلا
 /لخEلا يف ًاق]اس ةجرE.لا /ئاéLلاو حاóرألا لYDZت 9Xی ،يلام /Bغ ما94لا وأ يلام /Bغ لصأ] فا/9عإ ةعق9D.لا اهل 9YDØ.لا ةلماع.لا =ع جJ9ی
 وأ يلا.لا /Bغ لصألا ةفل9pل يئAE.لا ساBقلا يف اهجاردإ Z9Xو =B.هاL.لا قDقح =م ةpBل.لا قDقح يف ة.كا/9.لاو ò/خألا ةلما#لا )ةراéLلا(
 .يلا.لا /Bغ ما94لالا
 
 ،اهما9éEسا وأ اهئاغلإ وأ اهعBب JEع وأ 9YDØلا ةادأ ةBحالص يهJ9ت امJEع وأ 9YDØلا ةقالع ةعD.:.لا لا|]إ JEع 9YDØلا ةAساYم فاق)إ 9Xی
 قDقح يف ة.كا/9.لاو ò/خألا ةلما#لا )ةراéLلا( /لخEلا يف ةجرEم /ئاLخ وأ حاóرأ Åأ ىقAت .9YDØلا ةAساY.ل ةلهÉم دDعت ال امJEع وأ
 امJEع .ةراéLلا وأ حó/لا يف ةعق9D.لا ةلماع.لل يئاهJلا فا/9عإلا 9Xی امJEع اهب فا/9عإلا Z9Xو ةpBل.لا قDقح يف zقDلا sلذ يف =B.هاL.لا

 .ةراéLلا وأ حó/لا يف ة/شاAم =B.هاL.لا قDقح يف ة.كا/9.لا /ئاéLلا وأ حاóرألا جاردإ 9Xی ،ةعق9D.لا ةلماع.لا ثوEح عق9Dی ال
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  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 |0ف()9لا اEاwم

 
 /فLلا /كا?تو ةLJDZلا ةزاجإلا )أ
 
 =BلهÉ.لا =BفDb.لا لAق =م ةمEق.لا تامéEلل ة:9Bن /فLلا /كا?تو ةLJDZلا تازاجإلا] ةقلع9.لا =BفDb.لل ةرEق.لا تاما94لالل قاق9Yسا =pDZت 9Xی
 ./Z/ق9لا ة/9ف ة)اهن ى9ح
 

 ةمéEلا ة)اهن تآفا$م )ب
 
 ةدYE.لا ة.هاL.لا ú|خ
 
 =BفDb.لل ةمéEلا ة/9ف ساـسأ ىلع تآفا$.لا ه?ه با9Lحا ّةداع 9Xی Bºح .اهBفDbم πعAل ةمéEلا ة)اهن تآفا$م /Bف9Dب ةعD.:.لا مDقت
 ة)Eعاق9لا تا.هاL.لا با9Lحا 9Xی .ةمéEلا ة/9ف Eòم ىلع تآفا$.لا ه?هل ةعق9D.لا فBلا9pلا L9Yïتو .ةمéEلا ة/9فل ىندألا YEلا لا.كôو
 ةaJLA ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلود يJ}اDم =م اهBفDb.ل ةJLAلا] ةBعا.9جالا تاBJمأ9لاو Eعاق9لا تاشاع.ل يDbAبأ قوäJEل عفEلا ةقL9Y.لا
 Å/هش ساسأ ىلع فو/a.ä اهجاردإ 9Xی ي9لاو قوäJEلل ةعDفE.لا تا.هاL.لا ه?ه ىلع ةعD.:.لا تاما94لا /9äقت .=BفDb.لا �تاور =م
 .اهقاق9Yسا JEع اهعفدو
 
 ةدYE.لا تاشاع.لا تآفا$م ú|خ
 
 ق/} ما9éEسا] تاشاع.لا تاما94لال ةBلاYلا ة.Bقلاو ةمéEلا Eع] ا.ل ò/خألا ةAB|لا ا)ا4.لاو ةدYE.لا تاشاع.لا تآفا$م ú|خ ةفلpت EیYEت 9Xی
 جاردإ 9Xی .ةعق9D.لا نا.9ئالا ةEحو ةقZ/} ما9éEسا] sلذو ةدYE.لا تآفا$.لا é|ú.ل ًاقفو ةمEق.لا تآفا$.لا ةفلpت EیYEت 9Xی .ةZرا9Dكالا BBXق9لا
 ما94لا يفاص ىلع ةEئافلا يفاص يف ةجرE.لا غلاA.لا ءا9ÜJسا] لصألا فقس /Bثأتو ةZرا9Dكالا /ئاéLلاو حاóرألا =.(9ت ي9لا ،ساBقلا ةداعإ
 ناBب يف ة/شاAم )ةدYE.لا تآفا$.لا ما94لا يفاص ىلع ةEئافلا يفاص يف ةجرE.لا غلاA.لا ءا9ÜJسا]( ة|éلا تادDجDم EئاDعو ةدYE.لا تآفا$.لا
 ة/9فلا يف ò/خألا ةلما#لا )ةراéLلا( /حó/لا لالخ =م ةاقL9A.لا حاóرألا يف ةلباق.لا ةJئاEلا غلاA.لا وأ ةJیE.لا غلاA.لا لL:Bتو يلا.لا a4/.لا
  .ةقحاللا تا/9فلا يف ةراéLلا وأ حó/لا ىلإ ساBقلا ةداعإ فäJBت ةداعإ 9Xی ال .اهBف اهpAEت 9Xی ي9لا

 تا9uiiلا

 ماـع )أ

 ïفEت ىلإ ةجاYلا لا.9حا عم ïباس ثYEل ة:9Bن )يجا9J9سا وأ ينDناق( يلاح ما94لا ةعD.:.لا ىلع نD$) امJEع تاéää.لا =pDZت 9Xی
 πع] داد/9سا ةعD.:.لا عق9Dت امJEع .ما94لالا ة.Bقل قDثDم /یEقت ءا/جإ ةBنا$مإ عم ما94لالا ة9LDZل ة)دا9äقالا عفاJ.لا ل.#ت ي9لا دراD.لا
 داد/9سالا نD$) امJEع úقف لäفJم لصأa داد/9سالا] فا/9عالا 9Xی  -=Bمأت Eقع را}إ يف لاÜ.لا لABس ىلع – تاéää.لا عB.ج وأ
 ة.Bقلا /Bثأت ناa ةلاح يفو .داد/9سالا äXخ Eع] يفاäلا] ةراéLلا وا حó/لا ناBب يف éäè.لا ا?هب Aúت/.لا فو/ä.لا /ه©) .اBلعف ًاÉaEم
 ،ًاAساJم نD$) امJEعو لاDمألل ةJBم4لا ة.Bقلا n$ع) Å?لا ةZA/(لا لAق Åرا:لا لEع.لا ما9éEسا] تاéää.لا äXخ 9Xی ًاماه لاDمألل ةJBم4لا
 .لDZ.ت ةفلz a9pقDلا رو/.ل ة:9Bن éäè.لا يف ةدا4Zلا جاردإ 9Xی ،éäXلا ما9éEسا JEع .ما94لالا] ةقلع9.لا /}اé.لا

 ةلازإلا تاDóل|م /Eعاق9لا JEع لصألا ةلازا تاما94لا )ب

 úفJلا تاpل9.مو هاB.لا ةBلYتو ةقا|لا BEلDت لDصأ ةلازإل عقD.لا ةداعإ] ïلع9ی ا.Bف ةBنDناق تاما94لا ةعD.:.لل ةع]ا9لا تاa/#لا πع] Eòل
 اهرا.عأ ة)اهن JEع تادDجD.لا ةلازôو عقD.لا ةداعإل ةلداعلا ة.Bقلا جاردإ] ةعD.:.لا مDقت .)ةلازإلا فBلاpت( ةBجا9نإلا اهرا.عأ ءاه9نا JEع زاغلاو
 فBلا9pلل ةBلاYلا ة.Bقلا] ةلازإلا فBلاpت جاردإ 9Xی .تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا =.ض ةلباق.لا تادDجD.لا جاردإ 9Xی هنإف sل?ل ًاقفو .ةBجا9نإلا
 لEع.] ة)EقJلا تاقف9Eلا äXخ 9Xی .لصألا sلذ ةفلpت =م ءa:4 اهجاردإ Z9Xو ةرEق.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ما9éEسا] تاما94لالا ة9LDZل ةعق9D.لا

 ةراéLلا وا حó/لا ناBب يف جرZEو هpAEت JEع Xكا/9لا غلA.لا ةLDZت 9Xی .قالغإلا تاDóل|.] ةصاéلا /}اé.لا n$ع) YBº] �ساJم äXخ
 9Xی .ًاAساJم نD$) امJEع تالیEع9لا ءا/جإ Z9Xو ًاJDZس تادDجD.لا داع9Aسا تاما94لال ةرEق.لا ةBلAقL9.لا فBلا9pلا ةعجا/م 9Xی .لDZ.ت ةفل9pك
 .ةقالعلا تاذ لصألا ةفلpت =م مL9éE.لا éäXلا لEعم يف وأ ةرEق.لا ةBلAقL9.لا فBلا9pلا تاéääم يف تا/BBغ9لا عا|9قا وأ ةفاضإ
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( ةماهلا ة0*سا9Qلا تاسا70لا 2.2

 )ة.9ت( تا9uiiلا

 جا9نإلا ةوالع )ج 

[.Dو/ش �جØ ت/9لاBA9#.لا تا/aلا تاذ جا9نإلا يف ةäةل، (Yï ل.DجDلا تاد.:.Dلا =م ةعJفú وروأ يف زاغلاوóمأو ا/Z$لا.#لا اBلا ةYäDل 
 يف قا/علا يف ةعD.:.لل ةB|فJلا تادDجD.لا ïح =مو .ةعD.:.لل ةلماعلا Yäèلا ىلع ًءاJب تانa/óDورBEهلا جا9نإ يف اهä9ح ىلع
 .ةaرا#.لا يف ةعD.:.لا ةäح ساسأ ىلع ماéلا úفJلا جا9نإ يف ةaرا#.لا
 
 اهعفد 9Xی ي9لاو جا9نإلا ةوالعل ينDناق ما94لا ةعD.:.لل ةa/9#.لا جا9نإلا دDقع =.(9ت ،شو/تا تادDجDم يف ةعD.:.لا را.9Üسإل ةJLAلا]
 =$..لا =م نD$) امJEع تاوالعلا ه?هل تاéääم جاردإ] ةعD.:.لا مDقت .ةدYEم ةBجا9نا فاEهأ BïقYت 9Xی امJEع نا9سد/BX aلقإ ةمY$Dل
 ةعD.:.لا ةäح ىلع ًءاJب تاéää.لا ه?ه BBXقت 9Xی .ما94لإلا ة9LDZل ًاZرو/ض نD$) فDس ة)دا9äقإلا دراD.لل =.(9.لا جراéلا ïف9Eلا نأ
 .ةa/9#.لا جا9نإلا دDقع �جD.] تاB}ا9Bحإلا =م ةل.Y9.لاو ةÉaE.لا

 ةئرا2لا تا{)ل92لا

 ًاZرود تاAلا|.لا ه?هب ةقلع9.لا تاما94لالاو تاDóل|.لا BBXقت 9Xی .لا.عألل Åدا9Bعإلا راL.لا يف تاAلا|م ناBحألا πع] يف ةعD.:.لا XلL9ت
 دDجو لاح يف úقف تاDóل|.لا جاردإ 9Xی .=Z/خآ =BBصا9äخاو ةBنDناق ةرا#9سا ىلع دا.9عالا] ةداع ،ة/ف9D.لا تامDلع.لا /خآ ىلإ عDج/لا]
 حاäفإلا 9Xی ،Øو/#لا ه?ه =م Åأ /فDت مEع لاح يف .لDقعم ل$#] ةراéLلا ة.Bق /یEق9ل ةBنا$مإ كاJهو اهدDجو مEع =م /Üكأ ةABلس تا/شÉم
 /ثÉت Eق يلا9لاóو ةرEق.لا تاDóل|.لا =ع فلé9ت Eق تاAلا|.لا ه?هل ةBلعفلا جئاJ9لا نإ .ةZ/هDج zناa اذإ ،ةئرا} تاDóل|.a تاDóل|.لا =ع
 .ةعD.:.لل يلا.لا a4/.لاو ءادألا ىلع

 ع0*لل اهب ~فQTم ةلواTDم "0غ تاد)ج)م

 ،عABلا فBلاpت اäًقان ةلداعلا ة.Bقلاو ةجرE.لا ة.Bقلا] عABلل اهب ∫فa.Y9 ةفäJ.لا )داع9Aسالا تاعD.:مو( ةلوا9E.لا /Bغ تادDجD.لا ساBق 9Xی
 لالخ =م ةجرE.لا اهB.9ق داد/9سا B9Xس ناa اذإ عABلل اهب ∫فa.Y9 داع9Aسالا تاعD.:مو ةلوا9E.لا /Bغ تادDجD.لا فäJBت 9Xی .لقأ ا.هیأ

 لوا9E.لا /Bغ لصألا نZ$Dو يلاع ل$#] ًال.Y9م عABلا نD$) امJEع úقف Ø/#لا ا?ه ةABلت 9Xی ./.L9.لا ما9éEسالا =م الEب عBب ةقفص
 ه] فا/9عالل ًالهÉم نD$) نأ عق9Dی Å?لا عABلا] ةم94لم ةرادإلا نpDت نأ يغJAی .يلاYلا هل$ش يف ÅرDفلا عABلل ًا/ف9Dم )داع9Aسإلا تاعD.:مو(
 9Xی ،ةع]ات ةa/ش ىلع ة/|LBلل ةراLخ =.(9ت عBب ة|é] ةم94لم ةعD.:.لا نpDت امJEع .ف9äJBلا خZرات =م ةEحاو ةJس لالخ لماa عABك
 zناa اذإ ا.Bف =ع /©Jلا πغ] ،هالعأ دراDلا راBع.لا ةABلت JEع عABلل اهب ∫فa.Y9 ةع]ا9لا ةa/#لا sلت تاDóل|مو تادDجDم عB.ج فäJBت
 داع9Aسا =.(9ت عBب ة|é] ةعD.:.لا م94لت امJEع .عABلا Eع] ةق]اLلا ةع]ا9لا ةa/#لا يف ة/|LB.لا /Bغ ةpBل.لا قDقY] ∫فY9ت فDس ةعD.:.لا

 Å?لا ،ةلBم4لا ةa/#لا يف را.9Üسالا =م ء4ج وأ را.9Üسالا فäJBت 9Xی هنإف ،ةلBمز ةa/ش يف را.9Üسا =م ء4ج وأ ةلBمز ةa/ش يف را.9Üسال
 ء4:لا] ïلع9ی ا.Bف ةpBل.لا قDقح ةقABï {/Z|ت =ع sلذ Eع] ةعD.:.لا فق9Dت .هالعأ دراDلا راBع.لا ةABلت JEع عABلل ه] ∫فa.Y9 هداع9Aسا B9Xس
 ما9éEسا] عABلل ه] ∫فa.Y9 هفäJBت 9Xی Xل ةلBمز ةa/ش يف را.9Üسال ه] ∫فY9م ء4ج Åأ با9Lحا يف را/.9سالا 9Xی .عABلل ه] ∫فa.Y9 فäJ.لا

{/Zقح ةقDل.لا قpBة. 
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2
 
 تاDóل|.لاو تادDجD.لل ةجرE.لا BXقلا] ةقلع9م تاضا/9فاو تا/یEقتو ما$حأ] ماBقلا ةرادإلا =م �ل|9ی ،ةعD.:.لل ةABساY.لا تاساLBلا ABï|ت JEع
 عمو .ةقالعلا تاذ ò/خألا لماDعلاو ةZéBرا9لا ة/éAلا ىلع اهب ة|Aت/.لا تاضا/9فالاو تا/یEق9لا L9JEت .ة/ف9Dم ò/خأ رداäم دDجو مEع JEع
 وأ لصألل ةجرE.لا ة.Bقلا ىلع Å/هDج لیEعت �ل|9ت Eق جئا9ن ىلإ ÅدÉی نأ =$.) تا/یEق9لاو تاضا/9فالا ه?ه نأ#] =BقBلا مEع نإف ،sلذ
 .لAقL9.لا يف /ثأ9.لا ما94لالا
 
 ةعجا/م ةداعإ اهBف 9Xی ي9لا ة/9فلا يف ةABساY.لا تا/یEق9لا يف فال9خإلا لL:Bت 9Xی ./.L9م ل$#] تاضا/9فالاو تا/یEق9لا ه?ه ةعجا/م 9Xی
 ةداعإ =ع ة:تاJلا تالیEع9لا نaD ةلاح يف وأ .،ة/9فلا sلت ىلع /ثÉت BBXق9لا ةداعإ =ع ة:تاJلا تالیEع9لا نأ ةلاح يف sلذو تا/یEق9لا ه?ه
 .تا/9فلا sلت يف اهلL:Bت B9Xف ةBلAقL9.لا تا/9فلاو ةعجا/.لا ة/9ف يف /ثÉت تا/یEق9لا ةعجا/م

   ة0*سا9Qلا تاسا70لا 0Å*2ت يف ةماهلا ما\حألا

 :ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ه?ه يف اهب ف/9ع.لا غلاA.لا ىلع Å/هDج /Bثأت /Üكأ اهل ي9لاو ،ةBلا9لا ما$حألا راEصإ] ةرادإلا zماق

 ءا{"هlلاو ها90لا داDمÉو ل0ص)ت - تادا"یإلاY فا"Tعإلا

 sل?ل نD$) نأ =$.) Bºح ةB4.9.لا ءادألا تاما94لا =م نا/9Aع) ءاó/هpلا / هاB.لا ZEرDتو لBصDت ناa اذإ ام EیYEت يف ةماه ما$حأ ذاéتا Xت
 تادا/یإ X 15قر ةBلا.لا /Zراق9لل يلوEلا راBع.لل ةBلäBف9لا /Bیاع.لا را9Aعإلا] ةرادإلا ت?خأ .ةلäلا تاذ تادا/یإلا BïقYت ةBفaB ىلع ماه /Bثأت
 ZEر9Dلاو لBص9Dلا تاBقافتا ،/Yäلا ال لاÜ.لا لABس ىلع ،sلذ يف ا.] لماDعلا =م ةع9JDم ةعD.:م �ناج ىلإ ءال.علا عم دDقع =م
 .sلذ ىلإ امو ةضو/ف.لا تافZ/ع9لاو
 
 ل$] ءافDلا JEع دا/یإلا] فا/9عالا �:) Xث =مو ،ءادألل ناB4.9م ناما94لا ا.ه ZEر9Dلاو لBص9Dلا نأ ةرادإلا Eق9عت ،فو/©لاو ïئاقYلا ءDض يف
 ة:9Bن .لماpلا] لAEلا ىلع لYäDلا ةعD.:.لل s (Yïلذ Eعóو لاäتالا لا.9كا د/:.] ما94لالا] ءافDلا 9Xی ،لBص9Dلا مDس/ل ةJLAلا] .ما94لا
 JEع ءاó/هpلا / هاB.لا ZEرDت ما94لا] ءافDلل اً/©ن .=Bعم zقو يف لاäتالا ءEب JEع لBص9Dلا مDس/ب ةقلع9.لا تادا/یإلا] فا/9عالا 9Xی ،sل?ل
 لBص9Dلا را9Aعا Xت اذإ ،sلذ =م n$علا ىلع .ZEر9Dلا JEع ةJBمز ة|قن JEع ةلäلا تاذ تادا/یإلا] فا/9عإلا اً()أ 9Xی ،ةمéEلا / جJ9.لا E(Xقت
 .لBص9Dلا /Bف9Dل ةÜA9.لا لDصألل يجا9نإلا /.علا راEم ىلع ةلäلا تاذ لBص9Dلا مDسر لBجأت LB9Xف ،Eحاو ءادأ ما94لا ة]اZE [.Üر9Dلاو

 ها90لاو ةقا2لا ءا"ش تا0قافتا

 ةمéEلا زا9Bما تاBقافتا )أ

 تاBAت/ت نأ ةرادإلا تر/ق .اهBف ل.عت ي9لا ناEلAلا يف =یEهع9م عم ةقا|لا ءا/#ل تاBقافتا يف ةعD.:.لل ةJABجألا ةع]ا9لا تاa/#لا πع] zلخد
 عئاقDلل /LBفت تاAل|9م ABï|ت لالخ =م ةمéEلا زا9Bمإ تاBAت/ت يه – X 12قر ةBلوEلا ةBلا.لا /Zراق9لا تا/LBفت ةJ:ل /LBف9ل ةمéEلا زا9Bمإ
 ةقا|لا ءا/#ل Eò.لا ةلDZ} تاBقافتا را}إ يف )ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا( ةعD.:.لل ةBلY.لا ةع]ا9لا تاa/#لا zلخد .عقDم لa يف فو/©لاو
 ة/|LBلا sل9.ت ال تارامإلا ءاó/هaو هاBم ةa/ش نإف هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتإ Øو/ش ىلع ًءاJب .تارامإلا ءاó/هaو هاBم ةa/ش عم هاB.لاو
 عقت ال هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا نأ ةرادإلا /9Aعت يلا9لاóو هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتإ ة/9ف ة)اهن يف تا|Y.لا يف ةBق9Aم قDقح Åأ ىلع

 .ةمéEلا زا9Bمإ تاBAت/ت – )X )12قر ةBلوEلا ةBلا.لا /Zراق9لا تا/LBفت ةJ:ل /LBفت =.ض
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2

   )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لا 0Å*2ت يف ةماهلا ما\حألا

 )ةT9ت( ها90لاو ةقا2لا ءا"ش تا0قافتا

 /جa.É ةع]ا9لا تاa/#لا -ةBلBغ#ت /Bجأت تاما94لا )ب

 XلL9ت هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا �جó.Dو .هاB.لاو ةقا|لا ءا/#ل تاBقافتا ةBلY.لا ةعD.:.لل ةع]ا9لا تاa/#لا zم/بأ ،هالعأ رaD?م Dه ا.ك
 sلذ ما9éEسا] )تارامإلا ءاó/هaو هاBم ةa/ش( Eهع9.لا ماق ءاDس ءاó/هpلاو هاB.لا جا9نإل ةحا9.لا ةعLلا /BفDت لباقم تاعفد ةع]ا9لا تاa/#لا
 نأ Eی9YEب ةعD.:.لا zماق .)"هاB.لاو ةقا|لا لباقم تاعفد"( ة/Bغ9.لا جا9نإلا ∂Zراäم لباقم تاعفدو )"ةعLلا /BفDت لباقم تاعفد"( ال مأ
 كال9ما =ع ة:تاJلا ةBLBئ/لا عفاJ.لاو /}اé.لا عB.:] ∫فY9ت ةعD.:.لا نأ ةرادإلا ò/ت Bºح ،را:)إ تاBAت/ت يه هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا
 دDقعa هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا با9Lحإ 9Xی يلا9لاóو ،تادDجD.لل ةBق9A.لا ة.Bقلاو يجا9نإلا /.علل ةرادإلا /یEقت ىلع ًءاJب ،تا|Y.لا
 ىلع يجا9نإلا /.علا يف تا/Bغ9لا تا/ثأ9ب فا/9عالا 9Xی .اJDZًس ةBق9A.لا ة.Bقلاو لصألل يجا9نإلا /.علا ةعجا/مو /یEقت 9Xی .ةBلBغ#ت را:)إ
 اذإ ا.Bف /©Jلا ةداعإ] ةرادإلا مDقت ،هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا ىلع تالیEعت دDجو JEع .لصألل يق9A.لا /.علا Eòم ىلع يلAقL9م ساسأ
 .تا|Y.لا كال9ما =ع ة:تاJلا ةBLBئ/لا عفاJ.لاو /}اé.لا عB.:] ∫فY9ت لا4ت ال ةعD.:.لا zناك

 ماTwلإلا وأ ةl0ل9لا ق)قح فi/0ت

 .X 32قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لاو EÅقاع9لا �Bت/9لا /هD:ل اًقفو ةpBلم قDقaY وأ ةBلام تاDóل|.a امإ EئاDف نوEب ضو/قلا فäJBت 9Xی
 .ةpBل.لا قDقح يف ة.هاa.L داLEلا Øو/شو ةدYEم EئاDف نوEب ةنD.(.لا /Bغ غلاA.لا عم لماع9لا 9Xی

 عو"9Jلا ف0لاlت ةل9سر

 لقJلا ة$Aش )أ

 - X 16قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لا يف اهBلع صJäD.لا ¿داA.لا ةرادإلا zعار ، كاله9سالا ءóEو لDصألا لL:Bت BzقDت EیYEت JEع
 ل.Y9.لا =م هنأ Åأ .دäDق.لا ما9éEسالل ا4ًهاج لصألا هBف نÅ ($D?لا zقDلاو لBغ#9لا =م ءاه9نالا zقوو ،تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا
 .ةعD.:.لا ما9éEسا Yzتو ل.عت لDصألا نأو ةعD.:.لا ىلإ ة)دا9äقالا عفاJ.لا ïف9Eت نأ
 
 تالآلاو تاpل9..لا ة¥ف ىلإ ،?Bف9Jلا BEق ةBلا.سأ/لا لا.عألا �جD.] ةل.س/.لاو ،ةعD.:.لل لقJلا ة$A#] ةقلع9.لا عو/#.لا فBلاpت لYDZت 9Xی
 :ةBلا9لا /Bیاع.لا ءاف9Bسا JEع ةلäلا تاذ تاEع.لاو
 
 ،لقJلا ة$Aش عم عZز9Dلا ة$Aش óúر )أ

 و ،لDصألا ةرادإ ةZ/یEم لAق =م عو/#.لا ةل.سر جذD.ن دا.9عا )ب
 .لواق.لل zقÉ.لا لADقلا ةداهش راEصإ 9Xی )ج
 
 ةلD..لا لاسرإلاو لقJلا عZرا#.] ةعD.:.لا ف/9عت .ةل:L.لا عو/#.لا فBلاpت عم يلAقL9م /ثأ] سJEه.لا تا/یEقت يف ةعجا/م Åأ لیEعت 9Xی
 لDصألا لقن تاBقافتا عBقDتو ،ة]اق/لاو 9J©BXلا �9$م =م ة9J©B.Bلا تاقفاD.لا عB.ج ىلع لYäDلاو ، يJع.لا ل.علا =م ءاه9نالا د/:.]
 Xهاف9لا ة/a?م Jèت .ةق]اLلا تاLJDلا يف لYD.لا عم Xهافت ة/a?م ةعD.:.لا zعقو .ما9éEسالل لاسرإلاو لاسرإلا لDصأ ةحاتôو اهلاسرôو
 .ةJBع.لا ةلح/.لا لBغ#ت ءEب =م حا:Jب ءاه9نالا ى9ح لاسرإلاو لقJلا عو/#م ءاJب لDصأ] ةصاéلا ةpBل.لاو /}اé.لا ل.9Yی لقاJلا نأ ىلع
 ةBقافتاو Xهاف9لا تا/a?مو ةعD.:.لل ةABساY.لا تاساLBلل اًقفو 9Xی Xل لاسرإلاو لقJلا عو/#م ءا#نإ لDصأ لقن نأ ةرادإلا تر/ق ،هBلع ًءاóJو
 .لDصألا لقن
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2

   )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لا 0Å*2ت يف ةماهلا ما\حألا

 )ة.9ت( عو"9Jلا ف0لاlت ةل9سر

 عZز9Dلا لDصأ - pA/òلا /DZ|9لا عZرا#م )ب

 
 ¿داA.لا را9Aعإلا] ةرادإلا ت?خأ ،كاله9سالا ءóEو =Bفلé9م =ZرD|م =م اهمال9سا 9Xی ي9لا ه?ه عZز9Dلا لDصأ لL:Bت BzقDت EیYEت JEع
 ما9éEسالل ة4هاج لDصألا هBف نpDت Å?لا zقDلاو لBغ#9لا =م ءاه9نالا zقوو ،X 16قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لا يف اهBلع صJäD.لا
 Eق عZز9Dلا لDصأ نpDتو Yä/Åلا عZز9Dلا Bèخ/ت �جD.] ةعD.:.لا ىلإ ة)دا9äقالا عفاJ.لا ïف9Eت نأ ل.Y9.لا =م هنأ Åأ .دäDق.لا
 .ةعD.:.لا ما9éEسا Yzتو لBغ#9لا BEق AYzصأ
 
 عم تالسا/.لاو ل9YDZلا تاBقافتا ةعجا/.] zماقو X 16قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لل ةBلäBف9لا /Bیاع.لا را9Aعإلا] ةرادإلا ت?خأ ،ةLJلا لالخ
 Eق9عت .ةعD.:.لل ةEحD.لا ة4جD.لا ةBلح/.لا ةBلا.لا تاناABلا يف اهب فا/9عالا تار/Aم ىلع لYäDلل عZرا#.لا ه?هل =ZراL9#.لاو =ZرD|.لا
 اهكاله9سا يلا9لاóو ه?ه عZز9Dلا لDصأ ةل.سر Bºح =م ةBلوEلا ةABساY.لا /Bیاع.لا يف ةرaD?.لا Øو/#لا يفL9Dت ه?ه عZز9Dلا لDصأ نأ ةرادإلا
 .ما9éEسالل ةحا9م ه?ه عZز9Dلا لDصأ هBف zناÅ a?لا خZرا9لا =م

 |0ف()9لا ف0لاlت ةل9سر

 /Bیاع.لا عB.:] يفت فBلا9pلا ه?ه zناa اذإ عو/#م زا:نإل ة9pAE.لا =BفDb.لا فBلاpت =م لصأ] ف/9ع9س ةعD.:.لا zناa اذإ ام ةرادإلا دYEت
 :ةBلا9لا
 
 ؛Eی9YEلا هجو ىلع هEیYEت ةعD.:.لل =$.) عو/#.] ة/شاAم فBلا9pلا ïلع9ت )أ

 و ؛لAقL9.لا يف ءادألا تاما94لا] ءافDلا يف اهما9éEسا B9Xس ي9لا ةعD.:.لا دراDم ز4عت وأ فBلا9pلا EلDت )ب
 .فBلا9pلا داد/9سا عق9D.لا =م )ج
 
 .ه] ف/9ع.لا لصألل يجا9نإلا /.علا Eòم ىلع J9©Xم ساسأ ىلع ه?ه =BفDb.لا فBلاpت ءاف}إ B9Xس

 راEkإلا ةDم DیQDت

 مEع وأ ،EیE.9لا راBخ ةسرا..ل اً)دا9äقا ا4ًفاح ïلéت ي9لا فو/©لاو ïئاقYلا عB.ج را9Aعالا يف ةرادإلا ?خأت ، را:)إلا Eقع ةEم EیYEت JEع
 لDقعم ل$#] ÉaE.لا =م ناa اذإ را:)إلا ةEم يف úقف )ءاهنإلا تاراBخ Eع] ام تا/9ف وأ( EیE.9لا تاراBخ =B.(ت 9Xی .ءاهنإلا راBخ ةسرا.م
 ىلع /ثÉی ا.م فو/©لا يف Å/هDج /BBغت وأ Xهم ثEح ثوEح ةلاح يف BBXق9لا ةعجا/م 9Xی .)هؤاهنإ 9Xی =ل وأ( را:)إلا Eقع EیE.ت B9Xس هنأ
 .ةعD.:.لا ة/|Bس =.ض عق) Å?لاو BBXق9لا ا?ه
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2

   )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لا 0Å*2ت يف ةماهلا ما\حألا

 لا9عألا جذ)9ن 00nقت

 جذD.ن را9Aخاو Xئاقلا يلصألا غلA.لا ىلع ةEئافلاو يلصألا غلA.لا تاعDفEم را]تخا جئا9ن ىلع ةBلا.لا تادDجD.لا ساBقو فäJBت E.9ع)
 ةBفn aB$ع) L9Dòم ىلع لا.عألا جذD.ن ةعD.:.لا دYEت .)2.2 حا()إ يف ةBلا.لا تادDجD.لا ماLقأ ةساBس ىلع عال}الا ىج/ی( لا.عألا
  .=Bعم لا.عأ فEه Bïق9Yل اًعم ةBلا.لا تادDجD.لا تاعD.:م ةرادإ
 
 /ثÉت ي9لا /}اé.لاو ،اهئادأ ساBقو تادDجD.لا ءادأ BBXقت ةBفs aBلذ يف ا.] ةلäلا تاذ ةلدألا عB.ج n$ع) Å?لا Y$Xلا BBXق9لا ا?ه =.(9ی
 وأ ةأف|.لا ةفل9pلا] ةساق.لا ةBلا.لا تادDجD.لا ةعD.:.لا �قا/ت .تادDجD.لا ءارEم DZπعت 9Xی فaBو اهترادإ ةBفaBو تادDجD.لا ءادأ ىلع
 فEهلا عم ةقف9م باAسألا zناa اذإ امو اهداع9Aسا �Aس Xهفل اهقاق9Yسا لAق اهداع9Aسا Xت ي9لاو /خآلا لما#لا لخEلا لالخ =م ةلداعلا ة.Bقلا
 æاف9حالا هAج9X [.Dی Å?لا لا.عألا جذD.ن ناa اذإ ام لDح ةعD.:.لل لصا9D.لا BBXق9لا =م اًء4ج ةAقا/.لا /9Aعتو .اهب ∫فY9.لا لا.عألا =م
 اBًلAقL9م اً/BBغت لاخدإ 9Xی يلا9لاóو لا.عألا جذD.ن يف /BBغت كاJه ناa اذإ ام �ساJ.لا /Bغ =م ناa اذôو ،اAًساJم ةBق9A.لا ةBلا.لا تادDجD.لا]
 .ةضو/ع.لا تا/9فلا لالخ تا/BBغ9لا ه?ه لÜ.ل ةجاح كاJه =pت Xل .تادDجD.لا sلت ف9äJBل

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2

 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئ"لا ردا9iلا

 �LAت Eق ة.هم /}اéم ل.Yت ي9لاو /Z/ق9لا ة/9ف ة)اهن يف ÉaE.لا /Bغ /یEق9لل ةBLBئ/لا رداä.لاو لAقL9.لا] ةقلع9.لا ةBLBئ/لا تاضا/9فإلا نإ
 :يلی ا.a يه ةمداقلا ةBلا.لا ةLJلا لالخ تاDóل|.لاو تادDجD.لا BXق ىلع ةZ/هDج تالیEعت

 ة0لا9لا "0غ تاد)ج)9لا ة09ق ضافuنإ را*Tخا

 تادDجD.لاو تاEعمو تالآو تاpلï [..9لع9ی ا.Bف ة.Bقلا ضافéنا ىلع تا/شÉم ة)أ كاJه zناa اذإ ام Eی9YEب /Z/قت خZرات لa يف ةرادإلا مDقت
 ءa:4 را9Aعالا يف ةBجراéلاو ةBلخاEلا لماDعلا =م عساو قا|ن ?خأ 9Xی .BBXق9لاو فا#9pسالا تادDجDم sلذ يف ا.] ةعD.:.لل ةسD.ل.لا /Bغ
 .تا/شÉ.لا ةعجا/م ةBل.ع =م
 
 ةعD.:م وأ EقJلل ةEلDم ةEحو لpل داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا با9Lحا ىلع ًءاJب ةBلام /Bغلا تادDجD.لا يف ضافéنالا را9Aخا] ةعD.:.لا مDقت
 .ىلعأ ا.هیأ عABلا ةفلpت ًاäقان ةلداعلا ة.Bقلاو ةمL9éE.لا ة.Bقلا يه اهقBقYت =$.) ي9لا غلاA.لا نإ .اهرا9Aخا 9Xی ي9لا EقJلل ةEلD.لا تاEحDلا
 ةداعإ ة|#نأ =.(9ت ال ي9لاو ةرادإلا اهت/قأ ي9لا ةعق9D.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ىلع ًءاJب EقJلا BEلDت تاEحDل ةمL9éE.لا ة.Bقلا با9Lحا 9Xی
 9Xی ي9لا EقJلا BEلDت ةEحDل لصالا ةEعاق ز4عت نأ اهنأش =م ي9لا ة/pABلا ةBلAقL9.لا تارا.9Üسالا وأ اهب ما94لالا] ةعD.:.لا Xقت Xل ي9لا ةل$Bهلا
 ما9éEسا] ةمéäD.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا جذا.ن ىلع ًءاJب ةماع EقJلا BEلDت تاEحDل عABلا ةفلpت èقان ةلداعلا ة.Bقلا با9Lحا 9Xی .اهرا9Aخا
 éäXلا /عسو ف/äلا /عس تاضا/9فاو علLلا راعسأ تاضا/9فال ةBساLح /Üكأ يه داد/9سالل ةلباقلا ة.Bقلا نإ .قLDلا تاضا/9فاو تالخE.لا
 .ة)EقJلا تاقف9Eلا جذD.ن يف مL9éE.لا

 زاغلاو qف/لا تا0.اT0حا "یDقت

 ةBل.ع =.(9ت .ًاB.لاع ةلADق.لا /Bیاع.لاو �Bلاسألا ما9éEسا] ةABساYم ضا/غأل ةمL9éE.لا زاغلاو úفJلا رداäمو ي}ا9Bحا /یEقت 9Xی
 تاB}ا9Bحالا تا/یEقت عB.ج نإ .نBDجراخ فا/}أ اهب مDق) ةBجراخ BïقEت ةBل.ع زاغلاو úفJلا رداäمو ي}ا9Bحال ةعD.:.لل ةLJDZلا ةعجا/.لا
 جا9نإلاو /فYلا /DZ|ت ة|#نأ =م تامDلع.لاa ،ةEیE:لا تامDلع.لا ىلع ًءاJب ناäقن وأ ةداa4Z ًءاDس ةعجا/.لل ةض/ع يه ةل.Y9.لاو ةÉaE.لا
 =م ة:تاJلا تا/BBغ9لا نإ ،ًامD.ع ./DZ|9لا ú|خ وأ ة)Eقاع9لا Øو/#لاو جا9نإلا راعسأ sلذ ل.#Zو ة)دا9äقالا لماDعلا يف تا/BBغ9لا =م وأ
 يBLئ/لا �LAلا /9Aعُت جا9نإلاو /DZ|9لا ة|#نأ =م ةحا9.لا ةEیEج تامDلعم /Bف9Dل ة:9Bن نa/óDورBEهلا تاB}ا9Bحال ةJBفلا تاقاق9Yسالا
 ًاقحال جJ9ت Eقو ضافéنالا n$ع وأ ضافéنا ثوEح ىلع Xهم /شÉم لÜ.ت زاغلاو úفJلا تاB}ا9Bحا يف تا/BBغ9لا نإ .ةLJDZلا تاعجا/.لل
 .ةراéLلا وأ حó/لا يف /ثÉت ي9لاو جا9نإلا تاEحو �YL] بJ)Dلا éäèم ىلع /ثÉت Eق وأ ة.Bقلا يف ضافéنالا فBلاpت =ع

 ل0غTJلا äãو uijم

 ةBئاهJلا ةفل9pلا نإ .تاpل9..لاو تآ#J.لا =م ةBJعم ةعD.:.ل يلBغ#9لا /.علا ءاه9نا JEع ةعD.:.لا لAق =م لBغ#9لا فقو ةفلpت با9Lحا 9Xی
 تاAل|9.لا يف تا/Bغ9لا sلذ يف ا.] لماDع ةEع ىلع ًءاJب فلé9ت Eقو ةÉaEم BLzل تادDجD.لا ةلازإل ةAت/9.لا تاما94لالا ة.Bق وأ ءاغلإلل
 ىلع ،تاقفJلل عق9D.لا Bzق9Dلا /Bغت ًا()أ =$.Zو .جا9نإلا عقاDم يف ةEیEج تا/Aخ وأ ةEیEج �BقJت تاJBقت رDهbو ،ةلäلا تاذ ةBنDناقلا
 /9Aع) .علLلا راعسأ تا/Bغ9لل ة:9Bن وأ /و اهتا/LBفت وأ حئاDللاو =BناDقلا يف تا/Bغ9لل ة]ا:9سا تاقفJلل عق9D.لا zقDلا /Bغت =$.) لاÜ.لا لABس
 جذا.ن يف ةمL9éE.لا éäXلا تالEعمو éX(9لاو يJAجألا ف/äلا راعسأ تاضا/9فاو علLلا راعسأ تاضا/9فال ةBساLح /Üكأ éäè.لا
 .ة)EقJلا تاقف9Eلا
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئ"لا ردا9iلا

 ةعق)9Tلا ة0ناT9ئإلا "ئاu7لا uijم

 ةعD.:.لا مL9éEت .ةعق9D.لا ةراéLلا تالEعمو داLEلا =ع فل9éلا /}اéم لDح تاضا/9فا ىلع ةBلا.لا تادDجD.لل ةراéLلا تاéääم L9JEت
 ةBلاYلا قLDلا فو/bو ،ةعD.:.لل ةق]اLلا ة/éAلا ىلع ًءاJب ،ة.Bقلا ضافéنا با9Lحإل تالخE.لا را9Bخاو تاضا/9فالا ه?ه عضو يف Y$Xلا
 ./Z/قت ة/9ف لa ة)اهن يف ةBلAقL9.لا تا/یEق9لا ىلإ ةفاضإلا]
 
 :يئAE.لا فا/9عالا ?Jم ماه ل$#] تداز Eق نا.9ئالا /}اéم zناa اذإ ام BBXقت JEع را9Aعالا يف ةBلا9لا تامDلع.لا ?خأ 9Xی
 
 ؛يلخاEلا ينا.9ئالا ف9äJBلا وأ )تEجو نإ( ةBجراéلا ةBلا.لا تاودألا يف عق9Dم وأ يلعف Å/هDج رDهEت )أ
 يف ماه ضافéنا يف �9LAت نأ عق9D.لا =م ي9لا ة)دا9äقالا وأ ةBلا.لا عاضوألا وأ لا.عألا يف ةعق9D.لا وأ ة.ئاقلا ةABلLلا تا/Bغ9لا )ب

 ؛هنDید تاما94لا] ءافDلا ىلع =یE.لا ةرEق
 ؛=یE.لل ةBلBغ#9لا جئاJ9لا يف عق9Dم وأ يلعف Å/هDج رDهEت )ج
 ؛=یE.لا nفJل ò/خألا ةBلا.لا تاودألا ىلع نا.9ئالا /}اéم يف ةZ/هD:لا تادا4Zلا )د
 ةرEق يف ماه ضافéنا ىلإ ÅدÉی ا.م ةBجDل9pJDلا وأ ة)دا9äقالا وأ ة9J©B.Bلا ة¥ABلا يف Å/هDج عق9Dم وأ يلعف يAلس /Bغت ثوEح )ه

 يلا.لا لصألا ىلع نا.9ئالا /}اéم نأ ةعD.:.لا ض/9فت ،هالعأ BBXق9لا ة:9Bن =ع /©Jلا πغ] .=یEلا تاما94لا] ءافDلا ىلع =یE.لا
 Eòل =$) Xل ام ،قاق9Yسالا خZرات =م اًمDی 90 =م /Üكأ ة)Eقاع9لا تاعDفE.لا تزوا:ت امJEع يلوألا فا/9عالا ?Jم ماه ل$#] تداز Eق
 .sلذ فالخ حضDت ة.عادو ةلDقعم تامDلعم ةعD.:.لا

 ةمداقTمو ة#"Qلا ءيY2 نوuwم uijم

 لL:Bت �:) ناa اذإ ام EیYEت JEع .J9©Xم ساسأ ىلع مداق9.لاو ةY/aلا ئ|] نوé4.لا دJDب ىلع )تEجو نإ( ةراéLلا BBXق9ب ةرادإلا مDقت
 دDجو ىلإ /B#ت اه9©حالم =$.) تاناBب Åأ كاJه zناa اذإ ام لDح ما$حأ راEصإ] ةعD.:.لا مDقت ،ةراéLلا وأ حó/لا يف مداق9لل éäèم
 ءي|] نوé4.لا éäèم با9Lحال ةمداق9مو ةY/aلا ة¥aA|B نوé4.لا دJDب ةرادإلا تدEح ،لماDعلا ىلع ًءاJب .AJEلل يلAقL9م كاله9سا
 .مداق9.لاو ةY/aلا

 ة0لا9لا تاودألل ةلداعلا ة09قلا

 ةجرE.لا راعسألا ساسأ ىلع يلا.لا a4/.لا ناBب يف ةل:L.لا ةBلا.لا تاDóل|.لاو ةBلا.لا تادDجD.لل ةلداعلا ة.Bقلا داE.9سا =$.) ال امJEع
 ه?ه تالخEم ?خÉت .ةمéäD.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا جذا.ن sلذ يف ا.] BBXق9لا تاJBقت ما9éEسا] ةلداعلا اهB.9ق EیYEت 9Xی ،ة|#Jلا قاDسألا =م
 .ةلداعلا BXقلا EیYEت يف Y$Xلا =م ةجرد دDجو م4لی ،اJً$.م sلذ نD$) ال امJEع =pلو ،=$مأ ا.BÜح اه9©حالم =$.) ي9لا قاDسألا =م جذا.Jلا
 لDح تاضا/9فالا يف تا/Bغ9لا /ثÉت نأ =$.) .تاAلق9لاو نا.9ئالا /}اéمو ةلLBDلا /}اéم لÜم تالخE.لا را9Aعإلا] ?خإلا ما$حألا =.(9ت
 .ةBلا.لا تاودألل ةجرE.لا ةلداعلا ة.Bقلا ىلع لماDعلا ه?ه

 لخDلا ة*a"ض

 n$ع B9Xس هنأ] حج/.لا Eò.لل ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ض تادDجD.] ةقلع9.لا ةBلAقL9.لا ةZAB/(لا عفاJ.لا يفاä] فا/9عإلا] ةعD.:.لا مDقت
 ةماه تاضا/9فا ءا/جإ ةعD.:.لا =م �ل|9ی ةد/L9.لا ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ض BBXقت نإ .�Z/قلا لAقL9.لا يف éäXلل ةعضاéلا ة9قÉ.لا قراDفلا
 ABï|تو تاBل.علا =م ةعق9D.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا ىلع E.9ع) ةZA/(لل عضاéلا لخEلا /یEقت نإ .ةعق9D.لا ةBلAقL9.لا لخEلا ةZA/(] ةقلع9م
 Eق ا.م تاضا/9فالا =ع ًا/aÜB فلé9ت ةZA/(لل عضاéلا لخEلاو ةBلAقL9.لا ة)EقJلا تاقف9Eلا نأ ةجرEل ،ةلود ل$] ةصاéلا ةZAB/(لا =BناDقلا
 نpDت Eق هنإف sلذ ىلإ ةفاضإلا] .ةEحD.لا ةBلا.لا /Zراق9لا خZرا9ب ةلجÉ.لا ةZA/(لا تادDجDم يفاص BïقYت ىلع ةعD.:.لا ةرEق ىلع /ثÉی
 تامäDخ ىلع لYäDلل ةعD.:.لا ةBنا$مإ =م YEت Eق ي9لاو ةعD.:.لا اهBف ل.عت ي9لا ناEلAلا يف �ئا/(لا =BناDق ىلع تا/BBغت كاJه

 .ةBلAقL9م تا/9ف يف ةZAB/ض

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئر رداiمو ةماه ة0*ساQم ما\حأ 3.2

 )ة.9ت( 9y#Dلا "0غ "یDقTلل ة070ئ"لا ردا9iلا

 تاDع9لاو تالآلاو تاlل99Tلل ة0جاTنإلا را9عألا

 عق9D.لا ما9éEسالا را9Aعإلا] ?خألا Eع] /یEق9لا ا?ه EیYEت 9Xی .تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لل ةرEق.لا ةBجا9نإلا را.عألا Eی9YEب ةعD.:.لا zماق
 امJEع ةBلAقL9.لا كاله9سالا فBلاpت لیEعت Z9Xو اJDZًس ةBجا9نإلا را.عألاو ةBق9A.لا ة.Bقلا ةعجا/.] ةرادإلا مDقت .اهل Åدا.لا فل9لاو تادDجD.لل
 .ةق]اLلا تا/یEق9لا =ع فلé9ت ةBجا9نإلا را.عألا نأ ةرادإلا Eق9عت

 عaز)Tلاو لق/لا - é"خألا ة0ل0غTJلا تادا"یإلا

 ة]اق/لا يف دYE.لا اهب حL.D.لا تادا/یإلل ىäقألا YEلا =Bب ق/فلاa ءاó/هpلاو هاB.لا تاعAB.ل ò/خألا ةBلBغ#9لا تادا/یإلا با9Lحا 9Xی
 ةعD.:.لا zماق ،sلذ ىلع ًءاóJو .اهئال.ع =م ءاó/هpلاو هاB.لا تاعAB.] ةقلع9.لا تادا/یإلاو )ةقا|لا ة/ئاد لAق =م ةلس/.لا( 1 ة9J©B.Bلا
 .ة/9فلا لالخ اهBEكأت Xت ي9لا ا)ا4.لاو قDقYلا sلت ىلع ًءاJب ءاó/هpلاو هاB.لا تاعAB.ل تادا/یإلا ه?هب فا/9عإلا]

 ة"ت)ف9لا "0غ تادا"یإلا

 كاله9سالا با9Lحا 9Xی .ةZéBرا9لا داEعلا تاءا/ق ىلع ًءاJب لB.ع باLح لpل Åد/ف ل$#] /تDف.لا /Bغ كاله9سالا غلAم /یEق9ب ةعD.:.لا مDقت
 .ةLJلا ة)اهنو داEعلل ةءا/ق /خآ خZرات =Bب ة/9فلل كاله9سالا úس9Dم ىلع ًءاJب /تDف.لا /Bغ
 

 ةع)9k9لا ل*ق |م ةق*92لا ةDیkDلا تالیDعTلاو تا"70فTلاو "0یاع9لا  4.2
 
 .2022 /یاJی E 1ع] وأ يف أAEت ي9لا ةLJDZلا تا/9فلل L/Åت ي9لاو تالیEع9لاو /Bیاع.لا πع] ABï|9ب ىلوألا ة/.لل ةعD.:.لا zماق
 
 .BXهاف.لا را}إ ىلإ ةراشإلا] :لا.عألا جامEنا :X 3قر ةBلا.لا /Zراق9لل يلوEلا راBع.لا ىلع تالیEعت •
 .دäDق.لا ما9éEسالا لAق تاEئاعلا] ïلع9.لا تاEعمو تالآو تاpل9.م X 16قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لا ىلع تالیEعت •
 ةلقÜ.لا دDقعلا] ïلع9.لا ةل.Y9.لا تادDجD.لاو ةل.Y9.لا تاDóل|.لا ،تاــــــــäــــــــéä.لا X 37قر يلوEلا يAــــــــساY.لا راBع.لا ىلع تالیEعت •

 .Eقعلا ?BفJت ةفلpت - تاما94لالا]
 يلوEلا راBع.لا ىلع تالیEعت ةJDZـــــLلا تاBJـــــ9YLلا ل.ـــــ#ت :2020-2018 ةBلا.لا /Zراق9لل ةBلوEلا /Bیاع.لا ىلع ةJDZـــــLلا تاBJـــــ9YLلا •

 ،ةــBلاــ.لا تاودألا X 9قر ةــBلاــ.لا /Zراــق9لل يلوEــلا راــBع.لا ،ىلوألا ة/.لل ةــBلاــ.لا /Zراــق9لل ةــBلوEــلا /Bیاــع.لا ABï|ت ،X 1قر ةــBلاــ.لا /Zراــق9لل
 .ةعار4لا X 41قر يلوEلا يAساY.لا راBع.لاو ،را:)إلا دDقع X 16قر ةBلا.لا /Zراق9لل يلوEلا راBع.لا

 
 تالماع.لا ةAساYم ىلع /ثÉت Eق اهpJلو ةق]اLلاو ةBلاYلا تاLJDلل ةعD.:.لل ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ىلع ماه /Bثأت Åأ تالیEع9لا ه?هل =$) Xل
 .ةBلAقL9.لا تاBAت/9لا وأ
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( ة0*سا9Qلا تاسا70لاو داDعإلا ساسأ 2
 

 اهق0*2ت Dع)م |n EQل يTلاو ةق*92لا ةDیkDلا تالیDعTلاو تا"70فTلاو "0یاع9لا  5.2
 
 /Bغ =م .Eع] اهقAB|ت EعDم =X (Yل ي9لاو اهراEصإ Xت ي9لا ةBلا9لا تالیEع9لا وأ تا/LBف9لا ،/Bیاع.لا ABï|9ب /$Aم ل$#] ةعD.:.لا Xقت Xل
 .ةعD.:.لل ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ىلع ماه /Bثأت Åأ اهل نD$) نأ عق9D.لا
 
 .)2023 /یاJی 1 =م هقAB|ت B= )(L/Åمأ9لا دDقع – X 17قر ةBلا.لا /Zراق9لل يلوEلا راBع.لا •
 يف تاراـ.9Üــــــــــــــسا X 28قر يلوEـلا يAــــــــــــــساـY.لا راـBع.لاو ةEـحD.لا ةـBلاـ.لا تاـناـABلا X 10قر ةـBلاـ.لا /Zراـق9لل يلوEـلا راـBع.لا ىلع تالیEـعت •

 EیYEت 9Xی Xل( ةa/9ــ#.لا عZراــ#.لا وأ ةلBم4لا تاa/ــ#لاو /.9ÜــL.لا =Bب لDــصألا يف ة.هاــL.لا وأ عBب :ةa/9ــ#م عZراــ#مو ةلBمز تاa/ــش
 .)ABï|9لا خZرات
 هقAB|ت Å/ـــL)( ةلوا9Eم /Bغ وأ ةلواa.9E تاDóل|.لا فJBـــäت :ةBلا.لا تاناABلا ض/ع X 1قر يلوEلا يAـــساY.لا راBع.لا ىلع تالیEع9لا •

 .)2023 /یاJی 1 =م
 =م هقAB|ت Å/ــX 16( )(Lقر ةBلا.لا /Zراق9لل يلوEلا راBع.لا ىلع لیEعت( BD 2021نDی E 30ع] BE – 19فD$] ةقلع9.لا را:)إلا تازا9Bما •

 )2022 لZ/بأ 1
 )2 ةBلا.لا /Zراق9لل ةBلوEلا /Bیاع.لا ةــسرا.م ناóBو X 1قر يلوEلا يAــساY.لا راBع.لا ىلع تالیEعت( ةABــساY.لا تاــساBــLلا =ع حاــäفإلا •

)(L/Å ت|ABی 1 =م هقJ2023 /یا( 
 )2023 /یاJی 1 =م هقAB|ت X 8( )(L/Åقر يلوEلا يAساY.لا راBع.لا ىلع تالیEعت( ةABساY.لا تا/یEق9لا ∂Z/عت •
 )X 12قر يلوEـلا يAــــــــــــــساـY.لا راـBع.لا ىلع تالیEـعت( ةEـحاو ةـلماـعم =ع ةـ:تاـJلا تاـDóل|.لاو تادDجD.لاـ] ةـقلع9.لا ةـلجÉ.لا �ـئا/ــــــــــــــ(لا •

)(L/Å ت|ABی 1 =م هقJ2023 /یا( 
 خZرات EیYEت 9Xی Xل( ىلع تالیEعت ةJDZـLلا تاBJـ9YLلا ل.ـ#ت :2020-2018 ةBلا.لا /Zراق9لل ةBلوEلا /Bیاع.لا ىلع ةJDZـLلا تاBJـ9YLلا •

 و )ABï|9لا
 تاـــــساBـــــLلا =ع حاـــــäفإلا] ةقلع9.لا 2 ةBلا.لا /Zراق9لل ةBلوEلا /Bیاع.لا ةـــــسرا.م ناóBو X 1قر يلوEلا يAـــــساY.لا راBع.لا ىلع تالیEعت •

 .)2023 /یاJی 1 =م هقAB|ت L/Å)( ةABساY.لا
 
 ي9لاو ةرäE.لا ةBلا.لا /Zراق9لل ةBلوEلا /Bیاع.لا تا/LBفت ةJ:ل /LBفت وأ ةرJ#D.لا /Bیاع.لا ىلع ò/خأ ةقA|م ةEیEج تالیEعتو /Bیاعم EجDت ال
 .ةعD.:.لل ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا ىلع ماه /Bثأت اهل نD$) نأ عق9D.لا =م

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 تادا"یإلا 3
 

    ها90لاو ةقا2لا 0Dل)ت |م تادا"یإلا 3.1
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 6,191 5,786 ةBلBغ#9لا را:)إلا دDقع تادا/یإ
 1,576 1,401 )13 حا()إ( ةBلBغ#9لا ةBلا.لا تادDجD.لا =م تادا/یإ
 518 833 ءاó/هpلا تاعABم
 1,662 1,633 ةلص تاذ ò/خأ تادا/یôو ةقا|لا تاعDفEم
 1,913 3,774 * دDقDلا تادا/یإ EیLEت
 ò 396 477/خأ
   
   
 13,823 12,337 
   
 
 Øو/#ل اًقفو ةقا|لا BEلDت يف sلهL9.لا دDقDلا =ع ةع]ا9لا هاB.لاو ءاó/هpلا تاa/ش يف =یEهع9.لا =م ةد/L9.لا غلاA.لا دDقDلا تادا/یإ لÜ.ت *
 .ةقا|لا ءا/ش تاBقافتاو هاB.لاو ةقا|لا ءا/ش تاBقافتا
 
 .ةBلBغ#9لا ةBلا.لا تادDجD.لا =م تادا/یإلا ءا9ÜJسا] ،ةدYEم ةJBمز ة|قن JEع هاB.لاو ةقا|لا BEلDت =م تادا/یإلا عB.:] فا/9عالا 9Xی

 

   ها90لاو ةقا2لا عaز)تو لقن |م تادا"یإلا 3.2
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 1,046 976 ةäخ/.لا /Bغ ة|#نألل لقJلا ما©ن ما9éEسا مDسر
 13,186 13,765 هاB.لاو ةقا|لا عZزDتو ZEرDت =م تادا/یإ
 388 291 داEعلا �aB/تو لBص9Dلا مDسر =م تادا/یإ
 90 82 هاB.لا XئاLق
 ò 10,977 11,218/خأ ةBلBغ#ت تادا/یإ
   
   
 26,091 25,928 
   
 
 ةY9LA.لا تادا/یإلا =م ه] حL.D.لا تادا/یإلل ىäقألا YEلا =Bب ق/فلاa ءاó/هpلاو هاB.لا تاعAB.ل ò/خألا ةBلBغ#9لا تادا/یإلا با9Lحا 9Xی
 .اهئال.ع =م ءاó/هpلاو هاB.لا عZزDتو ZEر9Dب ةقلع9.لا تادا/یإلاو ةقا|لا ة/ئاد =ع ةرداäلا ةäخ/.لا ة|#نألا ةقBثو يف ةدراDلا ةغäBلل اًقفو
 Xت ي9لا ا)ا4.لاو قDقYلا sلت ىلع ًءاJب ءاó/هpلاو هاB.لا عZزDتو ZEر9Dب ةقلع9.لا تادا/یإلا ه?هب فا/9عإلا] ةعD.:.لا zماق ،sلذ ىلع ًءاJب
 .ة/9فلا لالخ اهBEكأت
 
 .ةدYEم ةJBمز ة|قن JEع هاB.لاو ةقا|لا عZزDتو لقن =م تادا/یإلا عB.:] فا/9عالا 9Xی
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( تادا"یإلا 3

 

 زاغلاو qف/لا |م تادا"یإلا 3.3

 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 7,270 11,094 زاغلاو úفJلا تادا/یإ يلا.جإ
 )306( )631( زا9Bمإلا قDقح :ًاäقان
   
   
 10,463 6,964 
 207 318 زاغلا =é4Zت تادا/یإ

 B4 229 198ه:9لا تادا/یإ يفاص
 ò 7 56/خأ
   
   
 11,017 7,425 

 )396( )964( )34 حا()إ( ة/.L9.لا /Bغ تاBل.علا =م زاغلاو úفJلا تادا/یإ يفاص
   
   
 10,053 7,029 
   
 
 رو/م عم اهب فا/9عالا 9Xی ي9لا زاغلا =é4Zت تادا/یإ ءا9ÜJسا] ،ةدYEم ةJBمز ة|قن JEع زاغلاو úفJلا =م تادا/یإلا عB.:] فا/9عالا 9Xی
 .zقDلا
 
 ة0ل0غJت aãراiم 4
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 1,914 1,798 ةقالع تاذ ∂Zراäمو �تاور
 3,013 3,075 ةمL9éE.لا ةBكاله9سالا داD.لاو ةناäBلاو حالصإلا فBلاpت
 14,447 15,102 )29 حا()إ( ةل.:لا] ZEر9Dلا ةف/عت
 2,179 4,419 دDقDلا ∂Zراäم
 1,177 1,106 ةناäBلاو لBغ#9لا يلواقم فBلاpت
 828 995 زاغلاو úفJلا عا|ق يف ةBلBغ#ت فBلاpت
 325 368 لقJلا فBلاpت
 B= 174 154مأ9لا فBلاpت
 )339( 164 ةعق9D.لا نا.9ئالا /ئاLخ يف تاY/aت
 ò 288 308/خأ
   
   
 27,489 24,006 
 )105( )120( )34 حا()إ( ة/.L9.لا /Bغ تاBل.علا =م لBغ#9لا ∂Zراäم
   
   
 27,369 23,901 
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 ءاف.إلاو ب)[/لاو كالهTسالا 5
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 زاغلاو úفJلا تادDجDم بD(نو تاEع.لاو تالآلاو تاpل9..لا كاله9سا

 9,773 8,444 )12 حا()إ(
 1,346 1,135 )14 حا()إ( ةسD.ل.لا /Bغ تادDجD.لا ءاف}إ
   
   
 9,579 11,119 
 )8( )30( )34 حا()إ( ة/.L9.لا /Bغ تاBل.علا =م ءاف}إلاو بJ)Dلاو كاله9سالا
   
   
   
 9,549 11,111 
   
 
 ةaرادÉو ة0م)9ع aãراiم 6
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 1,488 1,735 ةقالع تاذ ∂Zراäمو �تاور
 541 404 لا.عألا /DZ|ت ∂Zراäمو ةJBهم باعتأ
 169 223 تالاäتالاو تامDلع.لا اBجDلpJDت
 2 2 ةa/#لل ةBعا.9جإلا تا.هاL.لا
 ò 377 553/خأ
   
   
 2,741 2,753 
 )496( )573( ك/9#.لا عو/#.لا ءاa/ش =م فBلا9pلا داد/9سا
   
   
 2,168 2,257 
 )3( )2( )34 حا()إ( ة/.L9.لا /Bغ تاBل.علا =م ةZرادôو ةBمD.ع ∂Zراäم
   
   
 2,166 2,254 
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 لT9(aلا ف0لاlت 7
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 1,101 1,023 لجألا ة|س9Dم ةB.لاعلا تاLJEلاو تاLJEلا] ةقلع9.لا لDZ.9لا فBلاpت
 EئاDف ل.Yت ي9لا فلLلاو ضو/قلا] ةقلع9.لا لDZ.9لا فBلاpت
 878 1,062 ةBمالسإلا ضو/قلاو  
 622 371 ةEئافلا تالEعم لداAت دDقع ىلع EئاDفلا ∂Zراäم
 454 474 )26 حا()إ( لصألا Eعاقت تاما94لا ىلع ة.كا/9.لا ∂Zراä.لا
 39 37 را:)إلا Eقع ما94لا ىلع ةEئافلا
   
   
 2,967 3,094 
 )24( )18( )34 حا()إ( ة/.L9.لا /Bغ تاBل.علا =م لDZ.9لا فBلاpت
   
   
 2,949 3,070 
   
 
 é"خأ تادا"یإ 8
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 29 64  ةر/Yم ةJYم – ةلجÉم تادا/یإ
 ò 128 256/خألا لDصألاو زاغلاو úفJلا ،يضارألا عBب =م حóر
 486 )316( لDصألا Eعاقت تاما94لا =م ءافعإلا تادا/یإ /)∂Zراäم(
 ò 208 345/خأ
   
   
 84 1,116 
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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 لخDلا ة*a"ض 9
 
 :يلا9لاa يه 2021 و L.A/ 2022)د 31 يف ةBهJ9.لا ةLJلل لخEلا ةZA/ض )تاءافعإ( تافو/ä.ل ةBLBئ/لا تانD$.لا نإ
 

 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
   Dح)9لا ةراu7لا وأ ح{"لا نا0ب

   :ةBلاYلا لخEلا ةZA/ض
 889 2,138 ةBلاYلا لخEلا ةZA/ض فBلاpت
 )283( )79( ةق]اس تاLJDل لخEلا ةï [)/ZAلع9ی ا.Bف لیEعت
   

   :ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ض
 )74( )1,047( ة9قÉ.لا تاقو/فلا n$عو ءJ#Dب ةقلع9.لا
 164 1 ةق]اس تاLJDل ةلجÉ.لا لخEلا ةï [)/ZAلع9ی ا.Bف لیEعت
   
   
 1,013 696 
   

 )14( )556( )34 حا()إ( ة/.L9.لا /Bغ تاBل.علا =م لخEلا ةZA/ض
   
   
   
 E 457 682حD.لا ةراéLلا وا حó/لا يف ةجرE.لا لخEلا ةZA/ض فو/äم
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31

 
 )ة.9ت( لخDلا ة*a"ض 9
 
 و L.A/ 2022)د 31 يف ةBهJ9.لا ةLJلل ينDناقلا ةZA/(لا لEع.] ًاóو/(م يAساY.لا حó/لا =م جتاJلاو ةZA/(لا تاءافعإ =Bب ة9LDZلا نإ

 :يلی ا.D aه 2021
 /L.A)د 31 
 2022 2021 
 Xهرد نBDلم nهرد ن)0لم 
   
 6,691 9,136 ةZA/(لا لAق حó/لا
  ï}اJم يف حóر sلذ يف ا.]( ةZA/(لل عضاخ /Bغ حóر
 )3,521( )3,672( )ةZA/(لل ةعضاخ /Bغ  
   
   
 3,170 5,464 ةZA/(لل عضاéلا حó/لا يلا.جإ
   
  لEعم – ةBما©Jلا تالEع.لا] ةقA|.لا لخEلا ةZA/ض فBلاpت
 879 1,665 )%28 :2021( %30 ةJLAب حج/م  
 )283( )79( ةق]اس تاLJDل لخEلا ةï [)/ZAلع9م لیEعت
 164 1 ةق]اس تاLJDل ةلجÉ.لا لخEلا ةï [)/ZAلع9م لیEعت

 )545( )1,415( تا/یEق9لا يف تا/BBغ9لا ة:9Bن اهب ف/9عم ةلجÉم ةZA/ض
 15 15 ةY9:4.لا �ئا/(لا

 )50( )5( ةZA/ض 4فاDح
 )B� 630 )37ق9Jلا ة|#نأ] ةقلع9.لا ةصاéلا جا9نالا �ئا/ض

 éäX 16 524لل ةلباقلا /Bغ ∂Zراä.لا ىلع يZA/(لا /Bثأ9لا
 ò 185 29/خأ
   
   
 sلذ يف ا.] ةراéLلا وأ حó/لا ناBب يف ةجرE.لا لخEلا ةZA/ض فو/äم

 696 1,013 ةفق9D.لا تاBل.علا
   
 
 ةلج9yلا ة*a"[لا
 :يلی ا.] /L.A)د 31 يف ا.a ةلجÉ.لا لخEلا ةZA/ض ïلع9ت

 Jح4'لا ةرا&Çلا وأ ح;(لا نا3ب    Jح4'لا يلا'لا ~e('لا نا3ب 
 2022 2021 2022 2021 
 8هرد ن34لم 3هرد ن/.لم 8هرد ن34لم 3هرد ن/.لم 
     
     :ةلجë'لا ة)?(-لا تاد4ج4م
 )586( 437 1,125 625 تاJع'لاو تالآلاو تا\لC''لا ىلع íقë'لا ق(فلا
 188 )993( 3,081 3,907 تاد4ج4'لا Jعاقت تاما~Cلا Aع جتاMلا íقë'لا ق(فلا

 184 )482( 144 1,389 ة3)?(ض (ئا&خ
 s 794 1,248 )71( 302(خأ
     
 6,715 5,598 )1,109( 88 
     
     :ةلجë'لا ة)?(-لا تا;4لáم
 )24( 72 1,358 1,337 تاJع'لاو تالآلاو تا\لC''لا ىلع íقë'لا ق(فلا
 s )7( )54( )9( 26(خأ
     
 1,330 1,304 63 2 
     
 
 :X )2021هرد نBDلم 2,963 ةغلاAلا ةZAB/(لا /ئاéLلا نأ Eی9YEب ةعD.:.لا zماق ،ةBلAقL9.لا حاóرألل ةحا9.لا تاعق9Dلا /خآ ىلع ًءاJب

 =م Xغ/لا ىلع ةلجÉم ةZA/ض عفاJم جاردإ 9Xی Xل ،يلا9لاóو .�Z/قلا لAقL9.لا يف اهما9éEسا 9Xی نأ حج/.لا /Bغ =م )Xهرد نBDلم 5,333
 ءيش ال غلA.] ةمL9éE.لا /Bغ ةZAB/(لا /ئاéLلا يه9J9س .ةZA/(لل عضاéلا يلAقL9.لا حó/لا لباقم ة9LDZلل ةحا9م لا4ت ال /ئاéLلا ه?ه نأ
 .ةمداقلا تاJDس é.nلا ة/9ف يف )Xهرد نBDلم 198 :2021(

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31
 

  مألا ة#"Jلل ةEداعلا nهسألا يلماQل Dئاعلا nه7لل ôف9uلاو يساسألا Dئاعلا 10
 
 حج/.لا úس9D.لا ىلع مألا ةa/#لل ة)داعلا Xهسألا يلماYل ةEئاعلا ةLJلل EئاDعلا ة.Lق لالخ =م XهLلا ىلع يساسألا Eئاعلا غلاAم با9Lحا 9Xی
 .ةLJلا لالخ ة.ئاقلا ة)داعلا Xهسألا دEعل
 
 حج/.لا úس9D.لا ىلع مألا ةa/#لل ة)داعلا Xهسألا يلماYل ةEئاعلا ةLJلل EئاDعلا ة.Lق لالخ =م XهLلا ىلع πفé.لا Eئاعلا غلاAم با9Lحا 9Xی
 .ة(فé.لا تاودألا /Bثأ9ب ةلEعم ،ةLJلا لالخ ة.ئاقلا ة)داعلا Xهسألا دEعل
 
 :XهLلا ىلع EئاDعلا با9Lحا JEع ةمL9éE.لا Xهسألا تامDلعمو حó/لا يلا9لا لوE:لا حضDی
 

 /L.A)د 31 
 2022 2021 
   
 تاBل.علاو ة/.L9.لا تاBل.علا =م مألا ةa/#لا Xهسأ يلماYل Eئاعلا ةLJلا حóر
 X( 8,030 5,960هرد نBDلم( ةفق9D.لا
   
   
 112,434 112,434 )نBDلم( ةرداäلا ة)داعلا Xهسألا دEعل حج/.لا úس9D.لا
   
   
 X( 0,07 0,05هرد( EحاDلا XهLلل يساسألا Eئاعلا
   
 
 .اهما9éEسا JEع XهLلا EئاDع ىلع /Bثأت اهل نE ($Dق تاودأ ة)أ راEصإ] ةعD.:.لا Xقت Xل Bºح XهLلا ىلع ة(فé.لا EئاDعلا ض/ع 9Xی Xل
 

 ة0ل0غTJلا تاعا2قلا |ع تام)لعم 11
 
 اه:ئا9ن ةعجا/م 9Xی ي9لاو ،∂Zراäم 9pAEت وأ تادا/یإ ïقYت Eق ي9لا لا.عألا ة|#نأ يف كرا#ت ي9لا تانD$.لا يه ةBلBغ#9لا تاعا|قلا نإ
 يلBغ#9لا را/قلا عناص EیYEت Xت ةلäفJم ةBلام تامDلعم اهنأ#] /ف9Dت ي9لاو ،يBLئ/لا يلBغ#9لا را/قلا عناص لAق =م ما©9نا] ةBلBغ#9لا
 .ةقا|ل B?ÅفJت Bnئ/لاa ،ةBلBغ#9لا تاعا|قلا ءادأ BBXقتو دراD.لا éäBèت =ع لوLÉ.لاو ،يBLئ/لا
 
 ةBلBغ#ت تاعا|ق ةثالث sلذ =ع ج9نو ،تامéEلاو تا:J9.لا ،يفا/غ:لا عقD.لا ىلع ًءاJب لا.عأ تاEحو ىلإ ةعD.:.لا LBXقت Xت ،ض/غلا ا?هل
 :يلی ا.ك
 
  هاB.لاو ةقا|لا BEلDت عا|ق •
 ةقا|لاو هاB.لا عZزDتو لقن عا|ق •
  زاغلاو úفJلا عا|ق •
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   ةEحD.لا ةBلا.لا تاناABلا لDح تاحا()إ
  L.A/ 2022)د 31
 

 )ة.9ت( ة0ل0غTJلا تاعا2قلا |ع تام)لعم 11
 
  هاB.لاو ةقا|لا BEلDت عا|ق
 اناغو JEهلاو ب/غ.لا يف ءاó/هpلا BEلDتو ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلود يف داEمإلل ةالY.لا هاB.لا جا9نôو ءاó/هpلا BEلDت يف عا|قلا ا?ه ل.ع)
 .ة9YE.لا تا)الDلاو ة)دDعLلا ةóB/علا ةpل..لاو
 
  ةقا|لاو هاB.لا عZزDتو لقن عا|ق
  .ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلود يف ةBل9Yلاو BEل9Dلا تا|Yم =م ءاó/هpلاو هاB.لا عZزDتو لقن يف عا|قلا ا?ه ل.ع)
 
  زاغلاو úفJلا عا|ق
 úفJلا =ع �Bق9Jلا ة|#نأو اJEلDهو ة9YE.لا تا)الDلاو اaJE يف جا9نإلاو فا#9pسالاو زاغلاو úفJلا =ع �Bق9Jلا ة|#نأ يف عا|قلا ا?ه ل.ع)
 .قا/علا نا9سد/aو ة9YE.لا ةpل..لا يف زاغلاو
 
 :هاندأ ةجرE.لاو هالعأ اهل /Zراقت داEعإ 9Xی ي9لا ةBلBغ#9لا تاعا|قلا ل$#9ل ةBلBغ#ت تاعا|ق ةEع عB.:ت Xت

 

 

 

 
 
 
 

 
 عا|قلا ءادأ BBXقت 9Xی .ءادألا BBXقتو دراD.لا éäBèت لDح تارا/قلا ذاéتا فاEهأل لäفJم ل$#] اهلا.عأ تاEحو جئا9ن ةAقا/.] ةرادإلا مDقت
 فBلاpت ةرادإ 9Xی .يلا9لا لوE:لا يف =ABم Dه ا.a "ة/9فلل ةراéLلا وأ حó/لاو" ءاف}إلاو كاله9سالاو �ئا/(لاو EئاDفلا لAق حاóرألا ىلع ًءاJب
 اهéäBäت 9Xی الو ةعD.:.لا ساسأ ىلع EئاDفلا تادا/یاو عZرا#.لا لDZ.ت تاBAت/ت عم ةع]ا9لا تاa/#لا ءا9ÜJسا] ةعD.:.لل لDZ.9لا تادا/یôو
 .ةBلBغ#9لا تاعا|قلل
 
 .ة9YE.لا ةóB/علا تارامإلا ةلود يف اهتاBل.ع] تادDجD.لاو حاóرألا ،ةعD.:.لا تادا/یإ ةABلغأ ïلع9ت
 
 ىلع عABلل ةحا9.لا تارا.9Üسإلاو زاغلاو úفJلاو هاB.لاو ةقا|لا BEلDت =ع ةفلé9م ة|#نأ تاذ ةلBم4لا تاa/#لا πع] يف را.9Üسالا ةرادإ 9Xی
 .ةBلBغ#9لا تاعا|قلل اهéäBäت 9Xی ال يلا9لاóو ةعD.:.لا ساسأ

 ةC_J'لا ة3;(علا تارامإلا - ها3'لاو ةقاáلا 3Jل4ت
 3Jل4ت

 

 s(خأ - ها3'لاو ةقاáلا 3Jل4ت

 ع?زC4لاو لقMلا ةC_J'لا ة3;(علا تارامإلا - ها3'لاو ةقاáلا ع?ز4تو لقن

 ة3لا'gلا اt?(مأ - زاغلاو yفMلا
 ابوروأ - زاغلاو طفنلا زاغلاو yفMلا

 قارعلا - زاغلاو طفنلا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ة0ل0غCDلا تاعا2قلا Aع تام)لعم 11
 

 ة0فا"غFلا تاعا2قلا
 :7,/6#د 31 يف ةعJا>لا تاU7Vلل ة-فا7غ@لا عقا)/لا ساسأ ىلع تاد)ج)/لاJ ةقلع>/لا تام)لع/لا FعEو تادا7یإلا يلا>لا لو1@لا ض7ع#

 

 

 تارامإلا ةلود
 ة/.-علا
 ة0123لا

 ا67-مأ
 يلا0جإلا >-خأ ا/ق6-فأ ا.وروأ ة/لا80لا

 Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم 
       

2022       
 49,967 1,106 5,003 6,109 3,897 33,852 تادا-یإلا
 142,984 488 7,694 1,313 3,222 130,267 ةلوا13م -/غ تاد@ج@م
       

2021       
 45,294 977 3,252 3,983 2,892 34,190 تادا-یإلا
 150,342 469 8,812 1,849 3,750 135,462 ةلوا13م -/غ تاد@ج@م
 

 ةس)/ل/لا 7-غ تاد)ج)/لاو ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لاو تا1ع/لاو تالآلاو تاXل>//لا [م ض7غلا ا\هل ةلوا1>/لا 7-غ تاد)ج)/لا ن)X>ت

  .7bخألا تاد)ج)/لاو
 

 J"خألا تام)لع9لا
 يف ضو7عم )ه ا/V ،7,/6#د 31 يف ة-ه>n/لا ة6nلا لالخ ةع)/@/لا تادا7یإ يف ٪10 [م k7كأh Jهاس 1حاو ي6-ئر ل-/ع ةع)/@/لا 1bل

 :يلا>لا لو1@لا

  زاغلاو 0ف$لا .-ل()لا ع+ز()لاو لق$لا 

 تالی.ع)لا
 تاداع9)سالاو
 .ح(=لا عز(=لا >-غو

 Eهرد ن(-لم Eهرد ن(-لم Eهرد ن(-لم Eهرد ن(-لم Eهرد ن(-لم 
2022      

 8,731 - - 7,755 976 1 ل-=علا
      
      
 976 7,755 - - 8,731 
      

2021      
 9,303 - - 8,257 1,046 1 ل-=علا
      
      
 1,046 8,257 - - 9,303 
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 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ 

  2022 7,/6#د 31

 

 تاPع9لاو تالآلاو تاLل99Cلا 12
 

 تا+ع$لاو ينا%$لا
 تا01كا$لاو تالآلاو

 7ف1لا تاد3ج3م
 زاغلاو

 را0غ ع;ق
 ة0لا$سأر

 +0ق ة0لا$سأر لا$عأ
 0EفD1لا

 ما+DIسإ Gح
 يلا$جإلا تاد3ج3$لا

 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم 
2022       

       :ةفل'&لا
 214,020 708 9,670 238 18,776 184,628 2022 2یا0ی 1 يف
 3,932 157 1,138 4 1,013 1,620 تافاضإ
 )578( - - - )626( 48 لصألا +عاقت تام̀اDلا لی+عت
 )628( )1( - - - )627( تاد3ج3م داع%Dسا
 457 - )1,007( 2 8 1,454 تالg3hت
 )677( )4( )9( - )243( )421(  ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت
       
 216,526 860 9,792 244 18,928 186,702 2022 56782د 31 يف

       

       
       :ب0FGلاو كاله&سالا
 91,623 316 - 125 14,708 76,474 2022 2یا0ی 1 يف
 8,444 146 - 22 920 7,356 )5 حاklإ( ةj1لل ل$g$لا
 )224( )1( - - - )223( تاد3ج3م داع%nDسإ
 )718( )1( - - )146( )571( ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت
       
 99,125 460 - 147 15,482 83,036 2022 56782د 31 يف

       

       
 ع8Tلل اهب Rف&P7Q ةفO0م تاNعمو تالآو تا'ل&7م

 69 - - - 69 - )34 حا5Fإ(
       

       :ةجر7Nلا ةT7قلا يفاص
 117,470 400 9,792 97 3,515 103,666 2022 56782د 31 يف

       

       
2021       

       :ةفلDoلا
 q 2021 178,487 18,677 258 12,575 519 210,516یا1ی 1 يف
 4,949 213 2,083 6 988 1,659 تافاضإ
 1,953 - - - 1,620 333 لصألا +عاقت تام̀اDلا لی+عت
 )2,469( )22( - - )2,294( )153( تاد3ج3م داع%Dسا
 4 - )4,992( 5 6 4,985 تالg3hت
 )933( )2( 4 )31( )221( )683(  ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت
       
 kj$%q 2021 184,628 18,776 238 9,670 708 214,020د 31 يف

       

       
       :ب1l3لاو كالهDسالا
 q 2022 69,669 14,608 107 - 183 84,567یا1ی 1 يف
 9,773 152 - 18 2,385 7,218 )5 حاklإ( ةj1لل ل$g$لا
 )2,227( )18( - - )2,102( )107( تاد3ج3م داع%nDسإ
 )490( )1( - - )183( )306( ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت
       
 kj$%q 2021 76,474 14,708 125 - 316 91,623د 31 يف

       

       :ةجر+$لا ة$0قلا يفاص
 kj$%q 2021 108,154 4,068 113 9,670 392 122,397د 31 يف
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( تاPع9لاو تالآلاو تاLل99Cلا 12
 

 تاذ ضو7قلا ىلع ناـ/ــــــــــــــ$h( Vهرد ن)-لم 2021: 33,491( hهرد ن)-لم 30,433 غل,ت ةـجر1ـم ةـ/-قJ تا1ـعمو تالآو تاـXل>/م [هر hت

 .ةلwلا

 

 ة070ئ"لا تاضا"Cفالاو ة09قلا يف ضافXنالا ةقV". - زاغلاو Tف/لا تاد)ج)م
 :ة-لا>لا ة-ساسألا تاضا7>فالا ىلع 1/>ع# زاغلاو }فnلا تاد)ج)/ل دا7>سالل ةلباقلا ة/-قلا با6ح نإ

 

 ؛در)/لا h@حو ي~ا->حالا h@ح •

 ؛Äh$>لا تال1عم •

 ؛زاغلا [ÄÅÇ>ب ةقلع>/لا ة#1قnلا تاقف1>لا •

 ؛Äwhلا تال1عم •

 و ؛ة-,nجألا تال/علا ف7ص 7عس •

 .عل6لا راعسأ •

 

 h>ی ،ة/-قلا ضافÄنا با6>حإ n1ع .تاضا7>فالا يف ةل/>à/لا ةل)قع/لا تا7--غ>لاJ ًا7Çه)ج 7ثأ>ی ال ة/-قلا ضافÄنا با6>حإ نأ ةرادإلا Öأ7ب

 .لصأل يئاهن داع,>سا لV [م ة#1قnلا تاقف1>لاä Jلع>ی ا/-ف تاضا7>فا ل/ع âل\ك

 

 ي~ا->حالا h@حو در)/لا h@ح

 }فnلل ة6n(Çلا ةع)/@/لا تا-~ا->حا ل/>Uت .ةم)Äw/لا ة#1قnلا تاقف1>لا جذا/ن يف جا>نالا م)هفم ساسأ تا-~ا->حالاو درا)/لا ما@حا لUãت

 7ی1ـقتو ةـعجا7م h>ی .ةـ,ــــــــــــــساـnم ةـلهéم فا7~أ اـهب م)قت ةـ-جراـخ ä-ق1ـت ةـ-ل/ع درا)/لا ةـعجا7م ةـ-ل/عو )ةـãn//لاو ةـل/>à/لا ،ة1ـ/>ع/لا( زاـغلاو

 ةـقفا)/لا hت ي>لا è(Ç7>لا }èخ راـ,>عالا [-عJ عق)مو لـقح لـXل ة1ـل)/لا تاـم)لع/لا \ـخأـت .ةـماـه ن)Xت اـم1ـnع عاـèق لـV يف ةـئراـèلا درا)/لا

 .تاد)ج)/لا h--قت يف اهق-,è>ب يجراÄلا فè7لا ماق ي>لا ةل)قع/لا تاضا7>فالاو ا-لعلا ةرادالا ل,ق [م اه-لع

 

 hـÄ$>لا تال1عم

 h>ی .ةدà1م علـــJ6 ةقلع>/لا تانا-,لل âل\Vو تا@>n/لاو تامÄ1لا اهnم تأـــUن ي>لا نا1ل,لل ةر)ـــnU/لا سراهفلا [م تا7ی1ق>لا ىلع ل)ـــàwلا h>ی

 ماو1لا ىلع %5 ىلإ %2 [-ب حوا7>ت Ähــــــــ$ت تال1عم ضا7>فاJ ةع)/@/لا ëماق .[لعلل ةحا>م تانا-,لا ëناV اذإ تاعق)>لا ماقرا ماÄ1>ــــــــسا

 .)%5 ىلإ 2% :2021(

 

 زاغلا [ÄÅÇ>ب ةقلع>/لا ة#1قnلا تاقف1>لا

 تاعـــ6لاو ةلماعلا ما@حألاو اهÄـــض h>ی ي>لا تاعـــ6لاو h-لـــ6>لا تاعـــس ل)ح تاـــضا7>فالا ىلع زاغلا [ÄÅÇ>ب ةقلع>/لا ة#1قnلا تاقف1>لا 1/>عت

  .جا>نإلا h@ح ïل~ n1ع ةمÅلم 7-غ ةwح لالخ [م [م تاضا7>فالا hعد hت .اه7ف)ت عق)>/لا

 

 hـÄwلا تال1عم

 لXل اهè(Ç7ت hت ةع)/@/لا ل,ق [م ءا7ــUلا ةل/>àم تا7VــUل لا/لا سأر ïــn6ل ةàج7/لا ةفلX>لا }ــس)>م ةمÄ1>ــ6/لا hــÄwلا تال1عم ãñعت

ـwقان ةلداعلا ة/-قلا ة-@هnم ساـسأ ىلع تاد)ج)/لا h--قت h>ی .ة1ح ىلع عق)م
ً

 1عh JـÄwلا تال1عم ماÄ1>ـسا hت يلا>لاEو ،داع,>ـسالا ف-لاXت ا

 .7Ç7ق>لا خÇرات يف داد7>سالل ةلباقلا غلا,/لا با6>حإل )٪17,0 ىلإ ٪4,3 :2021( ٪20,0 ىلإ ٪4,3 [-ب ام حوا7>ت ة,7Ç$لا
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( تاPع9لاو تالآلاو تاLل99Cلا 12
 

 )ةC9ت( ة070ئ"لا تاضا"Cفالاو ة09قلا يف ضافXنالا ةقV". - زاغلاو Tف/لا تاد)ج)م
 

 عل6لا راعسأو ة-,nجألا تال/علا ف7ص تال1عم

 :2022 يف اهماÄ1>سا hت ي>لا ة-6-ئ7لا تاضا7>فالل Äõلم يلی ا/-ف

 

 2023 2024 2025 2026 2027 
      

      عل(لا راعسأ
(1)

WTI (US$/bbl)  76 71 66 70 67 
(1)

AECO (US$/mmbtu)  4,00 3,70 3,45 3,10 3,00 
(1)

Brent (US$/bbl)  80 75 70 70 70 

Summer/Winter gas spread (Euro/MWh)  0,32 0,68 1,68 1,70 1,78 
 

     

      ة456جألا تال/علا ف-ص راعسأ

$US$/CAD 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

US$/Euro 1,09 1,12 1,18 1,20 1,20 

US$/GBP 1,23 1,32 1,35 1,43 1,43 

 
  .%2 ة,n6ب âلذ 1عJ راعسألا 1عاw>ت )1(

 

 ة070ئ"لا تاضا"Cفالاو ة09قلا يف ضافXنالا ةقV". - ها90لاو ةقا2لا 0Pل)ت تاد)ج)م
wقان ةلداعلا ة/-قلا ساسأ ىلع ها-/لاو ةقاèلا تاد)ج)/ل ةد7>6/لا h-قلا 7ی1قت h>ی

ً
wقان ةلداعلا ة/-قلا 1یà1ت n1ع .داع,>سالا ف-لاXت ا

ً
 ف-لاXت ا

 تاضا7>فالا [ع حاwفإلا hت .ق)6لا ىلع ة/ئاقلا تاضا7>فالا [/$>تو ،ةم)Äw/لا ة#1قnلا تاقف1>لا h--قت جذ)/ن ماÄ1>سا hت داع,>سالا

wقان ةلداعلا ة/-قلا با6>حال ة-6-ئ7لا
ً

 .اهnم لXل ة1ئاعلا ة/-قلا 1یà1ت يف ةرادإلا اه>ع,تا ي>لا ةقè7Çلا ïناج ىلإ هاندأ داع,>سالا ف-لاXت ا

 ةلè(Çلا ءا7EهXلاو ها-/لا ءا7ش تا-قافتال ًا7†ن تا7>فلا ه\ه ىلع ةعق)>/لا ة#1قnلا تاقف1>لا ماÄ1>سا ïساn/لا [م هنإف ةرادإلا تا7ی1ق>ل ًاقفو

  .1b/لا

 

wقان ةلداعلا ة/-قلا با6ح يف ةمÄ1>6/لا تاضا7>فالا 7ثأ>ت
ً

 :ة-لا>لا لما)علاJ ها-/لاو ةقاèلا 1-ل)ت تاد)ج)/ل داع,>سالا ف-لاXت ا

 

 ؛ة-لاàلا ها-/لاو ةقاèلا ءا7ش ة-قافتا ¢و7ش 1bم ىلع ة#1قnلا تاقف1>لا •

 و ؛Äh$>لا تال1عم •

 .Äwhلا تال1عم •

 

 ة-لاàلا ها-/لاو ةقاèلا ءا7ش ة-قافتا ¢و7ش 1bم ىلع ة#1قnلا تاقف1>لا

 يف ةرادإلا ت\خأ ،âل\ب ما-قلا n1عو .يلخاد 7-,خ هJ ماق Ö\لا ل/علا ساسأ ىلع ةع)/@/لل ةعق)>/لا ة-ل,ق>6/لا ة#1قnلا تاقف1>لا 7ی1قت hت

 .ة-ق,>/لا h-قلا داد7>ساو ةلwلا تاذ ها-/لاو ةقاèلا تاعاèق يف ة-6-ئ7لا تاهج)>لا را,>عالا

 

 hـÄ$>لا تال1عم

 ه\ه ëناV اذإ تا7ی1ق>لا ماÄ1>سا h>ی ا/V .تا@>n/لاو تامÄ1لا اه-ف تأUن ي>لا نا1ل,لل ةر)nU/لا تا7شé/لا [م تا7ی1ق>لا ىلع ل)àwلا h>ی

 .)%5 ىلإ %1 :2021( ماو1لا ىلع %5 ىلإ %2 [-ب حوا7>ت Äh$ت تال1عم ضا7>فاJ ةع)/@/لا ëماق .[لعلل ةحا>م تام)لع/لا

 

 hـÄwلا تال1عم

 7~اÄ/لاو د)قnلل ة-nمÅلا ة/-قلا را,>عالاJ \خألاJ ،تاد)ج)/لل ةدà1/لا 7~اÄ/لل ة-لاàلا ق)6لا تا/--قت ةمÄ1>6/لا Äwhلا تال1عم ãñعت

wقان ةلداعلا ة/-قلا ة-@هnم ماÄ1>ساJ تاد)ج)/لا h--قت h>ی .ة#1قnلا تاقف1>لا تاعق)ت يف اهجاردإ h>ی hل ي>لا تاد)ج)/لل ةدà1/لا
ً

 ف-لاXت ا

 ىلإ %3,9 :2021( %10,0 ىلإ %3,9 [-ب ام حوا7>ت ة,7Ç$لا 1عJ ام whخ تال1عم ماÄ1>ساJ ة-ل,ق>6/لا ة#1قnلا تاقف1>لا ،داع,>سالا

8,3%(. 
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 ة0ل0غCDلا ة0لا9لا تاد)ج)9لا 13
 

 :ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لا يف ةà7Vلا يلی ا/-ف

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 10,937 10,322 7یاnی 1 يف

 1,576 1,401 )3.1 حا$#إ( ة6nلا لالخ اهب ف7>عم

 )1,986( )1,963( ة6nلا لالخ hل>6/لا ل1,لا

 - )217( ةعق)>/لا ة-نا/>ئالا 7ئاÄ6لا Äwõم يف ةà7Vلا

 )205( )373( 1ح)/لا لخ1لا نا-ب يف اهب ف7>ع/لا تال/علا ف7ص ïساãم
   

   

 9,170 10,322 
   

 

 :يلی ا/V 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف اهل-لàت hت

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 9,047 7,917 لوا1>/لا 7-غ ءÅ@لا

 1,275 1,253 لوا1>/لا ءÅ@لا
   

   

 9,170 10,322 
   

 

 .ة-ئا7EهXلا ةقاèلا 1-ل)ت يساسأ لJUã يèغتو ،h 12قر ة-لو1لا ة-لا/لا Ç7راق>لا 7-6فت ةn@ل يف ف7عم )ه ا/V زا->ما د)قع ثالث ةقا~ 7ی1ت

 ةقا~ ة7Vش"و "))7فصألا ف7@لا( Öأ يس سا 7فصألا ف7@لا ةقاèلا " ًاقJاس( ب7غ/لا ةقاJè ةفو7ع/لاو ة-,nجألا ةعJا>لا تاU7Vلا ëلخد

 م)قت .اه-ف ةلماعلا نا1ل,لا يف [ی1هع>م عم ةقاèلا ءا7ش ة-قافتا يف ")Öدار)كات( ة-/لاعلا Öدار)كات ة7Vش"و ")يلف#ان( 1>/-ل ëف#ا7ب رواJ يلف#ان

 ماãحألل ًاق,~ ،[مÅلا [م ةn-عم ة1/ل اهnم ب)لè/لا ءاJU7 [ی1هع>/لا م)قÇو ،ةقاèلا 7-ف)>ب ةقاèلا ءا7ش ة-قافتا [/ض ةعJا>لا ة-,nجألا تاU7Vلا

 :يلی ا/J ةÄwل/لاو د)قعلا يف ًاق,6م ةع)ض)/لا ¢وU7لاو

 

 :ب7غ/لا ةقا~

 ëعقو ،2021 7یاnی 24 يف .2027 7,/>,س يف يه>nت ةnس 30 ة1/ل )4 ىلإ 1 ة1ح)لا( عwn/لا تا1حوو عق)/لا âل/ت äح ةعJا>لا ةU7Vلل

 ة-قافتا ة#اهن يف  .2044 ىلإ 2027 [م 7bخأ ةnس 17 ـل ةقاèلا ءا7ش ة-قافتال ًا1ی1/ت (ONE) ءا7EهXلل ة-n~)لا ةU7Vلاو ب7غ/لا ةقا~

 .1هع>/لا ىلإ عناw/لاو عق)/لا ة-Xلم لà(Çت h>ی ف)س ،ةقاèلا ءا7ش

 

 [م ةàè/ل ة-جا>نإلا ةر1قلا ع-س)>ل ة-@-تا7>سا ةكا7ش ة-قافتا ع-ق)>ب ب7غ/لا ةقا~و )ONE( ءا7EهXلل ة-n~)لا ةU7Vلا ëماق ،2009 لالخ

 [-ت1ح)لا [م ءاه>نإلا hت ،2014 )-ن)ی يف .ا/هnم لXل تاواغ-م 350 ـب ر1ّقت ة-لا/جإ ةر1قJ )6و 5 [-ت1ح)لا( [-ت1ی1ج [-ت1حو ءاUنإ لالخ

 .2044 يف يه>nت ةnس 30 ة1/ل ةقا~ ءا7ش ة-قافتا ما7بإ hتو [-ت1ی1@لا
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ة0ل0غCDلا ة0لا9لا تاد)ج)9لا 13
 

 :يلف#ان

 1هع>/لل àä# ،ةقاèلا ءا7ش 1قع خÇرات ءاه>نا n1ع .2032 7,/6#د يف يه>nی ةnس 30 ة1/ل ةقا~ ءا7ش 1قع 1هع>/لاو ةعJا>لا ةU7Vلا 1bل

 .ةقاèلا ءا7ش 1قع يف ةر)V\/لا ة-ئاهnلا ة/-قلا [م %50 غل,ی 7عJ6 ةàè/لا ءا7ش ïل~

 

 :Öدار)كات

 ةàè/لا لقن h>ی ،ةقاèلا ءا7ش 1قع ءاه>نا n1ع .2024 سرام يف يه>nی ةnس 25 ة1/ل ةقا~ ءا7ش 1قع ع-ق)>ب 1هع>/لاو ةعJا>لا ةU7Vلا ëماق

 ة@->Vn ¢او ا@-م 330 ىلإ ¢او ا@-م 220 ةغلا,لا ة-لاàلا ةع6لا ةداÇز ىلإ عوU7/لا ع-س)ت bدأ .ة-/سالا ة/-قلا لباقم 1هع>/لا ة-Xل/ل

 .2039 ى>ح ةقاèلا ءا7ش 1قع 1ی1/ت hت ةعس)>لل

 

 تاذ ضو7قلا ىلع نا/$h( Vهرد ن)-لم 2021: 10,049( hهرد ن)-لم 8,908 غل,ت ة7Ç>فد ة/-قJ ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لا [هر hت

 .ةعJا>لا تاU7Vلا يف ةلwلا

 

 .ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لا لباقم )hهرد ن)-لم 2021: 211( hهرد ن)-لم 428 غل,/J ةعق)>/لا نا/>ئالا ةرا6خ J/Äwõ فا7>عالا hت

7†ن Öدار)كات لباقم 2022 ةnس يف hهرد ن)-لم 230 غل,/Äwõ Jم [X(Çت hت
ً
 1هع>/لا },ت7ی .1هع>/لا [م داد7>سالا 7~اÄم عافترال ا

Jàã(ت 2022 7,/6#د يفو اناغ ةمÄفلë لاàã(ع,ب ءاف)لا [ع ةمF لا<Åدأ ا/م ة-لو1لا اهتاماb فخ ىلإF تwn-ينا/>ئالا اهف. 

 

 ةس)9لم "0غ تاد)ج)م 14
 

 0uقD1لا تاد3ج3م
 عhز3ت wخر 00OقDلاو

 ءاqش تا0قافتا
 لا|تالا ق3قح )ها0$لاو( ةقا;لا

 دا+مإلا ة0قافتا
 يلا$جإلا {qخألاو

 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم 
       

2022       
       :ةفلDoلا
 20,748 976 843 14,170 4,755 4 2022 2یا0ی 1 يف  
 19 16 - - - 3 تافاضإ  
 )179( )11( )167( - - )1( ةj1لا لالخ اهب فاDqعإلا ءاغلإ Oت  
 )2( - - - - )2( ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت  
       

 20,586 981 676 14,170 4,755 4 2022 56782د 31 يف  
       

       :ءافÄإلا 
 q 2022 - - 1,532 407 801 2,740یا1ی 1 يف   
 1,178 46 103 1,029 - - )5 حاklإ( ةj1لل ءافÄإلا   
 )43( - )43( - - -  تاnqÇلا 0Åب ام داع%Dسا  
 - - - - - - ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت  
       

 3,875 847 467 2,561 - - 2022 56782د 31 يف   
       

 ة$0قلا تاg3Äت ىلع ةلداعلا ة$0قلا يف تالی+عDلا
 )3( )3( - - - - ))4( 31.2 حاklإ( ةلاعفلا ةلداعلا
       

       :ةجر+$لا ة$0قلا يفاص
 16,708 131 209 11,609 4,755 4 2022 56782د 31 يف  
       

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةس)9لم "0غ تاد)ج)م 14

 

 

 0uقD1لا تاد3ج3م
 عhز3ت wخر 00OقDلاو

 ءاqش تا0قافتا
 لا|تالا ق3قح )ها0$لاو( ةقا;لا

 دا+مإلا ة0قافتا
 يلا$جإلا {qخألاو

 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم 
       

2021       
       :ةفلDoلا
 q 2021 4 4,755 14,170 843 982 20,754یا1ی 1 يف  
 2 1 - - - 1 تافاضإ  
 )q}  )12( - - - )7( )19خأ  
 11 - - - - 11 ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت  
       

 kj$%q 2021 4 4,755 14,170 843 976 20,748د 31 يف  
       

       :ءافÄإلا 
 q 2021 - - 511 148 735 1,394یا1ی 1 يف   
 1,400 66 313 1,021 - - )5 حاklإ( ةj1لل ءافÄإلا   
 )54( - )54( - - -  تاnqÇلا 0Åب ام داع%Dسا  
 - - - - - - ة0%1جأ تال$ع لg3hت تالی+عت  
       

 kj$%q 2021 - - 1,532 407 801 2,740د 31 يف   
       

 ة$0قلا تاg3Äت ىلع ةلداعلا ة$0قلا يف تالی+عDلا
 )34( )34( - - - - ))4( 31.2 حاklإ( ةلاعفلا ةلداعلا
       

       :ةجر+$لا ة$0قلا يفاص
 kj$%q 2021 4 4,755 12,638 436 141 17,974د 31 يف  
       

 

 عÇز)ت õخر

 حnم hتو 1999 ةnس يف õ-خا7>لا ه\ه تأ1ب 1قو .ةقاèلا ة7ئاد عم õ-خ7ت تا-قافتا ةà1>/لا ة-7Eعلا تارامإلا ةلود يف عÇز)>لا تا7Vش 1bل

 راعشإ ة7>ف 1عJ الإ õ-خا7>لا ه\ه ءاغلإ [ã/# ال .ي,Æ)بأ ةرامإ ءاàنأ ع-/ج يف ها-/لاو ةقاèلا عÇز)ت يف àw7Öلا àäلا عÇز)>لا تا7Vش

 ة/-قلا ضافÄنا را,>خال ع$Äتو ة1/لا ةدà1م 7-غ را/عإJ ةس)/لم 7-غ تاد)ج)/õ V-خا7>لا را,>عإ hت ،âل\ل ة@->نو .ةnس 25 اهت1م

 .ماه لJUã ةسا6ح 7-غ يهو ة/-قلا ضافÄنا تاJا6>حإل يساسألا ضا7>فالا يلی ا/-ف .6n(Öلا

 

 ة/ها6/لا ل)صأ م)سر •

#/kف1>لا لä لاn1قÖ رألا ساسأ ىلع 1/>6/لاEئا7$لاو 1ئا)فلا ل,ق ةل1ع/لا حاï ةس)/ل/لا 7-غو ةس)/ل/لا تاد)ج)/لا ع-/ج ىلع ا1ًئاع 

 \خأ hت ،س)/ل/لا 7-غ õ-خ7>لا [م 1/>6/لا يق,>/لا لخ1لا äف1ت يفاص با6>حإ لجأ [م ،)nàلا ا\ه ىلع .عÇز)>لا تا7Vش hع1ل ةE)لè/لا

 لخ1لا تاقف1ت ä-قà>ل ةق,è/لا ةع/@/لا ةلماعلا b)قلاو لماعلا لا/لا سأر يفاصو ة>باkلا ل)صألل ة,7Ç$لا 1عJ ة/ها6/لا ل)صألا م)سر

 ة>باkلا ل)صألاو لماعلا لا/لا سأر يفاص ىلع ةعق)>/لا تا1ئاعلل ة-لاàلا ق)6لا تا/--قت ىلإ ةمÄ1>6/لا تا7ی1ق>لا ه\ه n1>6ت .ة-ل,ق>6/لا

 يلا/جإ عم äفا)>م ةع/@/لا ةلماعلا b)قلا ىلع 1ئاعلا را,>عا hت .)يلا)>لا ىلع ٪5,0 و ٪3,0 :2021( يلا)>لا ىلع ٪5,0 و ٪3,0 ة,n6ب

 .)٪5,7 :2021( ٪5,7 ة,n6ب لا/عألا

 

 Äh$>لا تال1عم •

 ëناV اذإ تاعق)>لا ماقرأ ماÄ1>سا h>ی .تامÄ1لاو تا@>n/لا اهnم تأUن ي>لا لو1لل ةر)nU/لا تا7شé/لا [م تا7ی1ق>لا ىلع ل)àwلا h>ی

 .)٪2,0 :2021( ٪2,0 ة,n6ب لجألا لÇ)~ )/ن ل1عم ةU7Vلا ëض7>فا .ر)ه/@لل ةحا>م تانا-,لا

 

 Äwhلا تال1عم •

 7~اÄ/لاو لا)مألل ة-nمÅلا ة/-قلا را,>عالا يف \خألا عم ،ل)صألاJ ةصاÄلا 7~اÄ/لل يلاàلا ق)6لا h--قت ةمÄ1>6/لا Äwhلا تال1عم لk/ت

 .)٪6,2 :2021( ٪6,07 ة,7Ç$لا 1عJ ام ل1عم غلب .ة#1قnلا تاقف1>لا تا7ی1قت يف اه@مد h>ی hل ي>لا ة-ساسألا ل)صألل ة#د7فلا
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةس)9لم "0غ تاد)ج)م 14

 
 )ها-/لاو( ةقاèلا ءا7ش تا-قافتا

 ها-م ة7Vش عم ة/ئاق )ها-/لاو( ةقاèلا ءاU7ل ةلwفnم تا-قافتا ةà1>/لا ة-7Eعلا تارامإلا يف )ها-/لاو( ةقاèلا ءا7ش تا-قافتا ل)صأ ع-/ج 1bل

ماع 25 غل,ت ة1م }س)>م عم تارامإلا ءا7EهVو
ً
 6ïح( ها-/لاو ءا7EهXلا ع-ب لصأ لXل àä# ،ها-/لاو ةقاèلا ءاJU7 ةقلع>/لا ة-قافتإلا ïج)/J .ا

 داJ61 ي,Æ)بأ ءا7EهVو ها-م ةØ-ه مÅ>لتو ،اه-لع äف>/لا ة#1قاع>لا راعسألاJ تارامإلا ءا7EهVو ها-م ة7Vش ىلإ ةأnU/لا اه1ل)ت ي>لا )ءا$>قالا

 يف ة/-قلا تاJا6>حإل ة-6-ئ7لا تاضا7>فالا ح-ض)ت hت .ةلwلا تاذ د)قعلا يف دà1م )ه ا/V ها-/لاو ءا7EهXلا [م لXل ةع6لا تاع)ف1م

 .ا/هnم لXل اهداnسإ ï@# ي>لا ة/-قلا 1یà1ت يف ةرادإلا ه>ع,تا Ö\لا جهnلا ïناج ىلإ 12 حا$#إ يف ها-/لاو ةقاèلا ل)صأل ماÄ1>سإلا

 

 ل-ص)>لا ق)قح

 ةقالع وذ ف7~ ىلإ تاد)ج)/لا Fع,ل ،ةع)/@/لل ةعJا>لا تاU7Vلا [م د1ع هë Jماق Ö\لا ،لà(Ç>لل ًة@->ن ةس)/ل/لا 7-غ تاد)ج)/لا تأUن

 ىلإ 1 ة7>فل ماÄ1>سالا عقا)م يف ة/†نألا عم لقnلا ةã,ش }Eر ق)قح ءا7ش ةفلXت لk/ت ±-ح ةم7,/لا ةلق>6/لا تا-قافتالا ¢و7ش ïج)/â Jلذو

 .عاف>نإلل ةعق)>/لا ة7>فلا يهو ،ة7>فلا ñفن لالخ ëباkلا }6قلا ساسأ ىلع ل-ص)>لا ق)قح ةفلXت ءاف~إ h>ی .تا)nس 8

 

 دا1مإلا ة-قافتإ

 يب" ىلع ذا)à>سإلاJ ةقلع>/لا )"دا1مإلا ة-قافتا"( ة1عا6/لا تامÄ1لاو ةر1قلا 1یà1ت تام1خو د)ق)لا لà(Çت تام1خ h#1قت 1قع ةع)/@/لا 1bل

 1-ل)>لا ةر1ق ءا7ش و ة-ئا7EهXلا ةقاèلا ع-ب [م تادا7یإلا( ة#داw>قا ق)قح ةع)/@/لل ن)ã# 1قعلا ماãحأ ïج)/J ."م.م.ذ ة$Jاقلا كوأ در Öإ

 د)ق)لاJ لغU/لا Ç1وÅ>ب ةع)/@/لا مÅ>لتو ،ة-7Çãمألا ةà1>/لا تا#ال)لا ،يس7ج)-ن يف hئاق ةقا~ عwn/ل ة1ئاعلا )7bخألا ة1عا6/لا تامÄ1لاو

 يف دا1مإلا ة-قافتإ ëه>نإ .ة-قافتالا ة7>ف 1bم ىلع ëباkلا }6قلا ساسأ ىلع دا1مإلا ة-قافتا ةفلXت ءاف~إ h>ی .ة7-غ>مو ة>باث تاعف1ب عفد عم

 .6èñ 2022غأ 31

 

 ءاU7لا تارا-خ h--قت لما)عو ب\ب\>لا لما)عو عل6لا راعسأل 7Öی1ق>لا ¢ا,ترالاو ،ةر1ق/لا ة-ساسألا عل6لا راعسأ ىلع 1قعلل ةلداعلا ة/-قلا 1/>عت

 .دا1مإلا 1قع ة7>ف 1bم ىلع 7bخألا ة-جذ)/nلا

 
 

 ة#"DCم عVراDمو ةل0مز تا#"ش ىلإ ضو"قو يف راCl9سإ 15
 

 :ة-لا>لا تارا/k>سالا ةع)/@/لا 1bل

 ة+*ل)لا ة$#ن      
 2021 2022 ل+غ3.لاو 1+سأ.لا -لب 
    ةل+م=لا تا:39لا

 %49 %49 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )1 حاIJإ( ع.م.ش =B+شAلAس را#م ة:9ش
 %25 %25 ةIدAع#لا ة+9Oعلا ة*ل))لا )2 حاIJإ( ةقاVلل ل+$ج ة:9ش
 %40 %40 نا)ع ةVBلس )3 حاIJإ( م.م.ذ مB+A)لألل راPص ة:9ش
 - %30 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )4 حاIJإ( م.م.ذ -.)+ل ا9فنإ رواd ر3Aفوأ ي$Aaبأ
    
    ة:3.9م عgرا3م
 %50 %50 ة+9gkمالا ة-P.)لا تاIالAلا )5 حاIJإ( .م.م.ذ ي#+ل يب A+لبد لا
 %33 %33 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )6 حاIJإ( .م.م.ذ ةdJاقلا وأ رآ ةلVAgلا
 %67 %67 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )7 حاIJإ( .م.م.ذ ةdJاقلا ةقاVلل ةo+9فلا
 %67 %67 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )8 حاIJإ(.م.م.ذ ةdJاقلا ة+#)3لا ةقاVلل ة9فqلا

 %49 %49 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )9 حاIJإ( ةدو-P)لا ك3.9)لا جا.نإلل ةdJاقلا t+جاBت ة:9ش
 - %43 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامإلا )10 حاIJإ( .ع.م.ش ل$ق.#)لا ةقاVل ي$Aaبأ ة:9ش

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة#"DCم عVراDمو ةل0مز تا#"ش ىلإ ضو"قو يف راCl9سإ 15

 

 ةرادµو 7-جأت لا@م يف ة-ساسأ ةفJw )ع.م.ش ة7VÅÇ/لا تامÄ1لل ة,ث)لا ـب ًاقJاس ةفو7ع/لا( ع.م.ش nÅ-ش)ل)س را6م ة7Vش ل/عت )1(

 .تا1ع/لاو تارا-6لا

 .ةقاèلا 1-ل)ت لا@م يف ةقاèلل ل-,ج ة7Vش ل/عت )2(

 .ةعJات ةقا~ 1-ل)ت ةàèمو م)-n/لألا 7هwم ل-غUتو âل/>لاو ءاn,لا لا@م يف راàص ة7Vش ل/عت )3(

 .ءا7EهXلا لقن يف م.م.ذ ةدوà1/لا ا7فنإ رواJ ر)Uفوأ ي,Æ)بأ ة7Vش ل/عت )4(

 .حا7Çلا ةقا~ 1-ل)ت يف )"1ل-فكال"( م.م.ذ ي6-ل يب )-لبد لا ل/عت )5(

 .ةالà/لا ها-/لا جا>نإ يف .م.م.ذ ة$Jاقلا وأ رآ ةلè(Çلا ة7Vش ل/عت )6(

 ه\ه يف اهرا/k>ساJ "ةقا~" ف7>عت ،٪67 ة,n6ب اه>wح [م hغ7لاJ .ءا7EهXلا 1-ل)ت يف .م.م.ذ ة$Jاقلا ةقاèلل ة7-@فلا ة7Vش ل/عت )7(

 ةU<7Vمو ةÇوا6>م ةر1قJ [-/ها6/لا ع-/ج ع>/>ی ،ةرادإلا ñل@م لã-هو ةأnU/لل يساسألا ما†nلا لالخ [م .كU<7م عوV/U7 ةأnU/لا

 .ةأnU/لا ه\هل ةلwلا تاذ ةUèنألا ه-ج)ت ىلع

 "ةقا~" ف7>عت ،٪67 ة,n6ب اه>wح [م hغ7لاJ .ة-U/6لا ةقاèلا 1-ل)ت يف .م.م.ذ ة$Jاقلا ة-U/6لا ةقاèلل ة7ف†لا ة7Vش ل/عت )8(

Jسا<k/لا ه\ه يف اهرا/nUةأ V/U7م عوU<7لا لالخ [م .كn†لل يساسألا ما/nUهو ةأ-ãل@م لñ ها6/لا ع-/ج ع>/>ی ،ةرادإلا/-] Jةر1ق 

 .ةأnU/لا ه\هل ةلwلا تاذ ةUèنألا ه-ج)ت ىلع ةU<7Vمو ةÇوا6>م

 .ها-/لا ة-لàتو ءا7EهXلا 1-ل)ت يف ةدوà1/لا كU<7/لا جا>نإلل ة$Jاقلا ï-جاnت ة7Vش ل/عت )9(

 .ة-/لاعلا ةما1>سالا تاà1#ت ةهجا)/ل ةد1@>/لا ةقاèلا U7نو è(Ç7ت ةل@ع عفد يف ل,ق>6/لا ةقاèل ي,Æ)بأ ة7Vش ل/عت )10(

 

 :ةU<7V/لا عÇراU/لاو ةل-مÅلا تاU7Vلا [ع ةÄwلم تام)لعم

 
 راjم ةqÇش
 )1( `01ش3ل3س

 ل0%ج ةqÇش
 )2( ةقا;لل

 راgص ةqÇش
 )3( م103$لألل

 يب 03لبد لا
 )5( ي0jل

 وأ رآ ةل3h;لا
 )6( ةálاقلا

 ةà0qفلا
 ةقا;لل
 )7( ةálاقلا

 ةقا;لل ةqفäلا
 )8( ةn$j0لا

 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم 
        :2022 56782د 31 يف ةTه&70لا ة60لا
 2 - 51 191 4,148 45 366 تاداqیإ

 5 - 93 56 896 9 11 ةj1لا حãر

        

        :2022 56782د 31 يف ا7ك

 3,367 3,930 3,150 7 3,981 128 610 ةلوا+Dم 0qغ تاد3ج3م

 457 70 376 104 1,504 111 431 ةلوا+Dم تاد3ج3م

 (3,329) (2,941) (2,736) (62) (2,549) (65) (122) ةلوا+Dم 0qغ تا3ãل;م

 (491) (71) (166) (6) (651) (37) (201) ةلوا+Dم تا3ãل;م
        

 4 988 624 43 2,285 137 718 كnDq$لا عوnq$لا /ةل0̀ملا ةnqÇلا تاد3ج3م يفاص

 2 395 125 22 914 34 352 تاد3ج3$لا يفاص يف ةقاÄ ة|ح

 18 (15) 1 122 (156) 14 - ةo0ل$لا ق3قح باDjحا تالی+عت

 - (274) (70) - - - - تافلس /ضوqقÇ ةف1|م
        

  را$Dêسإلا يف ةقا;ل ةجر+$لا ة$0قلا

352 

 

48 

 

758 

 

144 

 

56 

 

106 

 

20 
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة#"DCم عVراDمو ةل0مز تا#"ش ىلإ ضو"قو يف راCl9سإ 15

 

 

 راjم ةqÇش
 )1( `01ش3ل3س

 ل0%ج ةqÇش
 )2( ةقا;لل

 راgص ةqÇش
 )3( م103$لألل

 يب 03لبد لا
 )5( ي0jل

 وأ رآ ةل3h;لا
 )6( ةálاقلا

 ةقا;لل ةà0qفلا
 )7( ةálاقلا

 ةقا;لل ةqفäلا
 )8( ةn$j0لا

 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم 
        :kj$%q 2021د 31 يف ة0ه1D$لا ةj1لا
 - 3 26 140 3,306 41 352 تاداqیإ
 - - 23 13 776 19 5 ةj1لا حãر
        
        :kj$%q 2021د 31 يف ا$ك
 795 2,957 2,503 7 4,178 197 531 ةلوا+Dم 0qغ تاد3ج3م
 724 71 56 101 1,558 93 446 ةلوا+Dم تاد3ج3م
 )1,266( )2,786( )2,239( )65( )2,653( )126( )66( ةلوا+Dم 0qغ تا3ãل;م

 )234( )173( )16( )10( )850( )8( )203( ةلوا+Dم تا3ãل;م
        

 19 69 304 33 2,233 156 708 كnDq$لا عوnq$لا /ةل0̀ملا ةnqÇلا تاد3ج3م يفاص
        
 13 46 100 16 893 39 346 تاد3ج3$لا يفاص يف ةقاÄ ة|ح
 )13( - - 128 )155( 9 58 ةo0ل$لا ق3قح باDjحا تالی+عت

 - )46( )100( - - - - تافلس /ضوqقÇ ةف1|م
        

 - - - 144 738 48 404 را$Dêسإلا يف ةقا;ل ةجر+$لا ة$0قلا

 

 ،2021 7,/6#د 31و 2022 7,/6#د 31 يف ة7Çه)ج 7-غ )9( ةدوà1/لا كU<7/لا جا>نإلل ة$Jاقلا ï-جاnت ةU7Vل ة-لا/لا تام)لع/لا نإ

 .هالعأ اهnع حاwفإلا h>ی hل يلا>لاEو

 

 عم ةقJاè>م ةل-مÅلا تاU7Vلل ة-لا/لا Ç7راق>لا خÇرا)ت نµو ة-Xل/لا ق)قح ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ ةU<7V/لا عÇراU/لاو ةل-مÅلا تاU7Vلا با6>حا h>ی

 .ةقاèل ةU<7V/لا عÇراU/لاو ةل-مÅلا تاU7Vلل 7خآلا لماUلا لخ1لاو ح7Eلا [م ةàwلاو ةجر1/لا ة/-قلل ل-لàت يلا>لا لو1@لا م1ق# .ةقا~

 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 1,334 5,369 تارا/k>سإلل ةجر1/لا ة/-قلا
   

   

   :ةU<7V/لا عÇراU/لاو ةل-مÅلا تاU7Vلا يف ةع)/@/لا ةwح

 313 321 ة6nلا حEر

 - 328 7خآلا لماUلا لخ1لا
   
   

 313 649 لماUلا لخ1لا ع)/@م
   

 

 ع.م.ش nÅش)-ل)س را6م ةل-مÅلا ةU7Vلا لباقم hهرد ن)-لم 57 غل,/J ة/-قلا يف ضافÄنا 2022 7,/6#د 31 يف ة-ه>n/لا ة6nلا حEر [/$>ی

 .ة-Xل/لا ق)قح ة,ساàم تالی1عت ىلع هل-@6ت hت Ö\لا

 

 تا,-ت7ت تآnU/لا [م د1ع م7بأ ،ك)n,لا [م ضو7قلا ىلع ة1ئافلا راعسأ تا,لق>ل ةU<7V/لا عÇراU/لاو ةل-مÅلا تاU7Vلا ض7عت [م à1لا ف1هب

 .ضو7قلا دا1سو àïس لو1ج ãñع# ي/سإ غل,م لباقم 7bخألا ك)n,لا عم ة1ئافلا راعسأ

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ة#"DCم عVراDمو ةل0مز تا#"ش ىلإ ضو"قو يف راCl9سإ 15
 

 :ةU<7V/لا عÇراU/لاو ةل-مÅلا تاU7Vلل ة-لا>لا ضو7قلا ةع)/@/لا 1bل

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 349 1,146 لوا1>م 7-غ – فلس
   
   

 1,146 349 
   

 

 وأ رآ ةلè(Çلا ،.م.م.ذ ةدوà1/لا ا7فنإ رواJ ر)Uفوأ ي,Æ)بأ ة7Vش ىلإ ةم1ق/لا فل6لاو ضو7قلا [م ي6-ئر لJUã هالعأ ة1صرألا تأUن

 ة7Vش ىلإ hهرد ن)-لم 797 ة/-قJ ة/ها6م ض7ق "ةقا~" ëم1ق ،2022 7,/>,س 29 يف .م.م.ذ ة$Jاقلا ةقاèلل ة7-@فلاو .م.م.ذ ة$Jاقلا

n(Çس ٪5,11 ة,n6ب ة1ئاف ل/ÇUو ض7قلا دا1س خÇرات 1یà1ت h>ی hل .م.م.ذ ةدوà1/لا ا7فنإ رواJ ر)Uفوأ ي,Æ)بأ
ً
 تا1ئاع ماÄ1>سا h>-س .ا

 لقnلا ما†ن ل-غUتو è(Ç7ت ÅÇÅع>ل اهماÄ1>ساو ،,م.م.ذ ةدوà1/لا ةà7Ç,لا ةقاèلا لقnل ي,Æ)بأ ةU7Vل ة-Xل/لا ق)قح تاماÅ>لال لاk>مالل ض7قلا

 .ك)ندأ ةU7Vل ةà7Ç,لا جا>نإلا تا-ل/ع ل-غUت ىلع ل/ع-س Ö\لا à7,لا حèس àëت

 

 .ضو7قلا لباقم )ءيش ال :2021( ءيش ال ة/-قJ ةعق)>/لا نا/>ئالا ةراÄ6ل Äwõم جاردإ hت

 

 ك)ندأو ةقاèل ةمÅلم تا-قافتا )ةلدا,م( را/k>سالل ةلدا,م ة7Vشو )ك)ندأ( ة-n~)لا ي,Æ)بأ لو7>ب ة7Vشو ةقا~ ëم7بأ ،2022 )-ن)ی 21 يف

 ةد1@>/لا ةقاèلا د)هج زÅعتو ةف-†nلا ةقاèلل ة-/لاع ة)ق ةكاU7لا äقàت .ةلدا,م [م )رw1م( ل,ق>6/لا ةقاèل ي,Æ)بأ ة7Vش يف wõح ءاU7ل

 ةد1@>/لا ةقاèلا رداwم لا/عأ [م ٪43 غل,ت ةwح ىلع "ةقا~" تذ)à>سا .رw1/ل ةÇرا@>لا ةمالعلا ïج)/J ك)ندأو ةلدا,مو ةقا~ ةU7Vل

 عوV/U7 اهnع ة,ساà/لا hتو 2022 7,/6#د 1 يف ةقفwلا قالغإ hت .يلا)>لا ىلع ٪24 و ٪33 ك)ندأو ةلدا,م âل>/ت ا/-ف ،"رw1م" يف

 تاد)ج)/لا [م "ةقا~" ةàwل ةلداعلا ة/-قلا ëناV .ةU7Vلا يف را7قلا ذاÄتا ىلع ةU<7Vم ةè7-س hهی1ل [-/ها6/لا ع-/ج نأ ±-ح كU<7م

 :يلی ا/V ءاU7لا 7ع6ل يئ1,/لا عÇز)>لا ساسأ ىلع ذا)à>سالا خÇرات يف "رw1م" ةU7Vل 1یà1>لل ةلباقلا تاE)لè/لاو

 

 p79*" 2022د 31  
 bهرد ن)0لم  
   

   تاد)ج)/لا

 1,806  ةلوا1>/لا تاد)ج)/لا

 3,749  ةلوا1>/لا 7-غ تاد)ج)/لا

   

   تاE)لè/لا

 519  ةلوا1>/لا تاE)لè/لا

 1,289  ةلوا1>/لا 7-غ تاE)لè/لا
   
   

 3,747  تاد)ج)9لا يفاص

   

 3,747  راCl9سإلا ةفلLت
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

  J"خأ تاد)ج)م 16
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 74 67 ةnی1م تاn-مأت

 308 498 [-لواق/لل ةم1قم تاعفد

 486 119  ةnی1/لا ل)صألا 1عاقت تاماÅ>لإ

 - 138 *ةلوا1>م 7-غ ة-لام تاد)ج)م

 7b 67 56خأ
   
   

 889 924 
   

 

 يف ةقاèلا ةã,ش [م ءV@Å هترادإل تارامإلا ءا7EهVو ها-م ة7Vش ىلإ )6ãنا7ت [م عÇز)>لاو ل-/à>لا 7VÅم لà(Çت hت ،2022 7یاnی 1 يف *

 ه\هل يلوألا è(Ç7>لاو ءاn,لل ة-ل,ق>6م 1ئا)ع ىلع ل)àwلا 6ã( Jàäنا7ت πف>àت ،اهلقن hت 1ق ل)صألا ىلع ةè7-6لا نأ [-ح يف .ي,Æ)بأ

 .ة/†n/لا اهل)صأ ة1عاق [م ءV@Å ل)صألا

 

  نو9Xsلا 17
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 1,750 1,808 ماخ }فنو د)قو

 2,989 2,717 ة-كاله>سا دا)مو را-غ عèق
   
   

 4,525 4,739 

 )1,221( )1,099( ةمداق>مو ةà7Vلا ةJè-Ø د)nب Äwõم
   
   

 3,426 3,518 

J$م ةعاwnةف V/à<فπ 24( )34 حا$#إ( ع-,لل اهب( - 
   

   

 3,402 3,518 
   

 

 .)hهرد ن)-لم 2021: 889( hهرد ن)-لم 1,941 يه 1ح)/لا ةراÄ6لا وأ ح7Eلا نا-ب يف ∫ÇراV/w اهجاردإ hت ي>لا نوÄÅ/لا ةفلXت نإ

 

 ة-لà/لا ةعJا>لا تاU7VلاJ ةقلع>/لا ضو7قلل نا/$h( Vهرد ن)-لم 2021: 2,629( hهرد ن)-لم 2,734 غل,ت ةجر1م ة/-قJ نوÄÅم [هر hت

 ةà7Vلا ةJè-Ø د)n,لا Äwõم يف تاà7V>لا ëناV .ةقاèلا لا@م يف ة-,nجألا ةعJا>لا تاU7Vلا FعEو ةà1>/لا ة-7Eعلا تارامإلا ةلود لخاد

 :يلی ا/V ةمداق>/لاو

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 972 1,221 7یاnی 1 يف

 249 )122( ة6nلل Äwõم
   
   

 1,221 1,099 7,/6#د 31 يف
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 J"خأ ة/یPم bمذو ًامPقم ةع)فPم Vxراwم ،ة/یPم bمذ 18
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 4,504 4,104 ))1( حا$#إ( ةÇرا@ت ةnی1م hمذ يفاص

 1,064 2,036 ةقà>6م تادا7یإ

 337 432 ماÄلا }فnلا نوÄÅم

 76 74 تاn-مأت

 52 106 [یدر)/لل ًام1قم ةع)ف1م غلا,م

 407 510 ًاق,6م ةع)ف1م ∫Çراwم

 7b 175 94خأ ةnی1م hمذ
   

   

 7,437 6,534 

  ع-,لل اهب πف>V/à ةفwnم ًام1قم ةع)ف1م ∫Çراwمو ةnی1م hمذ

 - )104( )34 حا$#إ(
   

   

 7,333 6,534 
   

 
 ة/یPم ةVراFت bمذ )1(
 [X(Çت hتو )hهرد ن)-لم 2021: 766( hهرد ن)-لم 766 غل,/J ةÇرا@ت ةnی1م hم\ل ة-/سإلا ة/-قلا ë$فÄنإ 2022 7,/6#د 31 يف ا/ك

 – 30 ن)$غ يف دا61لا ةقà>6مو ة1ئاف نو1ب يه ةÇرا@>لا ةnی1/لا hم\لا نإ .ةعق)>/لا ة-نا/>ئالا 7ئاÄ6لا را~إ ïج)/J اهلباقم Äwõم

 :ةÇرا@>لا ةnی1/لا hم\لا ة/-ق ضافÄنا Äwõم يف ةà7Vلا يلی ا/-ف .ل/ع م)ی 90

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 1,005 766 7یاnی 1 يف

 )239( )122( ة6nلل تاس)ãعم
   
   

 766 644 7,/6#د 31 يف
   

 

 :يلی ا/V ةÇرا@>لا ةnی1/لا hم\لا را/عأ ل-لàت ناV ،7,/6#د 31 يف ا/ك

 

 -/غ  
  داQ3لا ةقQ12م 

  داQ3لا ةقQ12م
 ًام@ی W 120م -Vكأ ًام@ی 120-90 ًام@ی 90-60 ًام@ی 60-30 يلا0جإ 
 Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم 

2022       
 934 384 246 1,288 1,252 4,104 ة<را>;لا ة9ی67لا 5م3لا يفاص
 178 131 53 82 200 644 ةعقI;م ةHنا6;ئإ ةراCخ A@?م
       

2021       
 902 500 573 760 1,769 4,504 ة6را]1لا ةZی03لا CمYلا يفاص
 348 27 31 27 333 766 ةعق@1م ة/نا10ئإ ةراQخ ^[\م
 

 1ع)م زوا@ت ي>لا ة1صرألا [م )hهرد ن)-لم 2021: 7( hهرد ن)-لم 13 ل-àw>ب ةع)/@/لا ëماق ،ة-م)/علا ة-ناÅ-/لا خÇرا>ل اًقحال

م)ی 120 [م k7كأل اهقاقà>سإ
ً
 .تاÄww/لا whخ 1عJ لماXلاJ ةnی1/لا ةÇرا@>لا hم\لا داد7>سا ،ةقJا6لا ةÄ,7لا ساسأ ىلع ،عق)>/لا [م .ا
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 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

  

65 

   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 Pق/لا تافدا"مو Pق/لا 19

 

 :ة-لا>لا غلا,/لا 1ح)/لا ة#1قnلا تاقف1>لا نا-ب يف جر1/لا 1قnلا تافدا7مو 1قnلا [/$>ی

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 5,063 5,810 ك)n,لا 1bلو قوwn1لا يف 1قnلا

 3,709 4,612 لجألا ةw-7ق عئادو
   

   

 8,772 10,422 لجألا ةw-7ف عئاد)لاو 1قnلا ع)/@م

 )319( )262( 1-ق/لا 1قnلا

 )31( )37( ةف)ãUم ة-nXب تاJا6ح
   
   

 8,422 10,123 1قnلا تافدا7مو 1قnلا يفاص
   

 

 1ئا)فلا 1ئا)ع äقàتو ةع)/@/لل ةÇر)فلا 1قnلا تا,لè>/ل ًاع,ت ،7هشأ ةثالثو 1حاو م)ی [-ب حوا7>ت تا7>فل لجألا ةw-7قلا عئاد)لا عا1یإ h>ی

Jقلا عئاد)لل ة1ئا6لا تال1ع/لاw-7ت .لجألا ةà/لا لà6اJلا تا,nX-لا ة/ãU(1ئا)ف ةف J/ت 1قو ة/ئاع تال1عh ل,ق [م اهنا/ض JعF ي/ها6م 

 .ةعJا>لا تاU7Vلا

 

 ن)-لم 2021: 13,486( hهرد ن)-لم 13,582 ة/-قJ ة6à(Eم 7-غ ضا7>قا تال-ه6ت ةع)/@/لا 1bل 7ف)ت ،2022 7,/6#د 31 يف

 .تال-ه6>لا ه\هب ةقلع>/لا ةق,6/لا ¢وU7لا ع-/ج ةع)/@/لا ëف)>سا 1قو ،)hهرد

 

 ل,ق [م ة-لاع ةJاق7ل ع$Äت ك)n,لا ه\ه نأل دا61لا [ع فلÄ>لل ة$فnÄم ة-نا/>ئا 7~اÄم تاذ اهنأ ىلع ك)n,لا 1bل ة1صرألا h--قت h>ی

ءاnب .ة-nع/لا لو1لل 7VÅÖ/لا nâ,لا
ً

 7Ç7ق>لا ة7>ف ة#اهن يف ك)n,لا 1bل ة1صرألا ىلع ةراÄ6لا Äwõم 7ی1ق>ب ةع)/@/لا ةرادإ ëماق ،âلذ ىلع 

J/,لا لداع# غلÄ67هش 12 ة1/ل ةعق)>/لا ة-نا/>ئالا 7ئا
ً
 \خألا عم ،دا61لا ة7خأ>م 7Ç7ق>لا ة7>ف ة#اهن يف ك)n,لا 1bل ة1صرألا [م Öأ [h #ãل .ا

 ة-نا/>ئالا 7ئاÄ6لا J/Äwõ فا7>عإلاJ ةU7Vلا ةرادإ ëماق ،ك)n,لل ة-لاàلا ة-نا/>ئالا تاف-wn>لاو k7ع>لا يف ة-ÇÄرا>لا ةÄ,7لا را,>عالا يف

 .1قnلا تافدا7مو 1قnلا لباقم )hهرد ن)-لم 2021: 2( hهرد ن)-لم 2 غل,/J ةعق)>/لا

 

 لا9لا سأر 20
 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 
   

 112,434 112,434 لا/لا سأر
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 J"خأ ةL0لم ق)قح 21
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 977 1,780 *)1( يما†ن ي~ا->حإ

 )56,443( )56,443( *)2( جام1نا ي~ا->حا

 

 يما†nلا ي~ا->حالا )1(

 h>ی ،ةقا~ ةU7Vل يساسألا ما†nلا [م 34 ةدا/لاو 2015 ة6nل )2( hقر ةà1>/لا ة-7Eعلا تارامإلا ةلو1ل Öداàتالا ن)ناقلا تا,لè>/ل اًقفو

 سأر [م ٪50 ي~ا->حالا غل,ی امn1ع لà(Ç>لا ا\ه [ع فق)>لا ر7قت نأ ةU7Vلل ز)@# .يما†nلا ي~ا->حالا ىلإ ة6nلا حEر [م ٪10 لà(Çت

  .عÇز)>لل لباق 7-غ ي~ا->حالا ا\ه نإ .لا/لا

  

 جام1نإ ي~ا->حإ )2(

 يف اهعÇز)تو اهلقنو ها-/لاو ةقاèلا 1-ل)ت ل)صأ h†ع/J ئنا)/لل ي,Æ)بأ ة7Vش اه,ج)/ë J/هاس ةقفص ةU7Vلا ëل/كأ ،2020 )-ل)ی 1 يف

7†ن )ين)ناقلا ذ)à>6/لا وأ( ي,ساàم ذ)V/6<à .ع.م.ش àãh>لاو لقnلل ي,Æ)بأ ة7Vش 1یà1ت hت ،ةقفwلا ه\ه يف .ةقا~ ة7Vش
ً
 اه/@àل ا

 را-ع/لل اًقفو .يã6علا ذا)à>سالا ىلإ bدأ ا/م )ي,ساà/لا ذ)à>6/لا( ين)ناق ذ)à>6م ةقا~ ة7Vش 1یà1ت hتو ،ة@م1/لا تآnU/لا لخاد ي,n6لا

 لã-ه ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ه\ه يف 7ها†لا ة-Xل/لا ق)قح لã-ه ãñع# ،يã6علا ذا)à>سالا ºدا,/ل اًقفوو h 3قر ة-لا/لا Ç7راق>لل يلو1لا

 جام1نا ل-عف>ل .ةقاèلل ي,Æ)بأ ة7Vش ىلإ ةقا~ اهتر1صأ ي>لا hهسألا âلذ يف ا/J ،)ةقا~( ين)ناقلا U<7Ö/لل )hهسألا د1ع( لا/لا سأر

 ين)ناقلا ذِ)à>6/لا لام سأر لã-ه [-ب ق7فلا )هو ،2020 )-ل)ی 1 يف ا/V "جام1نا ي~ا->حا" ءاUنإ âلذ [ع ج>ن .)1 حا$#إ( لا/عألا

  .))6ãنا7ت ة7Vش( ي,ساà/لا ذ)à>6/لا لام سأر لã-هو )ةقا~(
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 ة"9702لا "0غ ةL0ل9لا ق)قح 22
 

 :ةè7-6م 7-غ ة7Çه)ج ق)قح اهل ي>لا ةعJا>لا تاU7Vلل ة-لا/لا تام)لع/لا يلی ا/-ف

  

  
 ل$ق |م اهب zف.P)لا ة+*ل)لا ةyح ة$#ن

 ةV9+#)لا 9+غ ة+*ل)لا قAقح
 2021 2022 ل+غ3.لاو 1+سأ.لا -لب 
    
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش ةقاVلل لا$+.كا9ت لاتAت ج+ل�لا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش ةقاVلل ة+9Oعلا ة:39لا

 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش – ةقاVلل سإ مإ يس تاه3Agلا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا خ.م.ش – ةقاVلل ا+سأ ةلVAgلا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش – ةقاVلاو ها+)لل برt :A)س تارامإلا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش – ةقاVلل ا+سآ ةo+9فلا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش – ةقاVلل g1و9لا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش – ةقاVلل سأ مإ يس تارامإلا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش ةقاVلل .ف .ب ناAgPس ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش ةقاVلل ا+سآ تاه3Agلا ة:9ش
 %40,0 %40,0 ة-P.)لا ة+9Oعلا تارامالا ع.م.ش ها+)لاو ةقاVلل ة+)لاعلا أف9)لا ة:9ش
 

 ةعJا>لا تاU7VلاJ ق)قàلا ه\ه ةفاä Vلع>ت .اه>ع-,~ يف ةهباU>م ةè7-6م 7-غ ة-Xلم ق)قح تاذ ةع)/@/لل ةعJا>لا تاU7Vلا ع-/ج نإ

 نإ .%60 اه>,6ن غل,ت ة-لعف ةwح ةع)/@/لا âل>/ت ±-ح ،ها-/لاو ةقاèلا عاèق يف ل/عت ي>لا ةà1>/لا ة-7Eعلا تارامإلا يف ةع)/@/لل

 ىلع ة-لا>لا تاحاwفإلا ض7ع hت يلا>لاEو .ةماعلا تامÄ1لا لا@م يف ل/عت ةفل>Äم ة-/لاع تا7Vش ل,ق [م ةV)ل/م %40 ة,n6ب ةàwلا

 :يلا/جإ ساسأ

 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 8,220 7,705  تادا7یإلا

 )5( 238  )7ئاÄ6لا( حاEرألا

 1,684 2,800 7خآلا لماUلا لخ1لا
   

   

 1,679 3,038 لماUلا لخ1لا يلا/جإ
   

   

 )2( 95 ةè7-6/لا 7-غ ة-Xل/لا ق)قàل Äwõ/لا )ةراÄ6لا( ح7Eلا

 674 1,120 ةè7-6/لا 7-غ ة-Xل/لا ق)قàل Äwõ/لا 7خآلا لماUلا لخ1لا

   

 6,703 5,852 ة-ل-غU>لا ةUèنألا [م ة@تاnلا ة#1قnلا تاقف1>لا

 )228( 45 ةÇرا/k>سالا ةUèنألا )يف ةمÄ1>6/لا( /[م ة@تاnلا ة#1قnلا تاقف1>لا

 )6,190( )5,937( ة-لÇ)/>لا ةUèنألا يف ةمÄ1>6/لا ة#1قnلا تاقف1>لا
   

   

 40( 285( Pق/لا تافدا"مو Pق/لا يف ةداsVلا )�ق/لا( يفاص
   

   

 )629( )875( ة"9702لا "0غ ةL0ل9لا ق)قح ىلإ ةع)فPم حاÄرأ تاعVز)ت
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة"9702لا "0غ ةL0ل9لا ق)قح 22
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 48,092 44,011 ةلوا1>/لا 7-غ تاد)ج)/لا

 5,654 5,611 ةلوا1>/لا تاد)ج)/لا

 32,623 24,213 ةلوا1>/لا 7-غ تاE)لè/لا

 4,632 8,625 ةلوا1>/لا تاE)لè/لا
   
   

 16,491 16,784 ةL0ل9لا ق)قح يلا9جإ
   

   

 10,225 10,225 مألا ةU7Vلا ىلإ ة1ئاعلا ة-Xل/لا ق)قح

 6,266 6,559 ةè7-6/لا 7-غ ة-Xل/لا ق)قح ىلإ ة1ئاعلا ة-Xل/لا ق)قح
   

 
  ةعÇات تا#"ش يف ة"702م "0غ ق)قح ي9ها7م Aم ضو"ق 23
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 40 16 ة$Jاقلا ةà7Ç,لا 2 سأ ة7Vش

 - - يف يس 2 فأ ة7-@فلا

 51 36 .يف.يب ةقاèلل ةÇرا/k>سإلا ا-سآ تاهU(Çلا ة7Vش

 127 69  ةقاèلل ة$Jاقلا ما ة7Vش

 137 44  ة-U/6لا ةقاèلل ة$Jاقلا ناÇà)س ة7Vش
   
   

 165 355 
   

 

 را7قل ًاقفو دا61لل ع$Äت ضو7قلا ه\ه نإ .دا61لا ةداعإ ¢وU7ل ةعضاخ 7-غو ،ةن)/$م 7-غ يه و 1ئا)ف Öأ ل/àت ال هالعأ ضو7قلا نإ

 .ةè7-6/لا 7-غ ة-Xل/لا ق)قح [/ض [-/ها6/لا ق)قVà اه>لماعم hت 1قف يلا>لاEو .ةعJا>لا تاU7Vلا ةرادإ ñل@م

 

 ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 26,293 25,885 )1 حا$#إ( ةقاèلل ة-n~)لا ي,Æ)بأ ةU7Vل لجألا ةèس)>م ة-/لاع تاn1س

 - - )2 حا$#إ( ةد1@>م ة-نا/>ئا تال-ه6ت

 4,372 4,290 )3 حا$#إ( ةقاèلل ة-n~)لا ي,Æ)بأ ة7Vش تاn1س

 6,242 8,547 )4 حا$#إ( 7bخأ ةعJات تا7Vش تاn1س

 27,305 22,891 )5 حا$#إ( لجأل ضو7ق
   
   

 61,613 64,212 
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24

 

 :يلی ا/V 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف اهnع حاwفإلا hت

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 61,369 50,484 لوا1>/لا 7-غ ءÅ@لا

 2,843 11,129 لوا1>/لا ءÅ@لا
   

   

 61,613 64,212 
   

 

#6<àä ح 1ی61تwõ لا/@/(ت ي>لا فل6لاو ضو7قلا [م ةعà/ة1ئاف ل )ل ةلداعلا ة/-قلا تالی1عت ل,ق<Äw-õ لا 7عسU7قاو ءا<èت عاXف-لا 

 :يلی ا/V )ًام1قم ةع)ف1/لا لÇ)/>لا

 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 2,744 11,968 ة1حاو ةnس لالخ

 7,577 5,070 تا)nس 2 – 1 [-ب ام

 6,350 4,905 تا)nس 3 – 2 [-ب ام

 5,348 5,558 تا)nس 4 – 3 [-ب ام

 6,013 1,745 تا)nس 5 – 4 [-ب ام

Jخ 1ع/ñ سn(36,040 32,025 تا 
   
   

 61,271 64,072 
   

 

 ة0لC9(Vلا ةD2نألا Aم ةFتا/لا تاÄ)ل92لا يف تا"0غCلا

 2022 -یا4ی 1 
 ة@=ق4لا تاقف=>لا
 )1حاC@إ(

 G-خأ
 )2 حاC@إ(

 -5/(@د 31
2022 

 Nهرد ن6Kلم Nهرد ن6Kلم Nهرد ن6Kلم Nهرد ن6Kلم 
     

2022     
     :ةلواPQم

 11,129 10,608 )2,322( 2,843  ةQئاف ل_^ت فلسو ضوXق 

 92 86 )655( 661 ةgمالسإ ضوXق 

 125 85 )98( 138 راopإلا دlقع تاماPhلإ
     

     

 3,642 )3,075( 10,779 11,346 

     :ةلواPQم gXغ

 50,484 )11,565( 680 61,369 ةQئاف ل_^ت فلسو ضوXق 

 - )92( - 92 ةgمالسإ ضوXق 

 443 55 - 388 راopإلا دlقع تاماPhلإ
     

     

 61,849 680 )11,602( 50,927 

     

 65,491 )2,395( )823( 62,273 

     

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24

 

 X 2021یاuی 1 
 ةQoقuلا تاقفPQلا
 )1حاovإ(

 Xzخأ
 o{_|X 2021د 31 )2 حاovإ(

 �هرد نglلم �هرد نglلم �هرد نglلم �هرد نglلم 
     

2021     

     :ةلواPQم
 2,843 3,523 )9,536( 8,856  ةQئاف ل_^ت فلسو ضوXق 

 661 661 )173( 173 ةgمالسإ ضوXق 

 138 60 )139( 217 راopإلا دlقع تاماPhلإ
     

     

 9,246 )9,848( 4,244 3,642 

     :ةلواPQم gXغ

 61,369 )4,282( )547( 66,198 ةQئاف ل_^ت فلسو ضوXق 

 92 )688( - 780 ةgمالسإ ضوXق 

 388 27 - 361 راopإلا دlقع تاماPhلإ
     

     

 67,339 )547( )4,943( 61,849 

     

 76,585 )10,395( )699( 65,491 

     

 

 

 نا-ب يف [-,م )ه ا/V ة-مالسإلا ضو7قلاو 1ئا)ف ل/àت ي>لا تال-ه6>لاو ضو7قلا يف تاà7V>لا يفاJw ة#1قnلا تاقف1>لا äلع>ت )1(

 .ة#1قnلا تاقف1>لا

 ،ة-,nجأ تال/ع لà(Çت ق7ف ،ةلوا1>/لاو ةلوا1>/لا 7-غ لÇ)/>لا ف-لاXت تاع)ف1مو تاقà>6م [-ب ف-wn>لا ةداعإ âلذ [/$>ی )2(

 .ةلداعلا ة/-قلا تالی1عتو
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24
 

 ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"Dل لجألا ة2س)Cم ة90لاع تاP/س )1(
 

 يهو ة-لعفلا ة1ئافلا تال1عم ماÄ1>سا لالخ [م ةأفè/لا ةفلX>لاJ ةقاèلل ة-n~)لا ي,Æ)بأ ةU7Vل لجألا ةèس)>/لا ة-/لاعلا تا6n1لا جاردإ hت

 تام)Äwلا يفاص ،ةnئا1لا تا6n1لا ه\ه تا7>ف ل-صافت يلا>لا لو1@لا Äõلی .ةقاèل ةن)/$م 7-غ تاماÅ>لا تاذو ة~وU7م 7-غو ة7شا,م

 :ةلماع/لا ف-لاXتو تاوالعلا /

 
 ل3عم
 %را3صإلا

 ة3ئافلا ل3عم
 2021 2022 داQ3لا ةداعإ خ6رات % يلعفلا

 Cهرد ن@/لم 5هرد نHIلم    
      
      ةلوا7;6لا تاIQل6Pلا

 - 3,631 2023 -یاZی %3,75 %99,40 ي67-مأ رالود 1,000,000,000
      
      
    3,631 - 
      
      ةلوا7;6لا HUغ تاIQل6Pلا

 3,780 - 2023 -یاZی %3,75 %99,40 ي67-مأ رالود 1,000,000,000
 799 735 2024 @یام %3,10 %97,62 ور@ی 180,000,000
 2,897 2,838 2024 @یام %4,02 %99,37 ي67-مأ رالود 750,000,000
 2,977 2,910 2025 ل6-بإ %4,38 %99,95 ي67-مأ رالود 750,000,000
 1,984 1,950 2026 @/ن@ی %4,60 %99,00 ي67-مأ رالود 500,000,000
 2,053 2,046 2026 @/ن@ی %3,84 %104,60 ي67-مأ رالود 500,000,000
 2,739 2,741 2028 ل6-بأ %2,03 %99,80 ي67-مأ رالود 750,000,000

 4,277 4,255 2030 ل6-بإ %4,88 %99,96 ي67-مأ رالود 1,000,000,000
 2,044 2,036 2049 -.@1كأ %4,00 %100,00 ي67-مأ رالود 500,000,000
 2,743 2,743 2051 ل6-بأ %3,40 %100,00 ي67-مأ رالود 750,000,000

      
      
    22,254 26,293 
      
      
    25,885 26,293 
      
 

 ىلع اهءاف~إ h>ی ي>لاو ،)hهرد ن)-لم 2021: 56( hهرد ن)-لم 37 غل,/J ةلماع/لا ف-لاXت whخ 1عJ يفاwلاJ تا6n1لا تاماÅ>لا راهÆإ h>ی

 .يلعفلا ة1ئافلا ل1عم ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ دا61لا ة7>ف 1bم

 

 ةدCFPم ة0ناC9ئا تال0ه7ت )2(
 

 :ةلماع/لا ف-لاXت يفاص ،ةد1@>/لا ة-نا/>ئالا تال-ه6>لا يلا>لا لو1@لا Äõلی

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   ةلوا9CPلا "0غ تاÄ)ل92لا

 - - ي7Çãمأ رالود را-لم 3,5 ة/-قJ تال-ه6ت
   

 

 20 عم )ي7Çãمأ رالود را-لم 3,5( hهرد را-لم 12,9 ة/-قJ ةد1@>م ة-نا/>ئا تال-ه6ت لÇ)/ت ةداعإJ ةقا~ ëماق ،2022 7,/>,س 30 يف

 1ی1/ت hت .øماه 1ئاز 1حاو م)-ل ن)/$/لا لÇ)/>لا 7عJ6 ة1ئاف ةد1@>م ة-نا/>ئا تال-ه6ت ïج)/J ةض7>ق/لا غلا,/لا ل/àت .كU<7م nâب

 .2027 ىلإ 2024 [م قاقà>سإلا

 

م1قم ةع)ف1/لا تالماع/لا ف-لاXت نإ
ً
 ،)hهرد ن)-لم 54 :2021( 2022 7,/6#د 31 يف ا/h Vهرد ن)-لم 54 غل,/J يه ل-ه6>لاJ ةقلع>/لا ا

م1قم ةع)ف1/لا ∫Çراw/لا [/ض اهجاردإ hتو
ً
 1bم ىلع 1ح)/لا ةراÄ6لا وأ ح7Eلا نا-ب يف ةفلX>لا ه\ه ءاف~إ h>ی .ةلوا1>/لا تاد)ج)/لا يف ا

 .يلعفلا ة1ئافلا ل1عم ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ تال-ه6>لا ة7>ف

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24
 

 ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش تاP/س  )3(
 

 ةن)/$م 7-غو ة~وU7م 7-غو ة7شا,م تاماÅ>لا تا6n1لا ه\ه 7,>عتو ة-لعفلا ة1ئافلا تال1عم ماÄ1>ساJ ةأفè/لا ةفلX>لاJ تا6n1لا ه\ه جاردإ hت

 تاقà>6/لا [/ض ةقà>6/لا ة1ئافلا جاردإ h>ی .n(Öس فwن لJUã ي7Çãمألا رالو1لاJ تا6n1لا ىلع ة1ئافلا دا1س àä>6# .ةU7Vلا ىلع

 :ةلماع/لا ف-لاXتو تام)Äwلا يفاص ،تا6n1لا ل-صافت يلا>لا لو1@لا Äõلی .7bخألا تاE)لè/لاو

 

 
 ل3عم
 %را3صإلا

 ة3ئافلا ل3عم
 2021 2022 داQ3لا ةداعإ خ6رات % يلعفلا

 Cهرد ن@/لم 5هرد نHIلم    
      
      ةلوا7;6لا HUغ تاIQل6Pلا

 4,372 4,290 2036 -.@1كأ %6,60 %99,05 ي67-مأ رالود 1,500,000.000
 

 ىلع اهءاف~إ h>ی ي>لاو ،)hهرد ن)-لم 2021: 32( hهرد ن)-لم 31 غل,/J ةلماع/لا ف-لاXت whخ 1عJ يفاwلاJ تا6n1لا تاماÅ>لا راهÆإ h>ی

 .يلعفلا ة1ئافلا ل1عم ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ دا61لا ة7>ف 1bم

 

 J"خألا ةعÇاCلا تا#"Dلا تاP/س )4(
 

 âلذ يف ا/J نا/$لا äئاثو [م د1عJ تا6n1لا ه\ه نا/ض Ç<hو ة-لعفلا ة1ئافلا تال1عم ماÄ1>ساJ ةأفè/لا ةفلX>لاJ تا6n1لا ه\ه جاردإ hت

 Äõلی .n(Öس فwن لJUã ة1ئافلا دا1س àä>6# .تانا/$لاو 7bخألا تاد)ج)/لاو ،ة#1قnلا عئاد)لاو ،ةعJا>لا تاU7Vلل ة#1قاع>لا ق)قàلا

 :ةلماع/لا ف-لاXتو تام)Äwلا يفاص ،تا6n1لا ل-صافت يلا>لا لو1@لا

 

 
 ل3عم
 %را3صإلا

 ة3ئافلا ل3عم
 2021 2022 داQ3لا ةداعإ خ6رات % يلعفلا

 Cهرد ن@/لم 5هرد نHIلم    
      
      ةلوا7;6لا HUغ تاIQل6Pلا
 تارامإلا ةn-8ل ي67-مأ رالود 400,000,000ة0/قm تاZ3س 
 %4,79  %4,45  ةقاrلاو ها/0لل بر@0o nس

 ىلإ 2029 -یا-sف
 Qru 2035 1,588 1,598غأ

      
 6uو-لا ةn-8ل ي67-مأ رالود 825,000,000 ة0/قm تاZ3س
 Qru 2036 3,675 3,724غأ %6,18 %6,0  ةقاrلل
      
 نا62@س ةn-8ل ي67-مأ رالود 700,800,000 ة0/قm تاZ3س
 - 2,522 2049 -یاZی %3,63 %3,63 .ع.م.ش ة/ئ@ضو-هvلا ةقاrلل
      
 ةقا{ ةn-8ل ي.-غم Cهرد 2,700,000,000 ة0/قm تاZ3س
 920 762 2038 سرام %3,82 %3,75 ب-غ0لا
      
      
    8,547 6,242 
      
 

 اهءاف~إ h>ی ي>لاو ،)hهرد ن)-لم 2021: 117( hهرد ن)-لم 111 غل,/J ةلماع/لا ف-لاXت whخ 1عJ يفاwلاJ تا6n1لا تاماÅ>لا راهÆإ h>ی

 .يلعفلا ة1ئافلا ل1عم ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ دا61لا ة7>ف 1bم ىلع

 

 ةن)/$م ءا7$خ تاJ6n1 ة-لاàلا اهن)ید تال-ه6ت لÇ)/ت ةداعإJ ع.م.ش ة-ئ)ضو7هXلا ةقاèلل ناÇà)س ة7Vش ëماق ،2022 7یاnی 17 يف

 .)ي7Çãمأ رالود ن)-لم h )700,8هرد را-لم 2,6 ة/-قJ ةزا>/م

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق التقرير المتكامل 2022

167 166



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة (
31 ديسمرب 2022 

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

  

73 

   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24
 
 لجأل ضو"ق )5(
 

  .âلذ فالخ ىلإ ةراشإلا h>ت hل ام جر1/لا øماهلا ًا1ئاز ر),-ل يلعف ة1ئاف ل1عم ل/àتو ةأفè/لا ةفلX>لاJ لجأل ضو7قلا ةفاV جاردإ h>ی

 

 ةل%علا 
 يلعفلا ة(ئافلا ل(عم

 2021 2022 دا(5لا خ3رات %
 <هرد ن;:لم ,هرد ن'&لم    
      ةلوا45/لا تا1'ل0/لا
 236 248 2023 %0,80+ ي3L@مأ رالود 1 ،ةقاFلل ج:لDلا لاAB:C@ت ةA@ش
 287 315 2023 %1,65+ ي3L@مأ رالود 1 ،ةقاFلل ة:S@علا ةR@Aلا

      ةقاFلل ا:سآ ةلF;3لا ةA@ش
 270 291 2023 %1,00+ ي3L@مأ رالود 1 )1( لجأل ض@ق  
 351 379 2023 %0,83+ ي3L@مأ رالود 1 )2( لجأل ض@ق  
 - %0,85+ ي3L@مأ رالود 2 ةقاFلاو ها:%لل بر;A `%س تارامإلا ةA@ش

1,20% 
2023 209 206 

      ةقاFلل ا:سآ ة@:eف ةA@ش
 168 1,839 2030 %0,75+ ي3L@مأ رالود 1 )1( لجأل ض@ق  
 221 2,726 2030 %0,50+ ي3L@مأ رالود 1 )2( لجأل ض@ق  
 - %1,90+ ي3L@مأ رالود 2 ةقاFلل 3fو@لا ةA@ش

2,35% 
2023 253 254 

 100 224 2023 %5,78 يS@غم <هرد 2ب@غ%لا ةقاi ةA@ش
 - 86  %4,0 يS@غم <هرد لماعلا لا%لا سأ@ل ب@غ%لا ةقاi ةA@ش
 تال%ع 3 هnا سا 6و 5 ةقاFلل @فصألا ف@eلا ةA@ش

 ةع;Brم
+4,34% - 

5,49% 
2023 275 294 

 - 86 2023 %3,6 يS@غم <هرد لماعلا لا%لا سأ@ل هnا سا 6و 5 ةقاFلل @فصألا ف@eلا ةA@ش
 - %4,25+ ي3L@مأ رالود 4ة:لو(لا tدار;كات ةA@ش

4,35% 
2023 81 81 

 76 - 2023 %1,2+ ي3L@مأ رالود  1ةقاFلل يف يب نا3u;س ةA@ش
 161 371 2023 %2,5-%1,56+ ي3L@مأ رالود  1 ةقاFلل ا:سآ تاهR;3لا ةA@ش
 95 115 2023 %3,15-%1,3+ ي3L@مأ رالود 1ءاS@ه}لاو ءا%لل لان;:شان@Bنا أف@%لا ةA@ش
      
      
    7,498 2,800 
      

      ةلوا45/لا C&غ تا1'ل0/لا
 - %0,80+ ي3L@مأ رالود 1 ةقاFلل ج:لDلا لاAB:C@ت ةA@ش

0,95% 
2029 1,536 1,782 

 309 - 2023 %1,65+ ي3L@مأ رالود 1 ةقاFلل ة:S@علا ةR@Aلا
      ةصاخ ة%ها5م ةA@ش ،ةقاFلل ا:سآ ةلF;3لا ةA@ش
 765 384 2025 %1,00+ ي3L@مأ رالود 1 )1( لجأل ض@ق  
 993 705 2025 %0,83+ ي3L@مأ رالود 1 )2( لجأل ض@ق  
 - %0,85+ ي3L@مأ رالود 1 خ.م.ش ةقاFلاو ها:%لل بر;A `%س تارامإلا ةA@ش

1,20%  
2029 1,488 1,696 

      ةقاFلل ا:سآ ة@:eف ةA@ش
 1,843 - 2030 %0,75+ ي3L@مأ رالود 1 )1( لجأل ض@ق  
 2,748 - 2030 %0,50+ ي3L@مأ رالود 1 )2( لجأل ض@ق  
 - %1,90+ ي3L@مأ رالود 1 ةقاFلل 3fو@لا ةA@ش

2,50% 
2031 3,199 3,448 

 484 395 2034 %5,78 يS@غم <هرد 2ب@غ%لا ةقاi ةA@ش
 تال%ع 3 هnا سا 6و 5 ةقاFلل @فصألا ف@eلا ةA@ش

 ةع;Brم
+4,34% - 

5,49% 
2028 1,023 1,383 

 - %4,25+ ي3L@مأ رالود 1ة:لو(لا tدار;كات ةA@ش
4,35% 

2027 430 510 

 2,079 - 2042 %1,2 ي3L@مأ رالود  1 ةقاFلل يف يب نا3u;س ةA@ش
 2,895 2,524 2034 %2,5-%1,56+ ي3L@مأ رالود  1 ةقاFلل ا:سآ تاهR;3لا ةA@ش
 3,570 3,709 2039 %3,51-%1,3+ ي3L@مأ رالود 1ءاS@ه}لاو ءا%لل لان;:شان@Bنا أف@%لا ةA@ش
      
      
    15,393 24,505 
      
    22,891 27,305 
      

 

 اهءاف~إ h>ی ي>لاو ،)hهرد ن)-لم 2021: 115( hهرد ن)-لم 112 غل,/J ةلماع/لا ف-لاXت whخ 1عJ يفاwلاJ تا6n1لا تاماÅ>لا راهÆإ h>ی

 .يلعفلا ة1ئافلا ل1عم ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ دا61لا ة7>ف 1bم ىلع

 

 4,0 ة/-قJ عوU7م لÇ)/>ب ة-لاàلا ن)ی1لا تال-ه6ت لÇ)/ت ةداعإJ ع.م.ش ها-/لاو ةقاèلل ة-لو1لا أف7/لا ة7Vش ëماق ،2022 7,/>,س 21 يف

 .)ي7Çãمأ رالود را-لم h )1,09هرد را-لم

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ةPئاف لÑ9ت يCلا فل7لاو ضو"قلا 24
 
 )ع*Cی( لجأل ضو"ق )5(
 

 يف 7-خأ>لل ة@->ن ة-قافتإلل لالخإلا ا\ه ناV .ض7قلا ة-قافتإ ))Jãاف( ع.م.ش ةقاèلل ا-سآ ة7-@فلا ة7Vش ëفلاخ ،2022 7,/6#د 31 يف

 هلح h>ی نأ عق)>/لا [مو دا61لا [ع فلÄ>لا ح-wàت دJw1 يلو1لا hها6/لا نإ .)Jãاف ة7Vش يف [--لو1لا [-/ها6/لا حلاwم ةلã-ه ةداعإ

 تاUقاn/لا لاÅت ال .يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف ةلوا1>م تاE)لV/è [ی1لا غل,م لماV ف-wnت hت ،فلÄ>لل ة@->نو .2023 ةnس [م لوألا ع7Eلا يف

 .ض7قلا ل-ه6>ل Öر)فلا دا61لاJ [-ض7ق/لا ة,لاèم ىلإ د)هعلا ق7خ Öدéی نأ عق)>/لا 7-غ [مو ةÇراج [-ض7ق/لا عم

 

 .)31 حا$#إ( ة1ئافلا تال1عم لدا,ت تا-قافتا يف ل)خ1لل تا,لè>م كاnهو ،ä-ثا)/لا [م 1ی1علل ع$Äتو ،ةن)/$م ضو7قلا نإ .1

 .نا/$لا äئاثو [م د1عJ ةن)/$م ضو7قلا نإ .2

 حا$#إ( ة-,nجألا تال/علا لدا,ت تا-قافتا âل\Vو ة1ئافلا تال1عم لدا,ت تا-قافتا يف ل)خ1لل تا,لè>م كاnهو ن)/$م ض7قلا نإ .3

 31(. 

 .)31 حا$#إ( ة1ئافلا تال1عم لدا,ت تا-قافتا يف ل)خ1لل تا,لè>م كاnهو ن)/$م ض7قلا نإ .4

 

 ة0مالسإلا ضو"قلا 25
 

 :ة-لا>لا ةعJا>لا تاU7VلاJ ة-مالسإلا ضو7قلا äلع>ت

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 176 92 ةقاèلل ة-7Eعلا ةU7Vلا

 577 - ةماع ة/ها6م ة7Vش ،ةقاèلل ة-n~)لا ي,Æ)بأ ة7Vش
   
   

 92 753 
   

 

 :يلی ا/V 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف اهnع حاwفالا hت
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 92 - ةلوا1>م 7-غ تاE)لèم

 661 92 ةلوا1>م تاE)لèم
   
   

 92 753 
   

 

#6<àä خ ل,ق( ةع)/@/لل ة-مالسإلا ضو7قلا دا1سwh ل ةلداعلا ة/-قلا تالی1عت<Äw-õ لا 7عسU7تو ءاXلا ف-لا</(Çًام1قم ةع)ف1/لا ل( 

 :يلی ا/ك

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 660 92 ة1حاو ةnس لالخ

 92 - ةnس 2 – 1 [-ب
   
   

 92 752 
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 )ة/>ت( ة0مالسإلا ضو"قلا 25
 

 .âلذ فالخ ىلإ ةراشإلا h>ت hل ام جر1/لا øماهلا ًا1ئاز ر),-ل ل1ع/J يلعف را@#إ ل1عم ة-مالسإلا ضو7قلا ةفاV ل/àت

 

 ةل$علا 
 راkàإلا ل+عم
 2021 2022 دا+jلا خhرات % يلعفلا

 Oهرد ن03لم aهرد نTGلم    
      ةلواN&7لا تاGcل7bلا
 84 92 2023 %1,65 + يqhîمأ رالود 1 ةصاخ ة$هاjم ةqÇش ،ةقا;لل ةqã0علا ةnqÇلا

 0ồ 4,71% 2023 - 577لا$لا àòنر 1 ع.م.ش ةقا;لل ة3Ä10لا ي%3ñبأ ةqÇش
      
      
    92 661 
      
      ةلواN&7لا T2غ تاGcل7bلا
 92 - 2023 %1,65+ يqhîمأ رالود 1 ةصاخ ة$هاjم ةqÇش ،ةقا;لل ةqã0علا ةnqÇلا
      
      
    - 92 
      
      
    92 753 

      

 

 اهءاف~إ h>ی ي>لاو ،)hهرد ءيش ال :h )2021هرد ءيش ال غل,/J ةلماع/لا ف-لاXت whخ 1عJ يفاwلاJ ة-مالسإلا ضو7قلا تاماÅ>لا راهÆإ h>ی

 .يلعفلا را@#إلا ل1عم ةق7Ç~ ماÄ1>ساJ دا61لا ة7>ف 1bم ىلع
 

 .)31 حا$#إ( را@#إلا تال1عم لدا,ت تا-قافتا ما7بإل تا,لè>م كاnهو ةن)/$م ضو7قلا نإ .1

 .)31 حا$#إ( تال/علا ïلقت 7~اÄم [م ¢)à>لل تال/علا لدا,ت ة-قافتا يف ةع)/@/لا ëلخد .2

 
 PعاقCلا P/ع ل)صألا ةلازإ تاماCsلا 26

 

 ةلازµو م1هب ا-ن)ناق تا7VـــــــUلا ه\ه مÅ>لت ،ةقاèل ةعJا>لا ة-لà/لا تا7VـــــــUلاو ةقاèلل ي,Æ)بأ ةـــــــ6ـــــــسéم [-ب يـــــــضارألا را@#إ ة-قافتا [م ءÅ@ك

 ىلع ةرداق 7-غ ةعJا>لا تا7VــــــUلا àë,ــــــصأ اذإ âلذ ل,ق وأ تا1ع/لل يجا>نإلا 7/علا ة#اهن يف ها-/لا ة-لàتو ةقاèلا 1-ل)ت تا1عمو تاàèم

 لقنو X-âفت ةفلXت ل/à>ب ةـصاÄلا اه>قفن ىلع ةعJا>لا تا7VـUلا م)قت .يلـصألا اهعـض)ل ضرألا ةداعµو خÇرا>لا âلذ ى>ح اهتا-ل/عJ را7/>ـسالا

 ة/-قلا باــ6>حا h>ی .äباــ6لا يف ه-لع ناV ا/ل ضرألا حèــس عاجرµو 7فàلا 1ــسو ة-ف)@لا ها-/لاو ة7E>لا ث)لت [م õلÄ>لاو ل)ــصألا ة#ا/حو

 را/عألاو ف-لاX>لا لkم تاـــضا7>فا ةقè7Çلا ه\ه ãñعت .ةعق)>/لا ة-لاàلا ة/-قلا ةق7Ç~ ماÄ1>ـــساJ 1عاق>لا n1ع تاد)ج)/لا ةلازإ ماÅ>لال ةلداعلا

 .ماÅ>لالا ةÇ)6ت ضا7>فا n1ع را,>عالاJ ه\خأJ ةkلاkلا فا7~ألا م)ق# 1ق Ö\لا ح7Eلا øماهو Äh$>لاو تاàè/لل ة-جا>نإلا

 

Jل\ل ةفاـــــضإلاâ، لا ىلع هنإفU7ـــــVجألا تاn,-ا>لا ةJق يف ةلماعلا ةع)/@/لل ةعèلا عاnب ما-قلا زاغلاو }ف<X(Ç] مÄwـــــõ لل<Xة-ل,ق>ـــــ6/لا ةفل 

 تاع7ÇــــU>لا ىلع ل)ــــصألا ةلازإ ë-ق)تو ة#داــــw>قالا را/عألا 1/>عت .ة#داــــw>قالا اهرا/عأ ة#اهن n1ع تاقف7/لاو زاغلاو }فnلا تاXل>/م ةلازإل

 ةفلXت يف õلق>لا / Ähــ$>لا ¢)غــ$ل عــ$Äت ةلازإلا ف-لاXت نإ .ةلــwلا تاذ تاد)ج)/لل ة-ل,ق>ــ6/لا جا>نالا hئا)قو علــ6لا راعــسأو ة-ن)ناقلا

 .±لاkلا فè7لا تام1خ Äwõم

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 
   

 16,078 17,028 7یاnی 1 يف

 )583( )1,047( ة6nلا لالخ مÄ1>6/لا

 )18( )5( ة6nلا لالخ Äwõ/لا

 454 474 )7 حا$#إ( ة/كا7>/لا ∫Çراw/لا

 1,637 )435( ةر1ق/لا ة#1قnلا تاقف1>لا لی1عت

 )516( )4( تاد)ج)/لا داع,>سإ

 )24( )134( ة-,nجألا تال/علا لÇ)àت تالی1عت
   
   

 15,877 17,028 

 ةفwn/لا تاد)ج)/لاJ ة7شا,م ةقلع>م 1عاق>لا n1ع ل)صألا ةلازإ تاماÅ>لا

 - )675( )34 حا$#إ( ع-,لل اهب πف>à/ك
   
   

 15,202 17,028 
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( PعاقCلا P/ع ل)صألا ةلازإ تاماCsلا 26

 

 :يلی ا/V 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف اهnع حاwفالا hت
 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 16,873 13,989 لوا1>/لا 7-غ ءÅ@لا

 155 1,213 )28 حا$#إ( لوا1>/لا ءÅ@لا
   

   

 15,202 17,028 
   

 

 J"خأ تاÄ)ل2م 27

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 45 602 * ةnàم – ةلجéم تادا7یإ

 - è(Ç7 186>لل ة-لا/سأر تاقفن

 383 375 [-فÆ)/لل ةمÄ1لا ة#اهن تآفاãم

 25 26 )29 حا$#إ( ةقالع تاذ ف7~ [م ض7ق

 388 319 را@#إلا د)قع تاE)لèم

 7b 345 408خأ
   
   

 1,853 1,249 
   

 

 ة7Vـش ، .ع.م.ش سإ مإ يـس ةقاèلل تارامإلا ة7Vـش [م ةقJاـ6لا تا)nـ6لا يف ةل)à/لا تاد)ج)/لل ةلداعلا ة/-قلاJ ةلجé/لا تادا7یإلا äلع>ت*

 .ةقاèلل ة-7Eعلا ة7VــــUلاو [-علا يف ةــــصاÄلا ة7ئا1لا ،.ع.م.ش ةقاèلل ة-لو1لا سإ مإ يــــس تاهÇ)ــــUلا ة7Vــــش ،.ع.م.ش ةقاèلل ا-ــــسآ ةلè(Çلا

 [ÄÅÇت جÇراهـص 7V-ïتو ءا7ـUل .ع.م.ش ةقاèلل ا-ـسآ ة7-@فلا ة7Vـش [م ةقJاـ6لا تا)nـ6لا يف همال>ـسا hت غل,م âل\V ةلجé/لا تادا7یإلا ل/ـUت

 ةقاèلل تارامإلا ةـــ6ـــسéم ىلإ 2022 7,/ـــ6#د 31 يف ة-ه>n/لا ةnـــ6لا يف اهب ف7>ع/لا ة-فاـــضإلا لجé/لا لخ1لا ةnàم د)عت .ة-فاـــضإ ها-م

 .يã6علا حضاn>لا عÇراUمو ةÇو)nلا
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 J"خأ تاÄ)ل2مو عفPلا ةق7CÑم غلا*مو ة/ئاد bمذ 28

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 1,903 2,014 ةnئاد ةÇرا@ت hمذ

 513 519  ةnئاد تاà<@Åم

 6,356 6,881  ةX,-7لا è(Ç7>لا عÇراUم تاقà>6م

 1,137 869 ة-لا/سأ7لا تاقفnلل د)قع تاقà>6م

 727 777 ءال/علا عئادو

 632 622 عف1لا ةقà>6/لا ة1ئافلا ∫Çراwم

 1,344 1,189 ل-غU>لا ف-لاXت [ع عف1لا ةقà>6م غلا,م

 372 308 ة-لا/سأ7لا تاقفnلا [ع ةnئاد hمذ

 83 113 ةnàم - ةلجéم تادا7یإ

 61 312 ماÄلا نوÄÅ/لا زوا@ت

 41 110 ةè7-6/لا 7-غ ة-Xل/لا ق)قàل ةnئاد حاEرأ تاعÇز)ت

 138 249 را@#إلا د)قع ماÅ>لا

 155 1,213 )26 حا$#إ( ةلوا1>م – 1عاق>لا n1ع تاد)ج)/لا ةلازإ تاماÅ>لا

 504 556 [-فÆ)/لاJ ةقلع>م ةقà>6م ∫Çراwم

 594 475 ءال/ع [م ةم1قم تاعفد

 118 243 ةلجéم تادا7یإ

 7b 1,655 1,550خأ
   
   

 18,105 16,228 

 حا$#إ( ع-,لل اهب πف>V/à ةفwn/لا تاد)ج)/لاJ ة7شا,م ةقلع>م ةnئاد hمذ

34( )58( - 
   
   

 18,047 16,228 
   

 :هالعأ ةر)V\/لا تاE)لè/لا ¢و7شو ماãحأ يلی ا/-ف

 

 .ًام)ی 60 ىلإ 30 ة7>ف لالخ ةداع اهدا1س Ç<hو ة1ئاف ل/àت ال ةnئا1لا hم\لا •

 .ًام)ی 60 ة7>ف }س)>م لالخ اهدا1س Ç<hو ة1ئاف ل/àت ال ةU<7V/لا عÇراU/لا ءاU7Vل ةnئا1لا hم\لا •

 .ضو7قلا ¢وU7ل ًاقفو ة-لا/لا ة6nلا لالخ ةداع ةnئا1لا 1ئا)فلا ةÇ)6ت h>ی •

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 ةقالعلا تاذ فا".ألا عم ةPصرألا 29

 

 )ه ا/V ،ةقالعلا تاذ فا7~ألا نإ ,ةقالعلا Öذ فè7لا ∫7Çعت [/ــــــــض عقت ي>لا تآــــــــnU/لاو تا7VــــــــUلا عم تالماعم ما7بإJ ةع)/@/لا م)قت

 ñل@م ءاــ$عأو [-/هاــ6/لا را,Vو ةل-مÅلا تا7VــUلا ل/ــUت ،ةقالعلا تاذ فا7~ألا تاحاــwفإ :h 24قر يلو1لا ي,ــساà/لا را-ع/لا يف دà1م

 ل,ق [م ماه لãـJU ت7ثأت ي>لا وأ ة7V>ـU/لا ةè7-ـ6لا وأ ةè7-ـ6لل ةعـضاÄلا تا7VـUلاو ة7VـUلا يف [7Çخآلا [--ـ6-ئ7لا ةرادإلا يفÆ)مو ةرادإلا

  .فا7~ألا ه\ه

 

 :ة6nلا لالخ 1ح)/لا ةراÄ6لا وأ ح7Eلا نا-ب يف ةجر1/لا ةقالعلا تاذ فا7~ألا عم ةماهلا تالماع/لل Äõلم يلا>لا لو1@لا م1ق#

 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

   :ءا7EهXلاو ها-/لل تارامإلا ة7Vش

 õ 976 1,046خ7/لا 7-غ ¢اnUلل ل-ص)>لاو لقnلا ما†ن ماÄ1>سإ م)سر

 8,246 7,746 ها-/لاو ءا7EهXلا [م تادا7یإ

 11 9 د)قو تادا7یإ

 )14,447( )15,102( ةل/@لاJ ها-/لاو ءا7EهXلاÇ1 JوÅ>لا ةف7عت
   
   

 )6,371( )5,144( 
   

   

 7b 10,977 11,218خأ ة-ل-غUت تادا7یإ
   

   

   7bخأ تالماعم

 )101( )98( ةقاèلا ة7ئا1ل õ-خ7>لا م)سر

 )50( )77( تام)لع/لا ا-ج)ل)Xnت hعد تام1خ h#1قت م)سر

 )21( )17( لÇ)/ت ف-لاXت

 1 20 1ئا)ف تادارإ

 

 ةJاق7لا يف دà1/لا اهب ح)/ـــــــ6/لا تادا7یإلل ىـــــــwقألا à1لا [-ب ق7فلاV ءا7EهXلاو ها-/لا تاع-,/ل 7bخألا ة-ل-غـــــــU>لا تادا7یإلا باـــــــ6>حا h>ی

ءاـEnو ,اـهئال/ع [م ءاـ7EهXلاو هاـ-/لا تاـع-,/J ةـقلع>/لا تادا7یإلاو )ةـقاـèلا ة7ئاد لـ,ق [م ةـلــــــــــــــس7/لا( 1 ةـ-/-†n>لا
ً

 ةـع)/@/لا ëـماـق ،âـلذ ىلع 

Jلاو ها-/لا تاع-,/ل تادا7یإلا ه\هب فا7>عإلاX7هEب ءاnءا
ً

 .ة6nلا لالخ اه1-كأت hت ي>لا ا#اÅ/لاو ق)قàلا âلت ىلع 
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةقالعلا تاذ فا".ألا عم ةPصرألا 29

 

  ةقالعلا تاذ فا".ألا عم ةPصرألا
 

 :يلی ا/V يه 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف ةn/$>/لا ةقالعلا تاذ فا7~ألا عم ة1صرألا نإ

 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

   ةلوا1>م 7-غ تاد)ج)م

 349 1,146 ةU<7Vم عÇراUمو ةل-مز تاU7Vل ضو7قو فلس
   

   

   ةلوا1>م تاد)ج)م

 6,231 7,019 ة-تارامإ ة-م)ãح ك)nب 1bل ة-nXب ة1صرأ
   

   

 1,547 1,385 )أ حا$#إ( تارامإلا ءا7EهVو ها-م ة7Vش [م ةقà>6م غلا,م

 252 343 )أ حا$#إ( ةقاèلل ي,Æ)بأ ة6سéم [م ةقà>6م غلا,م

 147 32 )أ حا$#إ( 7bخأ ةقالع تاذ فا7~أ [م ةقà>6م غلا,م
   
   

 1,760 1,946 
   

   ةلوا1>م 7-غ تاE)لèم

 25 26 ةقاèلل ي,Æ)بأ ة6سéم [م ض7ق

 114 107 ةم)àãلا ل,ق [م ك)ل/م nâب [م ة-nXب ضو7ق
   

   

 133 139 
   

   

   ةلوا1>م تاE)لèم

 13 - تارامإلا ةم)ãح ل,ق [م ةV)ل/م ك)nب [م ةف)ãUم ة-nXب تاJا6ح
   

   

 1,961 1,976 تارامإلا ءا7EهVو ها-م ةU7Vل ةقà>6م غلا,م

 33 129 ةقاèلل ي,Æ)بأ ة6سé/ل ةقà>6م غلا,م

 7b 2,024 214خأ ةقالع تاذ فا7~أل ةقà>6م غلا,م
   
   

 4,129 2,208 
   

   

 470 470  ة-تارامإ ة-م)ãح ك)nب عم ة6à(Eم 7-غ ةحا>م ة-nXب تال-ه6ت
   

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةقالعلا تاذ فا".ألا عم ةPصرألا 29

 

 ةقالعلا تاذ فا".ألا عم تالماع9لا ماãحأو äو"ش
 ةnــــ6لا ة#اهن يف ةقà>ــــ6/لا ة1ــــصرألا نإ .ةرادإلا ل,ق [م اهدا/>عا h>ی ¢و7ــــJU ةقالع تاذ فا7~أ [م تا7Ç>ــــU/لاو ىلإ تاع-,/لا ءا7جإ h>ی

 وذ فÖ ~7أل ةnئاد وأ ةnی1م hمذ Öأل ة/ل>ـ6م وأ ةح)n/م وأ تانا/ـض Öأ كاnه [Xت hل .ًا1قن اه>Ç)ـ6ت h>تو ة1ئاف ل/àت الو ،ةن)/ـ$م 7-غ

 ىلع لماXلاJ داد7>ــــسالل ةلباق ن)Xت نأ عق)>/لا [م ،تاــــwــــÄw/لا 1عJ يفاــــwلاJ ،ةقالعلا تاذ فا7~ألا [م ةقà>ــــ6/لا غلا,/لا نإ .ةقالع

 ة-م)ãح تاهج [م ةقà>ــ6م غلا,/لا ه\ه نأل ïــساnم غلا,/لا ه\ه لباقم هX(Çnت hت Ö\لا õــÄw/لا نأ ةرادإلا تر7ق .ةقJاــ6لا ةÄ,7لا ساــسأ

 .k7ع>لا ة@->ن ةراÄ6لاو دا61لا [ع فلÄ>لل ة$فnÄم ة-لا/>حا تاذ

 

 ةقالع تاذ فا".أ Aم ةق7CÑم غلا*م )أ(
 

 ن)-لم 2021: 14( hهرد ن)-لم 14 غل,/J ة-/ـــسا ة/-قJ ةقالعلا تاذ فا7~ألل ةnی1/لا hم\لا ة/-ق ëـــ$فÄنا ،2022 7,/ـــ6#د 31 يف ا/ك

 ،ةقاèلل ي,Æ)بأ ةـ6ـسé/ل ةعJات ة7Vـش يهو ،تارامإلا ءا7EهVو ها-م ة7Vـش [م ةقà>ـ6/لا غلا,/لا نإ .لماXلاJ اهل õـÄwم [X(Çت hتو )hهرد

 õـــــــÄwم يف ةà7Vلا يلی ا/-ف .ل/ع م)ی 90-30 ن)ـــــــ$غ يف عف1لا ةقà>ـــــــ6م ،ءا7EهXلاو ها-/لا تادا1مµو ةحا>/لا جا>نإلا ةعـــــــä J6لع>ی

 :ةقالعلا تاذ فا7~ألل ةnی1/لا hم\لا ة/-ق ضافÄنا

 

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 17 14 7یاnی 1 يف

 )3( )9( ة6nلل ةعق)>م ة-نا/>ئإ ةرا6خ /Äwõم
   
   

 14 5 7,/6#د 31 يف
   

 

 :يلی ا/V ة$فnÄ/لا 7-غ ن)Çرا@>لا ن)nی1/لا را/عأ ل-لàت ناV ،7,/6#د 31 يف ا/ك

 

 عفQلا ةق^P}م gXغ  

 ةvفuÅم gXغو
 ة_gقلا

 ة_gقلا ةvفuÅم gXغ ÉÑلو عفQلا ةق^P}م

 ًامlی Ñ 120م âXكأ ًامlی 120-90 ًامlی 90-60 ًامlی 60-30 يلا_جإ 
 �هرد نglلم �هرد نglلم �هرد نglلم �هرد نglلم �هرد نglلم �هرد نglلم 

       

2022 1,760 1,294 381 1 - 84 

       

2021 1,946 1,245 357 145 19 180 

 

  0700Aئ"لا ةرادإلا يف()م تاVç)عت
 

 :يلی ا/V ة6nلا لالخ ةع)/@/لل ا-لعلا ةرادإلا يفÆ)م تآفاãم ëناك

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 28 35 لجألا ةلÇ)~و لجألا ةw-7ق تآفاãم
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
  ةئرا2لا تاÄ)ل92لاو تاماCsلالا 30

 ة0لا9سأر تاقفن تاماCsلا )1(
 5,040 ه>/-ق ام اهل õـــــــÄwم [X(Çت h>ی hل ي>لاو 2022 7,/ـــــــ6#د 31 يف ا/V اه-لع 1قاع>/لاو اهب ح7ـــــــw/لا ة-لا/ـــــــسأ7لا تاقفnلا ëغلب

 .)hهرد ن)-لم 2,787 :2021 7,/6#د 31( hهرد ن)-لم

 ة0ل0غCDلا راpFإلا د)قع تاماCsلا )2(

 :7جV/é ةع)/@/لا

ءاnب )"PWPA"( ها-/لاو ةقاèلا ءا7ــــش ة-قافتال ًاقفو اهمال>ــــساJ ةع)/@/لا م)ق>ــــس ي>لا ة-ل,ق>ــــ6/لا جا>نإلا تاع)ف1م نإ
ً

 ةحا>/لا ةعــــ6لا ىلع 

 :يلی ا/V 2022 7,/6#د 31 يف ا/V تاàè/لل ةعق)>/لا

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 5,737 5,838 ة1حاو ةnس لالخ

Jس 1عnلو ةX] ل-ñ كأk7 خ [م/ñ سn(24,209 22,702 تا 

 21,180 17,036 تا)nس ñ/خ [م k7كأ
   
   

 51,126 45,576 7,/6#د 31 يف
   

 J"خأ تاـماCsلا )3(
 837 قافنإJ مÅ>لت اه,ج)/J ي>لاو ،ï-بانألا ¢)èخ ماÄ1>ـــــــسال يـــــــ6-ئر لãـــــــJU ،ة#1قاعت تاماÅ>لا ثر)ن ةقا~ ëم7بأ ،7Ç7ق>لا خÇرات يف ا/ك

 .)hهرد ن)-لم 767 :2021 7,/6#د 31( 2022 7,/6#د 31 يف ا/h Vهرد ن)-لم

 

 7,/ـ6#د 31( 2022 7,/ـ6#د 31 يف ا/h Vهرد ن)-لم 541 غل,/J ة-لا/ـسأر تا~ا,ترا ةع)/@/لل ة7V>ـU/لا عÇراـU/لاو ةل-مÅلا تا7VـUلا 1bل

 .)hهرد ن)-لم 110 :2021

 ةئرا. تاÄ)ل2م )4(
# 1ق ي>لاو ،ةà1>/لا ةXل//لا يف لا/Uلا Jà7 تاد)ج)م [م د1ع ةلازإل يلام نا/ض تا-قافتا ةع)/@/لا ëم7بأ )أ

ُ
èلï J/(7-ف)ت اه,ج 

 را1صإ ىلع ل)àwلا وأ ةنامأV لا)مأ عا1یإ )أ( 7Çä~ [ع امإ اه-لع تذ)à>سا ي>لا ،تاد)ج)/لل [-قJا6لا [-Xلا/لل يلام نا/ض

 ل)àwلا )ب( وأ ؛[-ق-لا م1ع Äwõم ىلإ ةفاضإلاJ ة-nع/لا ل)قàلا ةلازإ ف-لاXت يفاص يف اه>àwل وا6م غل,/J دا/>عالا تاJاèخ

 ه-لع äف>ی 7خآ لãش ÖأJ نا/ض h#1قت )ج( وأ ؛ينا/>ئالا ف-wn>لل ىندألا à1لا يف)>6ت ةعJات ة7Vش وأ ة$Jاق ة7Vش [م نا/ض ىلع

 .د)قعلا فا7~أ

 

 تاماÅ>لال يلا/لا نا/$لا تا,-ت7ت ءاف->سا ىلع ةرداق ةقا~ نإف ،ةà1>/لا ةXل//لا يف 7bخألا لا/Uلا Jà7 تاد)ج)م Fع,ب äلع>ی ا/-ف 

 .ي,Æ)بأ ةم)àãل اه-ف ة-,لغألا ة-Xلم ن)V يف ة7/>6م ةقا~ نأ ا/لا~ ،مألا ةU7Vلا [م نا/ض 7-ف)ت 7Çä~ [ع ةلازإلا

 

 فق)لل ،تاعاèقلا [-ب ةU<7Vم ةردا,م عض)ب اn1ل)ه ةم)ãحو 7bخأ زاغو }فن تا7Vش ïناج ىلإ يف.يب ر)Uفوأ ةقا~ ة7Vش ëماق )ب

 تا,-ت7ت عضو hتو ةم)àãلا ةردا,/J ًا-/سر يف.يب ر)Uفوأ ةقا~ ة7Vش ëمÅ>لا .à7,لا يف زاغلاو }فnلل ة->à>لا ة-n,لا ل-غU>ل [مآلا

 .يف.يب ر)Uفوأ  ةقا~ ة7Vش ل,ق [م [مألا 7-ف)ت ل-عف>ل ة-nXب تانا/ض [-مأتو اn1ل)ه يف ة-ن)ناق نا/>ئا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ةئرا2لا تاÄ)ل92لاو تاماCsلالا 30

 )ة/>ت( ةئرا. تاÄ)ل2م )4(
 

 ل/علاو ëق)لا 1ی1/ت [ع ة@تاnلا ،ةل/>ã/لاو ةÇرا@لا اهعÇراä J/Uلع>ت [ÇراU>6مو [-لواقم [م ةم1قم ةفل>Äم تا,لاèم ةع)/@/لا 1bل  )ج

 ه\ه يف [Xلو تا,لاè/لا ه\ه لح نأÇ-] JUراU>سالاو [ی1قاع>/لا ءالéه عم تاضوافم ءا7جإJ ةع)/@/لا م)قت .ع)ف1/لا 7-غ [Xلو n@Å/لا

 .ةل/>à/لا تا,لاè/لا قاnèل ق)ث)م 7ی1قت 1یà1ت [ã//لا 7-غ [م هنأ ةرادإلا 1ق>عت ةلح7/لا

 

 .[ی1لا ةم1خ ي~ا->حا با6>حإä Jلع>ی ا/-ف 1-ل)>لا تا7Vش [ع ةJا-nلاJ ةرداwلا تانا/$لاو دا/>عالا تاJاèخ [م د1ع ةع)/@/لا 1bل )د

 

 ة0لا9لا تاودألا 31
 

 CÑ(äلا ةD2نأ 1.31

 

 kj$%q 2021د 31 2022 56782د 31 

 ةلداعلا ة$0قلا ة$0قلا ةلداعلا ةT7قلا ةT7قلا 
 ةلوا+Dم 0qغ ةلوا+Dم ة0$سإلا ةلواN&م T2غ ةلواN&م ة7Tسإلا 
 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم aهرد نTGلم aهرد نTGلم aهرد نTGلم 
       
       ةN5ق0لا تاقفN&لا تاQGgت
       تاGcل7bلا
 - 228 573 - -  تال$علا ىلع ة+ئافلا راعسأ ةklاقم
 Dg3õ 12,634 113 472 24,664 571 2,678لا - ة+ئافلا راعسأ تاklاقم
 41 17 322 65 111 1,803 ةلجآلا ة0%1جألا تال$علا فqص د3قع
       
       
  224 537  816 2,719 
       

       
       تادGج7Gلا
 Dg3õ 8,520 75 405 123 - 70لا - ة+ئافلا راعسأ تاklاقم
 2 11 1,530 23 -  ةلجآلا ة0%1جألا تال$علا فqص د3قع
       

       
  75 428  11 72 
       

       
       ةلداعلا ةT7قلا تاQGgت
       تاGcل7bلا
 - 59  - -  ةلجآلاو ة0ل%قjD$لا د3قعلا
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة0لا9لا تاودألا 31

 

 )ة/>تCÑ(ä )لا ةD2نأ 1.31

 ةPpق/لا تاقفCPلل CÑ(äلا – ةPئافلا راعسأ لدا*ت د)قع )1(
 حاــ$#إ( ة/ئاقلا ة-مالــسإلا ضو7قلاو )24 حاــ$#إ( ة1ئاف ل/àت ي>لا فلــ6لاو ضو7قلا ىلع ة1ئافلا تال1عم تا,لق>ل اهــض7عت ة#ا/ح ف1هب

 ي>لاو ضو7قلل ة-ق,>/لا غلا,/لا äباèت ة-/ــــسإ h-قJ ك)n,لا عم ة1ئافلا راعــــسأ لدا,ت تا-قافتا يف ل)خ1لاJ ةعJا>لا تا7VــــUلا Fعë Jماق )25

 تام)لع/لا FعJ يلا>لا لو1@لا Äõلی .ة#1قnلا تاقف1>لل ة#ا/ح ةèــUنأV ة-لا/لا تاق>ــU/لا õ-ــÄwت hت .ة-مالــسإلا ضو7قلاو ة1ئاف ل/àت

 :2021 7,/6#د 31و 2022 7,/6#د 31 يف ا/V ةعJا>لا تاU7Vلا [م لXل تاق>U/لا ل)ح

 

 تادGج7Gلا تاق&hم تاGcل7bلا تاق&hم ة7Tسالا ةT7قلا 

 nباmلا ةNئافلا ءiج

 تاودألا ىلع

 òباêلا ة+ئافلا ̀ءج
 تاودألا ىلع

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 ةعáاDلا ةnqÇلا

 Oهرد ن03لم aهرد نTGلم 
 نTGلم

   Oهرد ن03لم aهرد نTGلم Oهرد ن03لم aهرد
         

 ةقا;لل ج0لIلا لاqÇD0%ت ةqÇش
 ىلإ 2,63% - 61 128 - 1,827 1,614

 %3,76 ىلإ 2,63% 3,76%

 ةقا;لل ةqã0علا ةnqÇلا
326 623 - 22 - - 4,60% 

 %4,89ىلإ %4,60 %4,89ىلإ

 ةقا;لل ا0سآ ةل3h;لا ةqÇش
 ىلإ 3,64% - - 120 22 2,038 1,847

 %5,28 ىلإ 3,64% 5,28%
 ها0$لل برu Ç3$س تارامإلا ةqÇش
 ةقا;لاو

 ىلإ 2,80% - 73 119 - 1,917 1,917

 %5,85 ىلإ 2,80% 5,85%

 ةقا;لل ا0سآ ةà0qفلا ةqÇش
 ىلإ 0,84% - - 765 330 4,776 4,378

5,72% 

 %5,72 ىلإ 0,84%

 ةقا;لل يف يب نا3hgس ةqÇش
 ىلإ 1,43% - - 182 - 1,911 -

2,77% 

 %2,77 ىلإ 1,43%

 %2,66 ل+ع$á %2,66 لNعs7 70 275 534 6 3,329 3,745 ءاqãهoلاو ءا$لل لان03شانDqنا أفq$لا ةqÇش

 ةقا;لل ا0سآ تاهn3hلا ةqÇش
 ىلإ 1,63% - 11 576 73 3,081 2,541

5,14% 

 %5,14 ىلإ 1,63%

 ةقا;لل hûوqلا ةqÇش
 ىلإ 4,62% - - 728 154 3,803 3,542

5,40% 

 %5,40 ىلإ 4,62%

  6و 5 ينا%مÇ3 يجqنا qفصألا فàqلا
 ىلإ 1,92% - 38 62 - 1,056 874

 %2,12 ىلإ 1,92% 2,12%

  ينا%مÇ3 لان03شانDqنا ôدار3كات
 ىلإ 2,20% - 22 13 - 426 370

 %2,31 ىلإ 2,20% 2,31%
         
         
 21,154 24,787 585 3,249 480 70   
         

 ةPpق/لا تاقفCPلل CÑ(äلا – ةع.اق9Cلا تال9علا ةPئاف راعسأ لدا*ت د)قع )2(
 ةnـــــــس لالخ .)25 حاـــــــ$#إ( ةÅÇ-لا/لا Çn@ëر ك)ãـــــــwل ةع)/@/لا ض7عت [م ¢)à>لل تال/علا راعـــــــسأ ةـــــــ$#اقم ة-قافتا ةع)/@/لا ëم7بأ

 31 يف ءيــــش ال ةق>ــــU/لا ةادألا ëغلب .لماXلاÅÖ J-لام ë-غÇnر ن)-لم 650 غلا,لا ض7قلا 1ی1ــــ6تو تال/علا ةــــ$#اقم ةÇ)ــــ6ت ë/ت ،2022

 .)ة,لاس ةلداع ة/-ق hهرد ن)-لم 228 :2021( 2022 7,/6#د

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة0لا9لا تاودألا 31

 

 )ة/>تCÑ(ä )لا ةD2نأ 1.31

 ةلجآلا ة0*/جألا تال9علا لدا*ت د)قع )3(
 تاع)فJ/1 ةقلع>/لا ة-,nجألا تال/علا تا,لق>ب ةè,ت7/لا اه7~اÄم [م ¢)à>لل ةلجآلا ة-,nجألا تال/علا د)قع ةعJا>لا تا7VـUلا FعJ مÄ1>ـ6ت

 FعJ يلا>لا لو1@لا Äõلی .ة#1قnلا تاقف1>لل ¢)V<à ةق>ــــــــــــــU/لا تاودألا ف-nــــــــــــــwت hت .[--جراÄلا [یدر)/لل ةلو1@/لا ةنا-ــــــــــــــwلا ف-لاXت

  :2021 7,/6#د 31و 2022 7,/6#د 31 يف ا/V ةعJات ة7Vش لXل تاق>U/لاJ ةقلع>/لا تام)لع/لا

 

 تادIج6Iلا تاق;Zم تاIQل6Pلا تاق;Zم ة6Hسالا ةH6قلا 
 2021 2022 2021 2022 2021 2022 ةعmا1لا ةn-8لا
 Cهرد ن@/لم 5هرد نHIلم Cهرد ن@/لم 5هرد نHIلم Cهرد ن@/لم 5هرد نHIلم 
       
 - - 3 - 3 - ةقا;لل hûوqلا ةqÇش
 - - 41 48 319 263 ةقاrلل يف يب نا62@س ةn-ش
 13 23 14 128 1,530 1,540 013/ل يZتا-ب ةقا{
       
       
 1,803 1,852 176 58 23 13 
       
 

 ةلداعلا ة09قلا تا.)Ñت – CÑ(äلا ةـD2نأ 2.31
 

 ¢)à>لل ة-@-تا7>ــساV لدا,>لاو تارا-Äلاو ةلجآلا د)قعلا ل/ــUت ي>لاو تاق>ــU/لا ة-لآ مÄ1>ــ6ت ةقاèل ةعJات ة7Vــش يه م.م.ذ ñكأ [-ج ةقا~ نإ

 وأ ءا7جإلا ىلع 7خآلا فè7لا äفا)ی ±-Jà علــ6لا h-لــ6ت 7خأ>ل د)قع يه ة-ل,ق>ــ6/لا تالماع/لا نإ .ة-n/ــ$لا دا1مإلا ة-قافتا 7~اÄم ةرادإل

 .6èñ 2022غأ 31 يف ةف7ع>لا ة-قافتا ëه>نا .دà1م 7عJ6 مال>سالا

 

 يفاــص ëغلب .)hهرد ن)-لم 59 :2021( ءيــش ال قا)ــسألا يف ة7جا>/لا تاق>ــU/لل ةلداعلا ة/-قلا يفاــص غلب ،2022 7,/ــ6#د 31 يف ا/ك

 يف ة-ه>n/لا ة6nلل hهرد ن)-لم 98 ه>/-ق ام تاودألا ه\هب ةقلع>/لا 1ح)/لا ةراÄ6لا وأ ح7Eلا نا-ب يف ةجر1/لا ةققà/لا 7-غو ةققà/لا حاEرألا

 .)hهرد ن)-لم 67 غل,/J ةرا6خ :2021( 2022 7,/6#د 31

 

 ¢)à>لا 7~اـÄم يف ةـà7Vلل ةـلداـعلا ةـ/-قلا يف 7--غ>لل اـهلی1ـعت hت ذا)à>ــــــــــــــسالا 1ـnع ةــــــــــــــس)/لم 7-غ تاد)ج)/V ةـجر1ـ/لا ةـف7ع>لا تاـ-قاـفتا نإ

 )14 حاــــــــــــــ$#إ( ةـ-/à/لا 7~اـÄ/لاـJ ةـقلع>/لا ةـف7ع>لا ةـ-قاـفتال ةـلداـعلا ةـ/-قلا يف تا7--غ>لا نإ .ةـلاـعفلا ةـلداـعلا ةـ/-قلا ¢)àت ةـقالع يف ةـ-nع/لا

 يف اهجاردإ hت ي>لاو )hهرد ن)-لم 93 ة/-قï Jــــã6م :2021( hهرد ن)-لم 31 ة/-قï Jــــã6م يه 2022 7,/ــــ6#د 31 يف ة-ه>n/لا ةnــــ6لل

 .1ح)/لا ةراÄ6لا وأ ح7Eلا نا-ب
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة0لا9لا تاودألا 31

 

 ةلداعلا 0bقلا  3.31

 

 ة>باkلا ة1ئافلا تاذ فلــــــــــــــ6لا FعJ ءاkn>ــــــــــــــسا7Ç7، Jق>لا خÇرا>ب ةجر1/لا اه/-ق [ع ًا7Çه)ج ةع)/@/لل ة-لا/لا تاودألل ةلداعلا h-قلا فل>Äت ال

 :ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لاو ة>باkلا ة1ئافلا تاذ فل6لل ةلداعلا h-قلاو ةجر1/لا h-قلا [-ب ةنراقم يلی ام يف .ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لاو

 

 ةلداعلا ة)+قلا ةجر-)لا ة)+قلا 
 2022 2021 2022 2021 
 äهرد نA+لم 4هرد ن/.لم äهرد نA+لم 4هرد ن/.لم 
     
 10,462 9,232 10,322 9,170 )أ حاIJإ( ة+ل+غ3.لا ة+لا)لا تادAجA)لا
 37,570 34,463 36,972 38,707 )ب حاIJإ( ة-ئاف ل)Pت ي.لا فل#لاو ضو9قلا
 

 تال1عم ماÄ1>ــــــساJ ةعق)>/لا ة-ل,ق>ــــــ6/لا ة#1قnلا تاقف1>لا hــــــwخ 7Çä~ [ع ة-ل-غــــــU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لل ةلداعلا ة/-قلا 7ی1قت h>ی )أ(

 .ةهباU>م قاقà>سا خÇرا)تو نا/>ئا 7~اÄمو ¢و7ش تاذ تاد)ج)/لا ة1ئاف

 

 ة-n~)لا ي,Æ)بأ ة7Vـش تاn1ـس ،لجألا ةèـس)>/لا ةقاèلل ة-n~)لا ي,Æ)بأ ة7Vـش تاn1ـJ6 ة1ئاف ل/àت ي>لا فلـ6لاو ضو7قلا äلع>ت )ب(

 خÇرات يف ا/V ة1ئاـــــ6لا راعـــــسألا ضو7ع ىلع فلـــــ6لاو ضو7قلل ةلداعلا ة/-قلا 1/>عت .7bخألا ةعJا>لا تا7VـــــUلا تاn1ـــــسو ةقاèلل

 .ة-لا/لا Ç7راق>لا دا1عإ

 

 ةلداعلا ة09قلل يم"هلا ل7لC7لا 4.31

 

 :h--ق>لا ة-nقت لالخ [م ة-لا/لا تاودألل ةلداعلا ة/-قلا [ع حاwفإلاو 1یà1>ل يلا>لا يم7هلا ل6ل6>لا ةU7Vلا مÄ1>6ت

 

 .ةلثا/م تاE)لèم وأ تاد)ج)/ل ةnUèلا قا)سألا يف )ةل1ع/لا 7-غ( ةجر1/لا راعسألا :b 1)>6/لا

 وأ 7ــشا,م لãــJU ءا)ــس ،ةجر1/لا ةلداعلا ة/-قلا ىلع ماه 7-ثأت اهل ي>لا اهتالخ1م ع-/ج ة†حالم [ã/# ي>لا 7bخألا ï-لاــسألا :b 2)>ــ6/لا

 .7شا,م 7-غ

 [ã/# ي>لا ق)ـ6لا تانا-ب ىلإ n1>ـ6ت ال ي>لاو ةجر1/لا ةلداعلا ة/-قلا ىلع ماه 7-ثأت اهل ي>لا تالخ1/لا مÄ1>ـ6ت ي>لا ï-لاـسألا :b 3)>ـ6/لا

ءاnب ةم)Äw/لا ة#1قnلا تاقف1>لا جذا/ن ىلع ةع)/@/لا 1/>عت ،b 3)>6/لا تا/--ق>ل ة,n6لاJ .اه>†حالم
ً

 .ةرادإلا تاعق)ت ىلع 

 

 
 ة_gقلا

 ةلداعلا

 ة_gقلا

 ةجرQ_لا

 يمXهلا ل}ل}Pلا

 ةلداعلا ة_gقلل 
  �هرد نglلم �هرد نglلم 

    2022 -5/(@د 31 يف

    ةلداعلا ة/6قلاX ةجر=م ة6لام تادKجKم

 KG 2>(/لا P^lé 480 480لا - ةQئافلا تالQعم لدا|ت

 KG 2>(/لا 23 23 ةلجآلا ةu|gجألا تال_علا فXص دlقع

    

    ةلداعلا ة/6قلاX ةجر=م ة6لام تادKجKم

 KG 3>(/لا 9,170 9,232 ةgلgغìت ةgلام تادlجlم

    

    ةلداعلا ة/6قلاX ةساقم ة6لام تاKZلYم

 KG 2>(/لا P^lé 585 585لا - ةQئافلا تالQعم لدا|ت

 KG 2>(/لا 176 176 ةلجآلا ةu|gجألا تال_علا فXص دlقع

    

    ةلداعلا ة/6قلاX ةجر=م ة6لام تاKZلYم

 KG 1>(/لا  38,707 34,463 ةQئاف ل_^ت يPلا فل}لاو ضوXقلا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 )ة/>ت( ة0لا9لا تاودألا 31

 
 )ة/>ت( ةلداعلا ة09قلل يم"هلا ل7لC7لا 4.31

 

 

 ة_gقلا

 ةلداعلا

 ة_gقلا

 ةجرQ_لا

 يمXهلا ل}ل}Pلا

 ةلداعلا ة_gقلل 
  �هرد نglلم �هرد نglلم 

    o{_|X 2021د 31 يف

    ةلداعلا ة_gقلاï ةجرQم ةgلام تادlجlم

 Plz 2}_لا P^lé 70 70لا - ةQئافلا تالQعم لدا|ت

 Plz 2}_لا 13 13 ةلجآلا ةu|gجألا تال_علا فXص دlقع

    

    ةلداعلا ة_gقلاï ةجرQم ةgلام تادlجlم

 Plz 3}_لا 10,322 10,462 ةgلgغìت ةgلام تادlجlم

    

    ةلداعلا ة_gقلاï ةساقم ةgلام تاlóلñم

 Plz 2}_لا P^lé 3,249 3,249لا - ةQئافلا تالQعم لدا|ت

 Plz 2}_لا 58 58 ةلجآلا ةu|gجألا تال_علا فXص دlقع

 Plz 2}_لا 228 228 تال_علا ىلع ةQئافلا راعسأ ةovاقم

 Plz 2}_لا 59 59  ةلجآلاو ةgل|قP}_لا دlقعلا

    

    ةلداعلا ة_gقلاï ةجرQم ةgلام تاlóلñم

 Plz 1}_لا 36,972 37,570 ةQئاف ل_^ت يPلا فل}لاو ضوXقلا

 

 ،ةلداعلا ة/-قلا تاـــسا-قل b 2)>ـــ6/لاو b 1)>ـــ6/لا [-ب تالà(Çت ة#أ كاnه [Xت hل 2021 و 2022 7,/ـــ6#د 31 يف ة-ه>n/لا ةnـــ6لا لالخ

  .ةلداعلا ة/-قلل b 3)>6/لا تاسا-ق ىلµو [م تالà(Çت كاnه [h #ãلو

 

 .7Ç7ق>لا خÇرات يف ةجر1/لا اه/-ق [ع 7Öه)ج لJUã ةع)/@/لل 7bخألا ة-لا/لا تاودألل ةلداعلا h-قلا فل>Äت ال

 

 ةقلع>/لا ن)ی1لا داع,>ـــسا hت .ةع)/@/لل لجألا ةèـــس)>م تاn1ـــ6لاو قاروألا ة†فJ/à هالعأ ةجر1/لا 1ئا)ف ل/àت ي>لا فلـــ6لاو ضو7قلا äلع>ت

J/U7لا عوU7Vق7لا ا\ه [م ةh ت ال ةلداعلا ة/-قلا نأ ±-حÄ<7ه)ج فلÇ
ً
 .7Ç7ق>لا خÇرات يف ةجر1/لا ة/-قلا [ع ا

 

 لالخ [م ،هالعأ لوألا b)>ــــــــــــ6/لا [/ــــــــــــض ةجر1/لا ةلداعلا ة/-قلاJ اهــــــــــــسا-ق hت ي>لا ة-لا/لا تاE)لè/لاو تاد)ج)/لل ةلداعلا h-قلا 1یà1ت hت

 .ة6nلا ة#اهن خÇرات يف ق)6لا تال1عم

 

 7-عــــــــ6>لا جذا/nل ًاقفو هالعأ يناkلا b)>ــــــــ6/لا [/ــــــــض ةلداعلا ة/-قلاJ اهــــــــسا-ق hت ي>لا ة-لا/لا تاE)لè/لاو تاد)ج)/لل ةلداعلا h-قلا 1یà1ت hت

ءاـnب ًام)/ع ةل),ق/لا
ً

 ةÇر)فلا ة-,nجألا تال/علا لدا,ت تالماـع/V تاـ-èعم ة1ع جذاـ/nلا لـ/ــــــــــــــUت .ةم)ــــــــــــــÄw/لا ة#1ـقnلا تاـقف1ـ>لا لـ-لàت ىلع 

 .ةلwلا تاذ عل6لل ةلجآلا ة1ئافلا تا-nànمو ة1ئافلا تال1عم تا-nànمو ةلجآلاو

 

Jلاn6ل ي>لا ة-لا/لا تاودألل ة,ــــــ-ñ ن ق)ــــــس اهلUی }ــــــ<h تà1ةلداعلا ة/-قلا 1ی Jــــــسا<Ä1ق>لا ق7~ ما--h. ت 1قUق>لا ق7~ ل/ــــــ--h تالماعم ه\ه 

 .7bخأ h--قت جذا/ن وأ ةم)Äw/لا ة#1قnلا تاقف1>لا ل-لàت ،ةلثا/م ة-لام ةادأل ةلداعلا ة/-قلل ع)ج7لا ؛ةkی1ح ةÇرا@ت
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   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 

 ةل0مsلا تا#"Dلاو ة#"9DCلا عVرا9Dلا ،ةعÇاCلا تا#"Dلا 32

 

 31 يف ا/V ة-لعفلا اه>-Xلمو ةل-مÅلا تا7VــUلاو ة7V>ــU/لا عÇراــU/لاو ة-ــ6-ئ7لا ةلماعلا ةعJا>لا تا7VــUلا ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ه\ه [/ــ$>ت

 :هاندأ ةجر1/لا 2022 7,/6#د

 

 ة1لعفلا ة.-لا ةع*ا(لا تا%$#لا
% 

 ة1>1ئ$لا ة:#نألا 17سأ(لا 4لب

    ة01/جألا ةع*ا(لا تا%$#لا
 زاغلاو Hف@لا جا(نإ ا1نا:E$ب 1B)4 100%ل ي@تا$ب ةقا=

 زاغلاو Hف@لا جا(نإ ا4@ك 1B)4 100%ل ثرLن ةقا=

 زاغلاو Hف@لا جا(نإ ا4@لLه %100 يف يب شو$تأ ةقا=

 زاغلاو Hف@لا جا(نإ ،زاغلا UVEWت ا4@لLه %100  يف يب يج$نا ةقا=

 ةقا:لا 14لLت ب$غBلا %86 ب$غBلا ةقا=

 ةقا:لا 14لLت ب$غBلا c  91%ا سا 6 و 5 ينا`مL% يج$1نا $فصألا ف$\لا

 ةقا:لا 14لLت ناh1Bلا رVج %90 لانLشان$1(نا cدارLكات ة%$ش

 ةقا:لا 14لLت 4@هلا 1B)4 100%ل kفjا$ب روا* يلفjان ةقا= ة%$ش

 زاغلا 4یB4ت Wم ة.ح اEm$مأ %85 7كا 1Wج ةقا=

    ة1ل23لا ةع*ا(لا تا%$#لا
 .اهب ة:B-1لا |=ا@Bلاو ي`Lpبأ ةق:@م يف ءاw$هhلاو هاB1لا عEزLت ة4-(Bلا ةw1$علا تارامإلا ةلود 100% )mL>نا$ت( ms-(لاو لق@لل ي`L pبأ ة%$ش

 |=ا@Bلاو 1Wعلا ،ي`Lpبأ ةق:@م يف ءاw$هhلاو هاB1لا عEزLت ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %100 ع.م.ش عEزL(لل ي`Lpبأ ة%$ش
 .اهب ة:B-1لا

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %100 ع.م.ش عEزL(لل 1Wعلا ة%$ش

  ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %100 ع.م.ش ةقا:لل أف$Bلا ة%$ش
 
 
 
 
 
 
 
 ةال-Bلا هاB1لا جا(ناو ءاw$هhلا 14لLت

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 .ع.م.ش ةقا:لل يف يب نا-LEس ة%$ش

 ة4-(Bلا ةw1$علا تارامإلا ةلود 60% )mL*اس( .ع.م.ش ةقا:لل ا1سآ تاهLE#لا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60  ي@`مL% $توو 4نا روا* لانLشان$(نإ أف$Bلا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةصاخ ةBها>م ة%$ش – ةقا:لل لا`1(%$ت لاتLت ج1لUلا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةصاخ ةBها>م ة%$ش – ةقا:لل ةw1$علا ة%$#لا

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةصاخ ةBها>م ة%$ش – ةقا:لل ة1لو4لا سا ما يس تاهLE#لا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60  ةصاخ ةBها>م ة%$ش – ةقا:لل ا1سآ ةلLE:لا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةقا:لل سا ما يس تارامإلا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةصاخ ةBها>م ة%$ش -ةقا:لاو هاB1لل برBÖ %Lس تارامإلا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةصاخ ةBها>م ة%$ش - ةقا:لل ا1سآ ة$1\فلا ة%$ش

 ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %60 ةصاخ ةBها>م ة%$ش - ةقا:لل E7و$لا ة%$ش

 ةنا1.لاو ل1غ#(لا ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %56  م.م.ذ ة%$(#Bلا |فا$Bلل ةلLE:لا ة%$ش

 ةنا1.لاو ل1غ#(لا ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %50  م.م.ذ ة%$(#Bلا |فا$Bلل تاهLEش ة%$ش

    ةل1م5لا تا%$#لا

 تارا\jإلا ةرادإ ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %49 ع.م.ش V@1شLلLس را>م ة%$ش

 ءاw$هhلا لقن ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %30 م.م.ذ 1B)4ل ا$فنإ روا* رL#فوأ ي`L pبأ

 ةقا:لا 14لLت ةjدLع>لا %25 ةقا:لل ل1`ج ة%$ش

 مB@1Lلألا $ه.م ناBع %40 م.م.ذ مB@1Lلألل را-ص ة%$ش

    ة%$(#م ع8را#م

 حاE$لا ةقا= 14لLت اEm$مأ %50 م.م.ذ ي>1ل يب 1Lلبد لا

 ةال-Bلا هاB1لا جا(نإ ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %33 .م.م.ذ ي>mعلا حضا@(لل ةé*اقلا ةلLE:لا ة%$ش

 ءاw$هhلا 14لLت ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %67 .م.م.ذ ةé*اقلا ةقا:لل ة$1\فلا ة%$ش

 ةB<1#لا ةقا:لا ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %67 .م.م.ذ ةé*اقلا ةB<1#لا ةقا:لل ة$فíلا ة%$ش

 ءاw$هhلا 14لLت ةB)-4لا ةw1$علا تارامإلا ةلود %49 ةدوB-4لا ك$(#Bلا جا(نإلل ةé*اقلا 1Öجا@ت ة%$ش

 ةماB<)4لا ةقا:لا ة4-(Bلا ةw1$علا تارامإلا ةلود %43 )ر4.م( .ع.م.ش ل`ق(>Bلا ةقا:ل ي`Lpبأ ة%$ش

 

 hل .)15 حاـ$#إ( ع.م.ش ل,ق>ـ6/لا ةقاèل ي,Æ)بأ ة7Vـش يف ةـwح ىلع ة7VـUلا تذ)à>ـسا ،2022 7,/ـ6#د 31 يف ة-ه>n/لا ةnـ6لا لالخ

 .ةل-مÅلا تاU7Vلاو ةU<7V/لا عÇراU/لاو ة-6-ئ7لا ةعJا>لا تاU7Vلا يف 7bخأ تا7--غت كاnه [Xت
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 ة0لا9لا ".ا9Xلا ةرادإ تاسا0سو فاPهأ 33

 ةPئافلا تالPعم ".اXم )1(
 لجألا ة7-ـwقلاو لجألا ةلè(Çلا ن)ی1لا تاماÅ>لاJ ة-ـساـسأ ةفـJw ةقلع>/لا ة-ق)ـ6لا ة1ئافلا تال1عم يف 7--غ>لا 7~اÄ/ل ةـض7عم ةع)/@/لا نإ

 .ة>باkلاو ة,لق>/لا ن)ی1لا تال1عم [م جÅÇم ماÄ1>ـــــساJ ة1ئافلا ةفلXت ةرادإ يه ةع)/@/لا ةـــــسا-ـــــس نإ .ة,لق>/لا ة1ئافلا تال1عم تاذ ةع)/@/لل

 ةـ>باـkلا ة1ـئاـفلا تال1ـعم h-ق [-ب ق7فلا ةـلداـ,م ىلع ةـع)/@/لا äفا)ت ±ـ-ح ،ة1ـئاـفلا ل1ـعم لداـ,>ل د)قع يف ل)خ1ـلاـJ ةـع)/@/لا م)قت ،âـلذ ةرادإل

 31 يف ا/V .تاماÅ>لالا ن)ی1ل ¢)à>لل ه\ه لدا,>لا د)قع [--عت Ç<hو .اه-لع äف>/لا ة-ــساــسألا ة-ــضا7>فالا ة/-قلل ع)ج7لاJ ةE)ــà6/لا ة7-غ>/لاو

 ة1ـئاـف تال1ـع/J يه ةـع)/@/لا ضو7ق [م ًاـ,7Çقت %98 نإـف ،ة1ـئاـفلا تال1ـعم لداـ,ت د)قع 7-ثأـت راـ,>عالا يف \ـخألا 1ـعEو ،2022 7,/ــــــــــــــ6#د

 .)%95 :2021( ة>باث

 ة1ئافلا تال1عم ة-سا6ح

 تا7-غ>/لا ع-/ج ءاقJ عم .¢)à>لا 7-ثأت باـ6>حا 1عJ عئاد)لاو فلـ6لاو ضو7قلا ىلع ة1ئافلا تال1عم 7-غ>ل ة-ـساـà6لا يلا>لا لو1@لا ض7ع#

 :يلی ا/V ةع)/@/لا يف [-/ها6/لا ق)قحو ة,7Ç$لا ل,ق ح7Eلا 7ثأ>ی ،ة>باث 7bخألا

 

  حXóلا ىلع gXثأPلا 
 ة|vXúلا ل|ق

 قlقح ىلع gXثأPلا
  gÑ_ها}_لا

 �هرد نglلم �هرد نglلم 
2022   

 29 )5( ةgساسألا éاقuلا يف ةداúز 15+

 )29( 5 ةgساسألا éاقuلا يف ¢قن 15-
   

2021   

 41 )5( ةgساسألا éاقuلا يف ةداúز 15+

 )41( 5 ةgساسألا éاقuلا يف ¢قن 15-
 

 [ع ة,ـــــــساà/لاو ةع)/@/لل ة-لاàلا ة1ئافلا تال1عم 7~اÄم ةرادإ ىلع ر),-ل [ع عق)>/لا فق)>لاو ر),-ل تال1عم ل-ãـــــــUت ةداعإ 7ثéی ف)ـــــــس

JعF ةع)/@/لا نإ .ة-لا/لا تاودألا Jwلا د1ــ/nقاUلا تاذ ةلباق/لا فا7~ألا عم ةــwهفو ةلــh ةقلع>/لا تا,-ت7>لا Jتاذ د)قعلل 1ی1@لا را-ع/لا 

-ل/ع [ã/م ëقو ب7قأ يف اه>èخ [م ءاه>نالا ةع)/@/لا عق)>ت .ةلwلا
ً
 .1ی1@لا را-ع/لا ىلإ ر),-ل [م ñل6لا لاق>نالا نا/$ل ا

 ة0*/جألا تال9علا ".اXم )2(
 ة@تان تا,لق>لا ه\هو .ة-لام ةادألل ة-ل,ق>ـــــــــــ6/لا ة#1قnلا تاقف1>لل ةلداعلا h-قلا يف تا,لق>لا يف ةnماXلا 7~اÄ/لا يه ة-,nجألا تال/علا 7~اÄم

 ن)Xت امn1ع( ة-ل-غـــــــU>لا ةèـــــــUنألا [ع hجان )ه ،7~اÄ/لا ه\هل ةع)/@/لا ض7عت نإ .ة-,nجألا تال/علا ف7ـــــــص راعـــــــسأ يف تا7-غت [ع

 رالو1لا يف تاE)لè/لاو تاد)ج)/لل ةجر1/لا h-قلاو ،)ةعJا>لا تا7VـــــــــــــUلا يف ة1/>ع/لا ةل/علا [ع ةفل>Äم ةل/عJ ةجر1م ف-لاX>لا وأ تادا7یإلا

 .ة-,nجألا ةعJا>لا تاU7Vلا يف ةع)/@/لا تارا/k>سا يفاص ىلإ ةفاضإلاEو ،ةn1#هلا ة-Eو7لاو ي7Eغ/لا hهر1لا ،ور)-لا ،Xn1Öلا

 

 Fع,ب ƒاف>حالا لالخ [م يتارامإلا hهر1لا ىلإ ة-,nجألا اهتا-ل/ع لà(Çت n1ع تا,لق>لل اهــــــض7عت يفاــــــص [م ءÅ@ل ¢)à>لاJ ةع)/@/لا م)قت

 .ور)-لاJ ة-ساسأ ةفEwو ،ة-,nجألا تال/علاJ ضو7قلا

 

#/kلاو ور)-لا تال/ع ف7ص راعسأ 7--غت يف ةل)قع/لا تا7--غ>لا ة-سا6ح يلا>لا لو1@لا ل@n-ل7>سإلا ه-nلا رالو1لاو يXn1Ö هر1لاوh 7غ/لاEي 

 )ة#1قnلا تاE)لè/لاو تاد)ج)/لل ةلداعلا ة/-قلا يف تا7-غ>لا ï,ــــــــــJ6( ة,7Çــــــــــ$لا ل,ق ام ةع)/@/لا حاEرأل 7bخألا تا7-غ>/لا ع-/ج تا,ث عم

 7--غت Öأ7Ö Jه)ج لãــــJU ةع)/@/لا 7ثأ>ت ال [-ح .)ة-,nجألا تال/علا لà(Çت ي~ا->حا يف تا7--غ>لا ï,ــــJ6 ( ةع)/@/لا ي/هاــــ6م ق)قحو

 .7bخأ ة-,nجأ تال/ع Öأ ف7ص راعسأ يف

 

 

 ه/Z]لاو ور@/لا تال3عم يف ^قZلا /ةداÄ6لا
 ة/.و-لا ،ي.-غ0لا Cهر3لاو يZ/ل-1سالا
 vZ3Öلا رالو3لاو ةZ3Ñهلا

  ىلع -/ثأ1لا
 ةâ-6sلا لsق ح.-لا

  ىلع -/ثأ1لا
 W/0ها0Qلا ق@قح

     Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم  
2022 + 5% )135( )117( 

 - 5% 135 117     
2021 + 5% )115( )84( 

 - 5% 115 84 
 

-ئÅج تاà7Vلا ه\ه ل/ع>ـــس .اn1ل)ه يف تارا/k>ـــسالا يفاـــwل ¢)à>لا يف ور)-لاJ ضو7قلا يف تا7-غ>لا [م ة-Xل/لا ق)قح يف ةà7Vلا أـــnUت
ً
 ا

 .hهر1لا ىلإ اn1ل)ه تا-ل/ع ل)صأ يفاص لà(Çت ةصاقم ىلع
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 )ة/>ت( ة0لا9لا ".ا9Xلا ةرادإ تاسا0سو فاPهأ 33
 عل7لا راعسأ ".اXم )3(
 زاغلا ءا7ــش ة-ل-غــU>لا اهتا~اــUن ةÇرا7/>ــسا ïلè>ت ±-ح .علــ6لا FعJ راعــسأ تا,لق>ب ةقاèل ةعJات ة7Vــش يهو م.م.ذ ñكإ [-ج ةقا~ 7ثأ>ت

 راعــــسأ تا,لقت 7~اÄم [م ة#ا/ح ة-@-تا7>ــــسا را1ــــصµو è(Ç7>ب ةعJا>لا ة7VــــUلا ةرادإ ëماق علــــ6لا ه\ه راعــــسأ ïلقت ة@->نو .ءا7EهXلا ع-Eو

 .ةلجآلا عل6لا د)قع لالخ [م عل6لا راعسأ ïلقت 7~اÄم ف-فÄ>ب ةع)/@/لا م)قت .عل6لا

 

  :ةلجآلا عل6لا د)قعل ةلداعلا ة/-قلا ىلع راعسألا تا7--غ>ب ة,7Ç$لا ل,ق ح7Eلا 7-ثأت يلا>لا لو1@لا ض7ع#

 

  ة|vXúلا ل|ق حXóلا ىلع gXثأPلا ةu}لا ةoاهن راعسأ يف تاgXغPلا 

 �هرد نglلم  
2022   

 - - 

2021   

 + 10% 5 

 - 10% )5( 
 

 د)قعV اه>لماعم h>ی الو تاق>ــUم ëــ6-ل د)قعلا ه\ه نإ .ة#دا->عالا لا/عألا قاèن [/ــض ة-لعف علــس د)قع يف ل)خ1لاâ Jل\V ةع)/@/لا م)قت

 .ةلماع/لا ثو1ح n1ع ةفلX>لاJ اهسا-قو اهجاردإ h>ی ي>لاو ،ة#\-فnت

 ناC9ئالا ".اXم )4(
 د)قع وأ ةـ-لاـ/لا ةادألا ïـج)/J هـتاـماÅ>لاـJ ةـقالعلا تاذ فا7~ألا 1ـحأ ءاـفو م1ـع لالخ [م ةـØــــــــــــــشاـnلا 7~اـÄ/لا ىلإ ناـ/>ئالا 7~اـÄم 7-ــــــــــــــUت

 ةفــــــJw( ة-ل-غــــــU>لا اه>èــــــUنأ لالخ [م نا/>ئالا 7~اÄم ىلإ ةع)/@/لا ëــــــض7عت .ة-لام ةراــــــÄ6ل ةع)/@/لا X,1ت ىلإ bدéت ي>لاو ءال/علا

  .7bخألا ة-لا/لا تاودألاو ك)n,لا 1bل عئاد)لا âلذ يف ا/J ة-لÇ)/>لا اه>Uèنأو )ةÇرا@>لا hم\لل ة-ساسأ

 7bخألا ةnی1/لا hم\لاو ةnی1/لا ةÇرا@>لا hم\لا

 ةJاق7لاو تاءا7جإلا âل\Vو ةع)ــــــض)/لا ةع)/@/لا ةــــــسا-ــــــ6ل عــــــ$Äت لا/عأ ة1حو لV لالخ [م ءال/علاJ ةقلع>/لا نا/>ئالا 7~اÄم ةرادإ h>ی

 ة-نا/>ئالا ةرا1@لا h--قت Ç<hو .يلخا1لا h--ق>لا 7-یاعم ىلع ًادا/>عا ءال/علا ةفاXل دو1ح عـــضو hت ا/V .ءال/علا نا/>ئا 7~اÄم ةرادإJ ةـــصاÄلا

 .عساو قاèن ىلع نا/>ئالا ف-wnت ىلع ءاnب ءال/علل

 

 لالخ [م ماع هج)ب ه>-èغت h>ی [--ــ6-ئ7لا ءال/علل [àــش Öا ة-èغت h>ی ا/V ةÇرود ةفــJw ءال/علاJ ةــصاÄلا ة/ئاقلا ةnی1/لا hم\لا ة,قا7م h>ی

 hم\لا [م ٪42 [م براق# ام ةع)/@/لل [-ل-/ع 7,كأ لk/# .ينا/>ئالا [-مأ>لا لاãـــــــــشأ [م 7خآ لãـــــــــش Öأ لالخ [م وأ نا/>ئالا تاJاèخ

 ضافÄنا تا,لè>م ل-لàت h>ی .)%36 :2021( 2022 7,/ــ6#د 31 يف ةقالع تاذ فا7~أ [م ةقà>ــ6/لا غلا,/لاو ة/ئاقلا ةÇرا@>لا ةnی1/لا

 يف ة7-غـــــــــــwلا ةnی1/لا hم\لا [م V,-7 د1ع ع-/@ت h>ی ،âلذ ىلإ ةفاـــــــــــضإلاJ .ءال/علا را,Xل Öد7ف ساـــــــــــسأ ىلع 7Ç7قت لV خÇرات يف ة/-قلا

 7bخألاو ةÇرا@>لا ةnی1/لا hم\لا ة/-ق ضافÄنا تارا,>عا ةفاXل لـــــــــــص)>لا h>ی .يعا/ج لãـــــــــــJU ة/-قلا ضافÄنا h--قتو ةـــــــــــ6نا@>م تاع)/@م

Jـــــسا<Ä1لا نإ .ةعق)>/لا نا/>ئالا ةراـــــ6خ جذ)/ن ماà1 قألاwل ض7ع>لل ىـــــ/Äرات يف نا/>ئالا 7~اÇ7ق>لا خÇ7 ل ةجر1/لا ة/-قلا )هXف لØم ة] 

 .نا/$V [هر ÖأJ ةع)/@/لا πف>àت ال .18 حا$#إ يف ةر)V\/لا ة-لا/لا تاد)ج)/لا

 ة-ل-غU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لا

 .ة-م)ãح ةأــnUم ًةداع ن)Ö #ã\لاو ،1حاو فè7ل اهتا@>nم ع-,ب ةع)/@/لل ة-لو1لا جا>نإلا تا7VــJU ةقلع>/لا ة-ل-غــU>لا ة-لا/لا تاد)ج)/لا م)قت

 ىــــــــwقألا à1لا نإ .ة/ئاقلا ةnی1/لا hم\لا ة,قا7م لالخ [م 1حاو ل-/عä Jلع>ی ا/-ف نا/>ئالا 7~اÄم [م à1لل ةعJا>لا تا7VــــــــUلا ه\ه ىعــــــــ6ت

 )ه اـ/V ةـجر1ـ/لا ةـ/-قلا )ه 2021 و 2022 7,/ــــــــــــــ6#د 31 يف 1ـح)/لا يلاـ/لا 7VÅ/لا ناـ-ب تاـن)ã/ل ناـ/>ئالا 7~اـÄ/ل ةـع)/@/لا ض7ع>ل

 .13 حا$#إ يف [-,م

 ة#1قnلا عئاد)لاو 7bخألا ة-لا/لا تاودألا

 .ةع)/@/لا ةـسا-ـ6ل ًاقفو âلذو ةع)/@/لا ةÅÇnخ لالخ [م ة-لا/لا تاـ6ـسé/لاو ك)n,لا يف ة1ـصرألا [ع ةØـشاnلا ة-نا/>ئالا 7~اÄ/لا ةرادإ h>ی

 نا/>ئالا 7~اÄ/ل ةع)/@/لل ض7عت ىلعأ نإ .ةnـ6ح ةع/ـس تاذ ة-لام تاـ6ـسéمو ك)nب عم }قف ةـ$ئافلا غلا,/لا يف تارا/k>ـسالا ة-ل/ع h>ت

 ا/-ف 19 حاــــــ$#إ يف اهف-nــــــwت hت ا/V ةجر1/لا h-قلا )ه 2021 و 2022 7,/ــــــ6#د 31 يف 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-ب يف تان)ã/لا [ع

 هاندأ حــض)/لا لو1@لا يفو 31 حاــ$#إ يف ةق>ــU/لا ة-لا/لا تاودألل ةع)/@/لا ض7ع>ل ىلعألا à1لا جاردإ hت .ةق>ــU/لا ة-لا/لا تاودألا ا1ع

 .يلا)>لا ىلع ةل)-6لاJ صاÄلا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
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 )ة/>ت( ة0لا9لا ".ا9Xلا ةرادإ تاسا0سو فاPهأ 33

 ةل)70لا ".اXم )5(
 .ةل)-6لا }-Äèتو ةعJا>م ةادأ ماÄ1>ساJ لÇ)/>لا õقnب ةقلع>/لا 7~اÄ/لا ة,قاJ/7 ةع)/@/لا م)قت

 

 ك)n,لا [م ةف)ــــــãU/لا ة-nX,لا تاJاــــــà6لا ماÄ1>ــــــسا لالخ [م ةنو7/لاو لÇ)/>لا ةÇرا7/>ــــــسا [-ب نزا)>لا ىلع ƒافàلا )ه ةع)/@/لا ف1ه نإ

 )%5 :2021( ةnـس [م لقأ يف àä>ـ6ت ف)ـس ةع)/@/لا ن)ید [م ٪18 ،2022 7,/ـ6#د 31 يف ا/7b. Vخألا فلـ6لاو ة-nX,لا ضو7قلاو

ءاnب
ً

 .ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا يف ةã6عn/لا ضو7قلل ةجر1/لا ة/-قلا ىلع 

 

 ىلع ءاـnب 2021 و 2022 7,/ــــــــــــــ6#د 31 يف اـ/V ةـم)ــــــــــــــÄw/لا 7-غ ةـع)/@/لل ةـ-لاـ/لا تاـE)لè/لا تاـقاـقà>ــــــــــــــسا يلاـ>لا لو1ـ@لا Äõلی

 :ةم)Äw/لا 7-غ ة#1قاع>لا تاع)ف1/لا

 تا@Zس 5-1 ةZس Wم لقأ 
 0uخ Wم -Vكأ

 يلا0جإلا تا@Zس
 Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم Cهرد ن@/لم 
     C6aU 2022`د 31 يف
 12,947 - 311 12,636 >-خأو ة6را]ت ةZئاد Cمذ
 37 - - 37 ةف@078لا ة/sZvلا تاmا2Qلا
 61,363 32,025 17,278 12,060 ة/مالسإلا ضو-قلاو ة3ئاف ل20ت ي1لا فلQلاو ضو-قلا

 26 26 - - ةقالع تاذ فا-{أ Wم ضو-قو فلس
 4,129 - - 4,129 >-خأ ةقالع تاذ فا-{أو ةقاrلل يñs@بأ ةQس0ïل ةقQ12م غلاsم
 2,756 485 1,730 541 ةق81م ة/لام تاودأ
     
     
 29,403 19,319 32,536 81,258 
     
     ÑQ0s- 2021د 31 يف
 9,018 3 323 8,692 >-خأو ة6را]ت ةZئاد Cمذ
 31 - - 31 ةف@078لا ة/sZvلا تاmا2Qلا
 64,824 36,040 25,380 3,404 ة/مالسإلا ضو-قلاو ة3ئاف ل20ت ي1لا فلQلاو ضو-قلا

 25 25 - - ةقالع تاذ فا-{أ Wم ضو-قو فلس
 2,208 - - 2,208 >-خأ ةقالع تاذ فا-{أو ةقاrلل يñs@بأ ةQس0ïل ةقQ12م غلاsم
 4,842 1,144 2,829 869 ةق81م ة/لام تاودأ
     
     
 15,204 28,532 37,212 80,948 
     
 

 ة/-قلاJ غلا,/لا ه\ه ةÇ)ـــــــــ6ت h>ی 1ق .ةم)ـــــــــÄw/لا 7-غ ة#1قnلا تاقف1>لا يلا/جإ يه هالعأ لو1@لا يف ةر)V\/لا ة-لا/لا تاق>ـــــــــU/لا تاودأ نإ

 :ةجر1/لا اه>/-قل ةر)V\/لا غلا,/لا ه\ه ةÇ)6ت هاندأ لو1@لا ض7ع# .ة-فاwلا وأ ة-لا/جإلا

 

 تا13س 5-1 ة1س Åم لقأ 
 û$خ Åم êqكأ

 يلا$جإلا تا13س
 Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم Oهرد ن03لم 
     2022 56782د 31 يف
 2,724 448 1,701 575 ةلخاد تاقف+ت

 )2,756( )485( )1,730( )541( ةجراخ تاقف+ت
     
     

 )32( )37( )29( 34 يفاص
     
     

 )246( 24 )259( )11( ك13%لا 0Åب ة+ئاjلا تال+ع$لا ساسأ ىلع ةمI|3م

     

     
     kj$%q 2021د 31 يف
 1,410 281 862 267 ةلخاد تاقف+ت
 )4,842( )1,144( )2,829( )869( ةجراخ تاقف+ت
     
     

 )3,432( )863( )1,967( )602( يفاص
     
     
 )2,926( )661( )1,686( )579( ك13%لا 0Åب ة+ئاjلا تال+ع$لا ساسأ ىلع ةمI|3م
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 لا9لا سأر ةرادإ )6(
 ةداÇزو اهلا/عأ hعد ف1هب ة-àـــص ة-لا/ـــسأر ïـــ6نو ينا/>ئا h--ق>ب اهÆاف>حا نا/ـــض )ه لا/لا سأ7ل ةع)/@/لا ةرادإ [م يـــ6-ئ7لا ف1هلا نإ

 .[-/ها6/لا ة/-ق

 

 ةـــضو7فم ة-/-†nت تا,لè>م 1ج)ت ال .ة#داـــw>قالا فو7†لا تا7--غت لÆ يف ه-لع تالی1ع>لا ءا7جµو يلا/ـــسأ7لا اهلã-ه ةرادإJ ةع)/@/لا م)قت

 حاــEرألا تاــع)ف1ــم لــی1ــع>ب ةــع)/@/لا م)قت 1ــق ،هــلی1ــعت وأ لاــ/لا سأر لــã-ه ىلع ةــ†فاــà/لل .ةــع)/@/لا هــققàت hل Ö\ــلا لاــ/لا سأر ىلع

 ةnـــــ6ل ة1ی1@لا حاEرألا عÇز)ت ةـــــسا-ـــــس ىلع ةقا~ ةع)/@م )/هاـــــ6م äفاو ،2020 7,/ـــــ6#د 13 يف .ة1ی1ج hهـــــسأ را1ـــــصإ وأ [-/هاـــــ6/لل

ماÅ>لاو ةn(Çس عEر حاEرأ تاعÇز)ت ةسا-6لا [/$>ت .2020-2022
ً
n(Çس ٪10 ة,n6ب حاEرألا ه\ه ةداÅÇب ا

ً
 .[-ل,ق/لا [-ماعلا را1م ىلع ا

 

 جر1ت .[ی1لا يفاــــــصو لا/لا سأر يلا/جإ ىلع ًام)ــــــ6قم [ی1لا يفاــــــص يهو ،ة-ن)ی1/لا ة,ــــــ6ن ماÄ1>ــــــساJ لا/لا سأر ة,قاJ/7 ةع)/@/لا م)قت

 ق)قح ل/>ــــUت .1قnلا تافدا7مو 1قnلا ًاــــwقان ،ة-مالــــسإلا ضو7قلاو ،ة1ئاف ل/àت ي>لا فلــــ6لاو ضو7قلا ،ة-ن)ی1/لا يفاــــص [/ــــض ةع)/@/لا

 .ةè7-6/لا 7-غ ق)قàلاو [-/ها6/لا ق)قح ع)/@م ىلع ة-Xل/لا

 7,/6#د 31 

 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 

   

 64,212 61,613 ة1ئاف ل/àت ي>لا فل6لاو ضو7قلا

 753 92 ة-مالسإ ضو7ق

 )8,422( )10,123( 1قnلا تافدا7مو 1قnلا ًاwقان
   

   

 56,543 51,582 [ی1لا يفاص

   

   

 73,202 77,741 ة-Xل/لا ق)قح
   

   

 129,745 129,323 ة-ن)ی1/لا يفاصو لا/لا سأر
   

   

 %44 %40  ة-ن)ی1/لا ة,6ن
   

 
 ة"97C9لا "0غ تا0ل9علا  34

 

 را7قل ًاقحال  .يف يب ةقاèلل ةقا~ ة†فàم [/ـــض جا>نإلاو فاـــXU>ـــسالا ل)ـــصأ ع-ب ةلـــصا)م ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،2022 )-ل)ی 1 يف

 }فnلا [ع ïـ-قn>لا لاـ/عأ يف اـه>ــــــــــــــwح [م %100 ع-,ل يف يب ا1ـnل)ه يج7نإ فرو1ـلاو عم ةـ-ئاـهن تاـ-قاـفتا ةـقاـ~ ëـم7بأ ،ةرادإلا ñل@م

 تاه@لا [م تاقفا)/لا ىلع ل)ـــــــàwلا ىلإ عـــــــ$Äت ي>لاو ،2023 ةnـــــــس لئاوأ يف ع-,لا [م ءاه>نالا h>ی نأ عق)>/لا [م .اn1ل)ه يف زاغلاو

 [/ـض اn1ل)ه يف جا>نإلاو فاـXU>ـسالا ل)ـصأ ف-nـwت hت ،2022 7,/ـ6#د 31 يف ا/7b. Vخألا ة-جراÄلا تاه@لاو اهب ل)/ع/لا ة-/-†n>لا

 .ة7/>6م 7-غ ة-ل/عVو ع-,لل اهب πف>àم داع,>سا ةع)/@/V زاغلاو }فnلا ل-غUت عاèق
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 )ع,>ی( ة"97C9لا "0غ تا0ل9علا  34

 
 :يلی ا/V ةع)/@/لا جئا>ن يف جا>نإلاو فاXU>سالا ل)صأ ة/ها6م ض7ع hت

 "*p79د 31          
 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 
   

 396 964 تادا7یإلا

 )113( )150( ف-لاX>لا
   
   

 283 814 حÄ"لا يلا9جإ

 )3( )2( ةÇرادµو ة-م)/ع ∫Çراwم

 )24( )18( لÇ)/ت ف-لاXت

 4 4 ة-,nجأ تال/ع لà(Çت ïساãم يفاص
   
   

 260 798 ة"97C9لا "0غ تا0ل9علا Aم ة*ç"Vلا ل*ق حÄ"لا

 )14( )556( ة,7Ç$لا فوw7م
   

 246 242 ة"97C9لا "0غ تا0ل9علا Aم ة"Cفلل حÄ"لا
   

 ة#"Dلا bهسأ يلماح ىلإ Pئاعلا Pحا)لا bه7لل ìف9Xلاو يساسألا Pئاعلا
 0,00 0,00 ة"97C9لا "0غ تا0ل9علا Aم )bهرد( مألا
   

 

 .ة7/>6/لا 7-غ تا-ل/علا ة@->ن 1ح)/لا ةراÄ6لاو ح7Eلا نا-,ل ةنراق/لا ماقرأ نا-ب ةداعإ hت

 

 :ع-,لل اهب πف>à/لا جا>نإلاو فاXU>سالا تاE)لèمو تاد)ج)/ل ة-6-ئ7لا تاØفلا يلی ا/-ف

 

  
 "*p79د 31

2022 
 bهرد ن)0لم  
   

   تاد)ج)/لا

 69  تا1عمو تالآو تاXل>/م

 37  ةلجéم ة,7Çض تاد)ج)م

 24  نوÄÅ/لا

 104  ًام1قم ةع)ف1م ∫Çراwمو ةnی1م hمذ
   
   

 234  ع0*لل اهب îف9ÑC# ةف/wم تاد)ج)م
   

   

   تاE)لè/لا

 675  لصألا 1عاقت تاماÅ>لا

 85  ةnئا1لا لخ1لا ة,7Çض

 7b  58خأ تاE)لèمو تاقà>6م ،ةnئاد hمذ
   
   

 818  ع0*لل اهب îف9ÑC# ةف/9wلا تاد)ج)9لاÇ ة"شا*م ةقلع9Cلا تاÄ)ل92لا
   
   

 584  داع*Cسإلا ةع)F9م عم ة"شا*م ةقلع9Cلا تاÄ)ل92لا يفاص
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 ة/-قJ ة-,nجألا تال/علا لà(Çت 7ئاÄ6ل hكا7>م ي~ا->حا 2022 7,/6#د 31 يف ا/V 1ح)/لا يلا/لا 7VÅ/لا نا-Eو ة-Xل/لا ق)قح [/$>ت

 .ع-,لل اهب πف>à/لا تاد)ج)/لاJ ة7شا,م äلع>م hهرد ن)-لم 12

 

 :جا>نإلاو فاXU>سالا ل)صأ اهX,1>ت ي>لا ة#1قnلا تاقف1>لا يفاص يلی ا/-ف

 

 "*p79د 31          
 2022 2021 

 hهرد ن)-لم bهرد ن)0لم 
   

 98 314 تا-ل/علا [م جتاnلا 1قnلا يفاص

 )18( )26( ةÇرا/k>سإلا ةUèنألا يف مÄ1>6/لا 1قnلا يفاص

 )2( )2( ة-لÇ)/>لا ةUèنألا يف مÄ1>6/لا 1قnلا يفاص
   

   

 P 286 78ق/لا تافدا"مو Pق/لا يف ةداsVلا يفاص
   

 
 حاÄرأ تاعVز)ت  35

 

2022 

 hهرد 0,01 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 1,237 ة/-قJ حاEرأ عÇز)ت ىلع [-/هاـــــــ6/لا äفاو ،2022 سرام يف 1قعn/لا ة-م)/علا ة-ع/@لا عا/>جا يف

 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 2,249 ة/-قJ ةـصاخ حاEرأ عÇز)ت ىلع ن)/هاـ6/لا äفاو ا/V .2021 7,/ـ6#د 31 يف ة-ه>n/لا ةnـ6لا [ع 1حا)لا hهـ6لل

 .2022 سرام 31 يف ة-ه>n/لا 7هشأ ةثالkلا ة7>ف يف تاعÇز)>لا عفد hت .hهس لXل hهرد 0,02

 

 ع7Eلا [ع 1حا)لا hهـــــــــــــ6لل hهرد 0,006 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 675 ة/-قJ ة-لح7م حاEرأ عÇز)ت ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،2022 )یام 11 يف

 .2022 )یام 18 يف ة-لح7/لا تاعÇز)>لا عفد hتو .2022 سرام 31 يف يه>n/لا

 

 ع7Eلا [ع 1حا)لا hهـ6لل hهرد 0,006 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 675 ة/-قJ ة-لح7م حاEرأ عÇز)ت ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،èñ 2022ـ6غأ 9 يف

 .6èñ 2022غأ 16 يف ة-لح7/لا تاعÇز)>لا عفد hتو .2022 )-ن)ی 30 يف يه>n/لا

 

 ع7Eلا [ع 1حا)لا hهـــ6لل hهرد 0,006 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 675 ة/-قJ ة-لح7م حاEرأ عÇز)ت ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،2022 7,/ف)ن 11 يف

 .2022 7,/ف)ن 18 يف ة-لح7/لا تاعÇز)>لا عفد hتو .2022 7,/>,س 30 يف يه>n/لا

 

2021 

 hهرد 0,01 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 1,124 ة/-قJ حاEرأ عÇز)ت ىلع ن)/هاـــــ6/لا äفاو ،2021 سرام يف 1قعn/لا ة-م)/علا ة-ع/@لا عا/>جا يف

 .2021 سرام 25 يف تاعÇز)>لا عفد hتو .2020 7,/6#د 31 يف ة-ه>n/لا ة6nلا [ع 1حا)لا hه6لل

 

 ع7Eلا [ع 1حا)لا hهــــــــــــ6لل hهرد 0,0055 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 618 غل,/J ة-لح7م حاEرأ عÇز)ت ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،2021 )یام 4 يف

 .2021 )یام 10 يف ة-لح7/لا تاعÇز)>لا عفد hتو .2021 سرام 31 يف يه>n/لا

 

 [ع 1حا)لا hهــــــ6لل hهرد 0,0055 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 618 ة/-قJ ة-لح7م حاEرأ عÇز)ت ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،èñ 2021ــــــ6غأ 10 يف

 .6èñ 2021غأ 18 يف ة-لح7/لا تاعÇز)>لا عفد hتو .2021 )-ن)ی 30 يف يه>n/لا ع7Eلا

 

 ع7Eلا [ع 1حا)لا hهــــــــــ6لل hهرد 0,005 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 618 ة/-قJ ة-لح7م حاEرأ عÇز)ت ىلع ةرادإلا ñل@م äفاو ،2021 7,/ف)ن 9 يف

 .2021 7,/6#د 7 يف ة-لح7/لا تاعÇز)>لا عفد hتو .2021 7,/>,س 30 يف يه>n/لا

 )"ةقا."( ةماع ة9ها7م ة#"ش - ةقا2لل ة0/.)لا ي*()بأ ة#"ش
 

 
 

  

94 

   ة1ح)/لا ة-لا/لا تانا-,لا ل)ح تاحا$#إ

  2022 7,/6#د 31

 
 "V"قCلا خVرات PعÇ ثاPحأ  36

 

 حاEرأ تاعÇز)ت

 ةnـــــــــــــ6لل 1حا)لا hهـــــــــــــ6لل hهرد 0,012 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 1,350 غل,/J ة-ئاهن حاEرأ تاعÇز)ت ةرادإلا ñل@م ح7>قا ،2023 7یا7,ف 13 يف

 hهـــــ6لل hهرد 0,021 عقا)ب ،hهرد ن)-لم 2,363 غل,/J ةـــــصاخ حاEرأ تاعÇز)ت ةرادإلا ñل@م ح7>قا ا/V .2022 7,/ـــــ6#د 31 يف ة-ه>n/لا

 .2023 سرام يف ة-م)/علا ة-ع/@لا عا/>جا يف [-/ها6/لا ةقفا)/ل حاEرألا تاعÇز)ت ع$Äت ف)سو .1حا)لا

 

 ةــwح ىلع تذ)à>ــساو ةقاèلل ا-ــسآ ةلè(Çلا ة7Vــش يف ٪10 ة,ــn6ب ة-فاــضإ ة-Xلم ةــwح ىلع ةع)/@/لا تذ)à>ــسا ،2023 7یاnی 20 يف

 .ةàè/لل ةنا-wلاو تا-ل/علا يلواقم ،ةدوà1/لا ةقاèلا تامÄ1ل ج-لÄلا ا-سآ ة7Vش يف ٪25 ة,n6ب ة-Xلم
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الملحق رقم 1 - إفصاحات أسواق أبوظيب لألوراق المالية المتعلقة ابلمعايير 
البيئية واالجتماعية والحوكمة

 طاقة" في مجال المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمةأداء "

 

 معيار البيئة:

 المالحظات  2022 2021 2020 النطاق  الوحدة  الحساب  المعيار 

:  1 لبيئي ا

انبعاثات  

غازات  

 دفيئة ال

جمالي  إ ( 1-1البيئي 
االنبعاثات لمكافئ ثاني 

أكسيد الكربون )نطاق 
1 ) 

مليون طن  
متري من  
مكافئ ثاني 

أكسيد  
 الكربون 

  تحقق من/قبل إجراء ضمان  57.00  62.27  62.63  المجموعة
  طرف ثالث.

جمالي  إ ( 2-1البيئي 
االنبعاثات لمكافئ ثاني 

أكسيد الكربون )نطاق 
2 ) 

مليون طن  
متري من  
مكافئ ثاني 

أكسيد  
 الكربون 

   0.19  0.18  0.13  المجموعة

جمالي  إ ( 3-1البيئي 
االنبعاثات لمكافئ ثاني 

أكسيد الكربون )نطاق 
3) 

مليون طن  
متري من  
مكافئ ثاني 

أكسيد  
 الكربون 

ال   المجموعة
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

:  2 لبيئي ا

كثافة 

 االنبعاثات 

 
: إجمالي  (1-2البيئي 

غازات  الانبعاثات 
الدفيئة لكل حصة من  

 اإليرادات
 

طن متري من  
مكافئ ثاني 

أكسيد  
لكل    الكربون

مليون دوالر  
 أمريكي 

 

النبعاثات   3باستثناء النطاق   4,187  5,047  5,641  المجموعة
  غازات الدفيئة.ال

معامالت انبعاث التوليد لكل 
)طن من ثاني  إنتاجوحدة 

أكسيد الكربون / ميجاوات  
 ساعة(:بال

  - (هايدوليا )بما في ذلك الم
0.614 

   0.506 -دوليا )كهرباء فقط( 
 0.762 -دوليا 

اإلمارات العربية المتحدة )بما  
 0.567 -المياه( في ذلك 

اإلمارات العربية المتحدة  
 0.426 -)الكهرباء فقط( 

: إجمالي  (2-2البيئي 
انبعاثات الغازات غير  

الدفيئة لكل عامل  
 قياس الناتج

ال   المجموعة  ال ينطبق
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

:  3البيئي 
استخدام  

 الطاقة 

: إجمالي  (1-3البيئي 
كمية الطاقة المستهلكة  

 مباشر بشكل 
 

  ال يشمل الكهرباء المزودة  599  674  672  المجموعة تراجول  1000

: إجمالي  (2-3البيئي 
كمية الطاقة المستهلكة  

 بشكل غير مباشر 
 

ال   المجموعة تراجول  1000
 ينطبق

1.32  1.84   

:  4البيئي 
كثافة 
 الطاقة 

إجمالي  : (1-4البيئي 
  ةكمية الطاقة المباشر 

 لكل عامل قياس الناتج 
  

تراجول لكل 
مليون دوالر  

 أمريكي 

   10.75  14.88  16.33  المجموعة

:  5البيئي 
 مزج الطاقة 

: الطاقة  (1-5البيئي 
المستخدمة حسب نوع 

  الغاز -التوليد

بناء على القدرة اإلجمالية لتوليد   64  79  77  المجموعة %
 الكهرباء 

: الطاقة  (2-5البيئي  
المستخدمة حسب نوع 

 الفحم  -التوليد

مزيج اإلنتاج لقطاع النفط والغاز   8  9  11  المجموعة  %
%  41% غاز، 50:  2022في عام 

% سوائل الغاز 9نفط، 
 الطبيعي 

 
% حرارى ، 69 إلنتاج الماء:

 % تناضح عكسي 31

: الطاقة  (3-5البيئي  
نوع المستخدمة حسب 

الطاقة  -التوليد
 المتجددة

 

  28  12  12  المجموعة  %

:  6البيئي 
استخدام  

 الماء 

: إجمالي  (1-6البيئي 
 كمية الماء المستهلكة 

مليار متر  
 مكعب 

   16.39  18.84  18.84  المجموعة

: إجمالي  (1-6البيئي 
 كمية الماء المخلفة 

 

 مياه. مخلفة إلى مصادر   99  99  99  المجموعة  %

:  7البيئي 
العمليات  

 البيئية 

هل تتبع  (:1-7البيئي 
شركتك سياسة بيئية 

 رسمية؟ 
  
  

لدى طاقة نظام إدارة الصحة    نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 
من والبيئة مطبق  األمة وال والس

على مستوى المجموعة  
  بالتميز االلتزامويتمثل في "
 التشغيلي." 
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 معيار المجتمع: 

  المالحظات   2022  2021  2020  النطاق الوحدة   الحساب   المعيار
االجتماعي  

: معدل  1
راتب  

المدير  
 لتنفيذي 

 

 
(  1- 1االجتماعي 

النسبة: إجمالي أجر  
المدير التنفيذي إلى  
 متوسط أجر إجمالي 

 معادل الدوام الكامل 

ال   المجموعة النسبة
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  قينطب

 

( هل  2- 1االجتماعي 
قامت شركتكم بعمل  

تقرير عن هذا  
المقياس في عمليات  
 التسجيل التنظيمية؟ 

  ال ال ال  المجموعة نعم/ال 

هل تتبع (: 2-7البيئي 
شركتك سياسات 

معينة للنفايات والمياه  
والطاقة و/أو إعادة  

 التدوير؟ 

تعمل "طاقة" حالًيا على تطوير  ال  ال  ال  المجموعة نعم/ال 
معايير بيئية مختلفة بما في  

 ذلك هذه المواضيع.

(: هل  3-7البيئي 
تستخدم شركتك نظاماً  

 معترفاً به إلدارة الطاقة
 

لدى بعض من الشركات    ال  ال  ال  المجموعة نعم/ال 
العاملة داخل المجموعة نظام 

 إلدارة الطاقة. 
 
 

:  8البيئي 
الرقابة  
 البيئية 

هل يراقب فريق اإلدارة  
و/أو يدير المسائل 

 المتعلقة باالستدامة؟ 

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

:  9البيئي 
الرقابة  
 البيئية 

هل يراقب مجلس  
اإلدارة و/أو يدير  

المسائل المتعلقة  
 باالستدامة؟ 

   نعم ال  ال  المجموعة نعم/ال 

:   10بيئي ال
التخفيف  
من حدة  
المخاطر  
 المناخية 

إجمالي المبالغ  
في   -سنوياً -المستثمرة 

نية التحتة المتعلقة  بال
بالمناخ،والمرونة،وتطوير 

 المنتجات 

ال   المجموعة  درهم اماراتي 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

 
االجتماعي  

: معدل  2
راتب بين  ال

الرجل  
 رأة والم

 

(  1- 2االجتماعي 
متوسط أجر الذكو ر 

 إلى متوسط أجر اإلناث 

ال   المجموعة  النسبة
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

االجتماعي  
: معدل  3

دوران  
 الموظفين 

 

(  1- 3االجتماعي 
التغيير سنة بعد سنة  

موظفين العاملين  لل
 بنظام الدوام الكامل

 

ال   المجموعة  %
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

(  2- 3االجتماعي 
التغيير سنة بعد سنة  

لموظفين العاملين  
 بنظام الدوام الجزئي 

ال   المجموعة  %
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

(  3- 3االجتماعي 
التغيير سنة بعد سنة  
 للمقاولين/مستشارين 

ال   المجموعة  %
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

االجتماعي  
: التنوع  4

بين  
 الجنسين 

 

(  1- 4االجتماعي 
إجمالي  النسبة المئوية: 
عدد الموظفين  

بالمؤسسة التي  
الرجال   يشغلها
 والنساء

   20  20  22  المجموعة  %

(   2- 4االجتماعي 
النسبة المئوية: 
المناصب الدنيا  

والمتوسطة التي  
الرجال   يشغلها
 والنساء

ال   المجموعة  %
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

(   3- 4االجتماعي 
النسبة المئوية: 
المناصب العليا  
والتنفيذية التي  

الرجال   يشغلها
 والنساء

   16  16  21  المجموعة  %
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االجتماعي  
: نسبة  5

العمال  
 المؤقتين 

 

(  1- 5االجتماعي 
إجمالي عدد الموظفين  

بالمؤسسة التي  
 يشغلها 

الموظفون بنظام  
 الدوام الجزئي.

ال   المجموعة  %
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

(  2- 5االجتماعي  
إجمالي عدد الموظفين  

بالمؤسسة التي  
 يشغلها 

المقاولون و/أو الخبراء  
 االستشاريون. 

ال   المجموعة  %
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

االجتماعي  
: عدم  6

 التمييز 
 

 شركتكهل تتبع 
 ؟ سياسة عدم التمييز 

طاقة" تتبع سياسة عدم  "   نعم نعم  ال  المجموعة نعم/ال 
التمييز فيما يتعلق بالتنوع، 

وتؤكد هذه السياسة في ميثاق  
السلوك وفي سياسة االبالغ لدى 
الشركة. ومع ذلك، ال يوجد لدى 

"طاقة" سياسة مستقلة  
 مخصصة لمكافحة التمييز 

االجتماعي  
: معدل  7

 اإلصابات 
 

 حوادثتكرار 
بالنسبة   اإلصابات

إلجمالي وقت القوى  
 العاملة 

حادث لكل 
مليون ساعة 

  لعم

 معدل اإلصابة المسجل   0.53  0.55  0.60  المجموعة

االجتماعي  
: الصحة  8

والسالمة  
 العالمية 

هل تتبع شركتك 
سياسة للصحة  

المهنية و/ أو للصحة 
 والسالمة العالمية؟ 

لدى طاقة نظام إدارة الصحة    نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 
والبيئة مطبق   األمنمة وال والس

على مستوى المجموعة ويتمثل 
 التشغيلي."  االلتزام بالتميزفي "

االجتماعي  
 الطفل : 9

والعمالة   
 اإلجبارية 

( هل  1- 9االجتماعي 
سياسة  شركتكتتبع 

عمالة األطفال و/ أو  
 العمالة اإلجبارية؟ 

المهنية  القيات قواعد األخ  نعم  نعم ال  المجموعة نعم/ال 
وااللتزام المنطبقة على 

ص أن "طاقة"  المجموعة تن
موقفاً صارماً ضد أي شكل تتخذ 

من أشكال عمالة األطفال  
واإلتجار بالبشر والعبودية 

 .الحديثة
( إذا 2- 9االجتماعي 

كانت اإلجابة نعم، هل 
تشمل سياسة عمالة  

األطفال والعمالة  

ال   المجموعة نعم/ال 
  ينطبق

تمتد قواعد السلوك المهني    نعم  نعم
ء األعمال إلى  ركاالخاصة بش

 الموردين والبائعين
  

 اإلجبارية أحدهما أو
كالهما كذلك الموردين 

 عين؟ والبائ
االجتماعي  

حقوق  :  10
 اإلنسان 

( هل  1-10االجتماعي 
سياسة  شركتكتتبع 

 حقوق اإلنسان؟ 

قيات المهنية  ال قواعد األخ  نعم  نعم ال  المجموعة نعم/ال 
وااللتزام المنطبقة على 

ص أن "طاقة"  المجموعة تن
موقفاً صارماً ضد أي شكل تتخذ 

من أشكال عمالة األطفال  
واإلتجار بالبشر والعبودية 

 .الحديثة
 

وفًقا لهذه القواعد، تقوم "طاقة" 
بفحص شركائها التجاريين وتتبع 

سياسة عدم التسامح مطلًقا  
تجاه الموردين الذين يمتلكون 

سجل النتهاك حقوق  أي 
 .اإلنسان

 
  من إحدى  كما أن "طاقة"

الموقعين على الميثاق العالمي 
لألمم المتحدة، حيث تُظهر  

التزاًما قويًا بتطبيق الممارسات  
التي تضمن االمتثال لحقوق  

 اإلنسان.
 
 

( إذا  2-10االجتماعي  
كانت اإلجابة نعم، هل 
تشمل سياسة حقوق  

 اإلنسان الخاصة بك
 الموردين والبائعين ؟ 

ال   المجموعة نعم/ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

 

االجتماعي  
11: 

  التوطين 

نسبة الموظفين  
 مواطنينال

اإلمارات   %
العربية 
  المتحدة

54  51  51   

الجتماعي  ا
12  :

الستثمار  ا
 ي المجتمع

المبلغ المستثمر في  
المجتمع كنسبة مئوية  

 من إيرادات الشركة 

ال   المجموعة  %
  ينطبق

0.005  0.01   
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 معيار الحوكمة:

  المالحظات   2022  2021  2020  النطاق الوحدة   الحساب   المعيار
: 1الحوكمة  

تنوع مجلس  
 اإلدارة

 ( 1-1الحوكمة 
 النسبة المئوية:
مجموع مقاعد  
مجلس اإلدارة  
التي يشغلها  

 الرجال والنساء

   0  0  0  المجموعة  %

 ( 2-1الحوكمة  
 النسبة المئوية:
مجموع مقاعد  

اللجنة التي  
يشغلها الرجال  

 والنساء

   0  0  0  المجموعة  %

: 2الحوكمة  
استقاللية 

 مجلس اإلدارة 
  

(  1-2الحوكمة 
هل تحول  

 دون الشركة
المدير  مباشرة

التنفيذي  
 لمهامه بصفته
  رئيس مجلس

 نعم/ ال  دارة؟اإل

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

(  2-2الحوكمة  
 النسبة المئوية:
مجموع مقاعد  
مجلس اإلدارة  
التي يشغلها  

أعضاء مجلس  
 إدارة مستقلون 

   67  67  67  المجموعة  %

: 3الحوكمة  
 الرواتب بحوافز

هل يتم تحفيز  
المديرين 

التنفيذيين  

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

رسمًيا على  
األداء في مجال  

 االستدامة؟ 
: 4الحوكمة  

قواعد السلوك  
الخاصة  

 بالموردين

(  1-4الحوكمة  
هل يتعين على 

البائعين أو 
الموردين اتباع  
مدونة لقواعد  

 السلوك؟ 

   نعم  نعم ال  المجموعة نعم/ال 

(  2-4الحوكمة 
إذا كانت اإلجابة  
بنعم، فما هي  
النسبة المئوية 
للموردين الذين 

نالوا اعتماًدا  
رسمًيا  

بامتثالهم 
 للمدونة؟ 

   100  100  100  المجموعة  %

: 5الحوكمة  
األخالقيات  

ومكافحة  
 الفساد

  

(  1-5الحوكمة  
هل تتبع 

شركتك سياسة 
لألخالقيات و/  

أو مكافحة  
 الفساد؟ 

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

(  2-5الحوكمة 
إذا كانت اإلجابة  
بنعم، فما هي  
النسبة المئوية 

للموظفين  
الذين نالوا  

اعتماًدا رسمًيا  
بامتثالهم 
 للسياسة؟ 

   100  100  100  المجموعة  %

: 6الحوكمة  
خصوصية  

 البيانات

(  1-6الحوكمة 
هل تتبع 

شركتك سياسة 
لخصوصية  

 البيانات؟ 

   نعم  نعم  ال  المجموعة نعم/ال 
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(  2-6الحوكمة  
هل اتخذت  

شركتك 
خطوات 

  لالمتثال لقواعد
النظام األوروبي  

العام لحماية  
البيانات 

(GDPR ؟) 

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

: 7الحوكمة  
إعداد تقارير 

 االستدامة 

هل تنشر  
  شركتك تقرير

 استدامة؟ 

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

: 8الحوكمة  
ممارسات  
 اإلفصاحات 

(  1-8الحوكمة  
هل توفر 

شركتك بيانات 
استدامة ألطر  

تقارير 
 االستدامة؟ 

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

(  2-8الحوكمة  
هل تركز  

شركتك على 
أهداف محددة 

من أهداف  
األمم المتحدة  

للتنمية  
 المستدامة؟ 

   نعم  نعم  نعم  المجموعة نعم/ال 

(  3-8الحوكمة 
هل تحدد  

شركتك أهداًفا  
وتعد تقارير عن  

التقدم المحرز  
في تحقيق  

أهداف األمم  
المتحدة للتنمية  

  المستدامة؟

   نعم  نعم  ال ينطبق  المجموعة نعم/ال 

: 9الحوكمة  
 المصادقة
 الخارجي 

هل إفصاحات  
االستدامة  

الخاصة بكم  

تخضع حالياً  نعم   ال  ال  المجموعة نعم/ال 
 من ضمانل

 .طرف ثالث

يتم  مضمونة أو 
 التحقق منها

من ِقبل  
مدققين  

 خارجيين؟ 

 

 

 

تمت إعادة صياغة بعض نقاط البيانات في السنوات السابقة بناًء على تحسينات في منهجية الحساب وفحوصات الجودة. ومع  
 .اختالفات كبيرة عن البيانات التي تم اإلبالغ عنها سابًقا تظهرذلك، لم 

 

 

 حدود التقرير 
 رة التقرير ودورة إعدادهتتاريخ وف

  والبرامجوتتضمن تفاصيل المبادرات  ، 2023ديسمبر  31إلى  2022يناير  1رة من تتغطي البيانات الواردة في التقرير الف 
هذا التقرير.   نشرتاريخ  حتى الفترة خالللعرض التوجهات والتقدم المحرز بشكل أفضل  الزمني اإلطارخارج هذا  واإلنجازات

ة ل"طاقة،" والتي تتزامن مع السنة  الماليالسنة  تماشياً مع،  "طاقة" على أساس سنوي في ةاالستدامستستمر دورة إعداد تقارير 
 الميالدية. 

 مبادئ ونطاق التقرير  

هذا التقرير يمثل مجموعة طاقة، بما في ذلك الشركات التابعة لها والشركات المشتركة والشركات المرتبطة بها، على أساس 
على هذه الجهات. ونظًرا لالعتبارات المختلفة في جمع وتوحيد البيانات من هذه الجهات، بما في ذلك  مستوى ملكية وإشراف طاقة 

وكذلك مستوى اإلشراف الذي تمارسه طاقة على الجهات المختلفة، فإن النهج المتبع إلدراج   ESG مستوى نضج جمع بيانات
تقارير المختلفة يختلف. وتم بذل جهود كبيرة من قبل طاقة لتضمين  عبر فئات ال الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة بيانات

كبر قدر من التفاصيل وفًقا إلرشادات  من سوق أبوظبي لألوراق المالية.  الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة أ

 

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية  /  المالحق  التقرير المتكامل 2022

201 200



ضمن البيانات الموحدة لطاقة عندما تتولى طاقة   بالكاملتابعة  شركاتتمثل  التي: يتم دمج الكيانات إعداد التقارير المالية 
ضمن البيانات المالية الموحدة  3الزميلة  الشركات و 2تركة الفعلية على هذه الكيانات. وتم دمج المشاريع المش 1"الرقابة" 

 ستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة.  باللمجموعة 

 

لنهج "الرقابة المالية" الموضح في بروتوكول  أساسي وفقاً ثات غازات الدفيئة بشكل بالغ عن انبعااإل يتم   إعداد التقارير البيئية:
بينما يتم إضافة انبعاثات  %(100بنسبة  بكاملها )التابعة   الشركاتغازات الدفيئة. ويتم إضافة انبعاثات غازات الدفيئة في 

مع الملكية المنتفعة في الكيان الخاضع   بما يتناسب)طريقة حقوق الملكية   باستخدامكة ترغازات الدفيئة من المشاريع المشال
الفرعية  للشركاتستخدام تعريفات التقارير المالية باكة شر. ويتم تسلسل هذا النهج إلى أسفل هيكل ال(كةترللرقابة المش

يتم إضافة   الذات الصلة.  األعمالغيلية على ما إذا كان يتم ممارسة الرقابة التش االعتبار بعين وال يأخذكة شتروالمشاريع الم
ستخدام نفس النهج المتبع فيما  باخرى األويتم دمج الموضوعات البيئية  .الزميلة الشركاتفيئة الناتجة عن sانبعاثات غازات الد

  الذي –ة لقطاع النفط والغاز عاثات غازات الدفيئة. كاستثناء لهذا النهج في هذا التقرير، تم دمج قياسات التأثريات البيئيبانبيتعلق 
 لألصولعدم توفر بيانات متسقة ، نظراً لغازات الدفيئة لبروتوكول الرقابة التشغيلية" "وفقاً لنهج – يمثل أصغر قطاعات أعمالنا

 . غير العاملة

التشغيلية" الذي حدده بروتوكول غازات الدفيئة. يتم إدراج    لنهج "الرقابة عنها وفقاً  اإلبالغتم  جتماعية:ستدامة االموضوعات اال
 االجتماعية. من المقاييس  وغيرها السالمةو  في توحيد معايير الصحة 4تديرها" طاقة  التي"الكيانات 

شارة إلى السياسات والنهج  اإلعلى مستوى المقر الرئييس لـ "طاقة" مع    كبيريتم تناولها بشكل  :بالحوكمةموضوعات المتعلقة  ال
مع المتطلبات التنظيمية   تتماشىالعاملة داخل المجموعة سياسات محددة  الشركاتعلى مستوى المجموعة. قد تتبع  اإلداري

الحوكمة المؤسسية والهيكل وبيئة   تعمل فيها. للحصول على تقارير مفصلة حول إطار التيوأفضل الممارسات المتبعة في البلد 
 .2022 ع على تقرير الحوكمة المؤسسية لطاقة لعامالطاالالتدقيق والرقابة الداخلية، يمكن 

 

 
كة(سلطة عىل  1تتحقق الرقابة عندما يكون للمجموعة:  1 ، عوائد  2المستثمر فيها.  الشر ي

ة(تحصل عىل، أو لها حقوق ف  كةمن مشاركتها مع  متغير   3المستثمر فيها؛ و الشر
كةعىل عوائدها. إذا كان للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت  للتأثير (لديها القدرة عىل استخدام صالحياتها  أن لديها صالحية عىل   تعتي  المستثمر فيها، فإنها  للشر

كةذات الصلة  األنشطةالمستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية عىل توجيه  كةالشر   . المستثمر فيها من جانب واحد  للشر
تك يكون أللطراف بموجبه صالحيات  قاتفا  .2 كة مشر كة. تكون الرقابة مشير   األطرافمن  باالجماعموافقة  ذات الصلة  باألنشطةعندما تتطلب القرارات المتعلقة  المشير

ي   .تتقاسم الصالحيات التر
كةكيان تمارس المجموعة عليه نفوذها وليست  3 تك وال تابعة   شر ي مرشوع مشر

 . حصة ف 
 .)ترخيص تشغيل رصي    حالل عادة من خ ) وتنفيذ السياسات التشغيلية  إلدخالتتحقق الرقابة التشغيلية عندما تكون هناك سلطة كاملة  4
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