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 2020 ماع يف يوقلا اهئادأ ىلإً ةزكترم

 جامدنالا دعب ةرم لوأل نيمهاسملا ىلع حابرأ عيزوت حرتقت "لاتيباك عاعش"

 حاـبرأ عيزوت حارتقا ىلإ ةرادإلا سلجم عفدـي "19 -دـيفوك" ةـحئاـج مغر ةـيحبرلا يف يوق ومن §
 مهسلل سلف 3 عقاوب جامدنالا دعب ةرم لوأل

 نويلم 125 ىلإ لـصتل يونـس ساـسأ ىلع %168 ىلإ لـصت ةبـسنب ةيفاـصلا حابرألا يف ةدايز §
 ةدئافلا باـستحا لبق ةيونـسلا حابرألا عافترا عم ،2020  ةققدملا ةيلاملا ةنـسلل يتارامإ مهرد
 مهرد نويلم 349 غلبتل يونس ساسأ ىلع %89 ةبسنب كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو

 رالود رايلم 14,1 ةرادملا لوـــصألا ةميق غولب عم اهفادهأ قيقحت يف ًامدقت زرحت ةعومجملا §
  2020 ماعلل %8,5 ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلاو يكيرمأ

 2021 ماع يف ومنلا ةلصاومل ةخسار تالهؤمو يوق مخز §

 عاعــــش"( "ع.م.ش لاــــتيباك عاعــــش" تــــنلعأ :2021 سراــــم 10 ،ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا

 يــــتلاو SHUAA زمرلاــــب يلاــــملا يــــبد قوــــس يــــف ةــــجردملا ةكرــــشلا ،)"عاعــــش" وأ "لاــــتيباك

 ،ةــــقطنملا ىوتــــسم ىــــلع ةيرامثتــــسالا ةفريــــصلاو لوــــصألا ةرادإل زرــــبألا ةــــصنملا لكــــشت
 ةـــيهتنملا ةـــيلاملا ةنـــسلل ةـــققدملا ةـــيلاملا اـــهتانايب ىـــلع اـــهترادإ ســـلجم ةـــقفاوم نـــع
 .2020 ربمسيد 31 يف

  تايدحتلا مغر نرم يلام ءادأ

 يف هــتزرحأ يذــلا ظوحلملا مدــقتلاو ،"عاــعــــش" لاــمعأ جذومن ةــنورم 2020 ماــع جئاــتن سكعت
 لوحتلا جمانربو "19 -ديفوك" ةحئاج اهتــــضرف يتلا تايدحتلا لظ يف اهتيجيتارتــــسا قيقحت
 يف )"ةعومجملا"( ةعباتلا اهتاكرـشو "عاعـش" تلجـس ،كلذ لـضفبو .ةعومجملا هتقلطأ يذلا
 اـهردـق ةداـيزب يأ ،يتاراـمإ مهرد نويلم 125 ةـميقب نيمهاـــــسملا ىلع دـئاـع حاـبرأ يفاـــــص 2020 ماـع

 بئارـــضلاو ةدئافلا باـــستحا لبق ةيونـــسلا اهحابرأ تلـــصاو امك .يونـــس ساـــسأ ىلع 168%

 ساــسأ ىلع %89 اهردق ةدايزب يأ ،مهرد نويلم 349 ىلإ لــصتل اهعافترا كالهالاو كالهتــسالاو
 اـهظفاـحمو اـهلوــــصأ ربع ةـعومجملا اـهترجأ يتلا ةـماـهلا مييقتلا تاليدـعت مغرو .يونــــس
 عاـبرأ ةـثالث رادـم ىلع ةـعومجملا اـهتنج يتلا حاـبرألا تـمهاـــــس دـقف ،ةـجردـملا ريغو ةـجردـملا
  .جئاتنلا هذهل اهليجست يف ةيلاتتم
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 ،ماـعلا ةـياـهن يف يكيرمأ رالود راـيلم 14,1 غلب يــــساـيق ىوتــــسم ىلإ ةرادـملا لوــــصألا تـعفتراو
 ةرركتملا اـهتاداريإ ةداـيزل ةـيجيتارتــــسالا اـهططخ يف ةـعومجملا هـتزرحأ يذـلا مدـقتلاـبً ةـعوفدـم
 ةءاـفكلا يف ريبكلا مدـقتلا بـناـج ىلإ ،كـلذ مهاـــــسو .ةـمئادـلا ةـيلاـمــــسأرلا تاودألا لالخ نم
 قوقح ىلع دـئاـع ةـعومجملا لـيجــــست يف ،رزآـتلا قيقحتو ةـيحبرلا سيياـقمو ةـيليغــــشتلا
 تنلعأ يذلا لجألا طسوتم اهفده عم ىشامتي امب كلذو ،2020 ماعلا يف %8,5 ةبسنب ةيكلملا

  .%12 – 7 نيب حوارتي يذلاو ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا صوصخب ًاقباس هنع

 لوأل نيمهاـــسملا ىلع حابرأ عيزوتب ةعومجملا ةرادإ سلجم يـــصوي ،ديجلا اهئادأ ىلإ رظنلابو
 3 عقاوب كـلذو ،2019 ماـع يف "ةـيلاـملا يبظوبأ ةـعومجم"و "لاـتيباـك عاـعــــش" جاـمدـنا ذـنم ةرم
  .يتارامإ مهرد نويلم 76 ةيلامجإ ةميقو مهسلل سلف

 ةيليغشتلاو ةيلاملا سسألا خيسرت

 رالود نويلم 150 اهتميق تادنــس رادــصإب 2020 ماعلل ةيليومتلا اهتطخ حاجنب "عاعــش" تلمكأ
 ذنم ايقيرفأ لامـشو طـسوألا قرـشلا ةقطنم يف دئاعلا ةيلاع تادنـسل رادـصإ لوأ يهو ،يكيرمأ
 نيــــسحت يف ةوطخلا هذـه تـمهاـــــسو .يــــضاـملا ربوتكأ يف "19 -دـيفوك" سوريف يــــشفت

 اهزيكرت ةعومجملا ةلـــصاوم عم نمازتلاب ،ةيمومعلا ةينازيملا ةيلكيهو ليومتلا تايوتـــسم
 رادــــصإلا اذه ززعيــــس امك .اهفادهأ عم ىــــشامتي امب ماع لكــــشب ةيلاملا ةعفارلا ضفخ ىلع
  .يلبقتسم ومن قيقحتل ةعومجملا اهيلإ زكترت يتلا ةيلاملا سسألا

 لالخ ماـمألا وحن ةريبك ةوطخ جاـمدـنالا دـعب اـم ةـعومجملا لاـمعأ لوحت ذـختا ،هـتاذ تـقولا يفو
 مهرد نويلم 306 نم ؛فـــصنلا نم رثكأل ةيـــساـــسألا ريغ ةدحولا ضيفخت مت ثيح ؛2020 ماعلا

 مييقت تاليدـعت ةـعومجملا ترجأو .هـتياـهن يف مهرد نويلم 136 ىلإ ماـعلا ةـيادـب يف يتاراـمإ
 74 ىلإ تاليدـعتلا ةـميق يلاـمجإ لـــــصيل ريخألا عبرلا يف مهرد نويلم 57 ةـميقب ةـيقاـبتــــسا
 خيراـتلا لـبق ةدـحولا قالغإ لـيجعت ىلع ةوطخلا هذـه دـعاـــــستــــسو .ماـعلا لالخ مهرد نويلم
 .ددحملا يلصألا

 مدـق ىلع لوحتلاو لـماـكتلل اـهجماـنرب ذـيفنت ةـعومجملا تـلــــصاو ،يليغــــشتلا بـناـجلا ىلعو
 هتقلطأ يذلا ةيـــســـسؤملا دراوملا طيطخت جمانرب مهـــسيـــس ،صوـــصخلا هجو ىلعو .قاـــسو
 اــهتاــيلمع نيــــسحت يف ،اــهئازجأ عيمج يطغيو 2020 ماــعلا نم ريخألا عبرلا يف ةــعومجملا
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 جمانرب يف ةماه ةوطخ كلذ ّلثمو .ةيليغــشتلا اهتاءافك قالطإ مامأ قيرطلا ديهمتو ةيلخادلا
 عيــــسوتل ةيمارلا اهتيجيتارتــــسا معدي يذلاو ،يمقرلا لوحتلل يلحرملاو لماكتملا "عاعــــش"
  .تارارقلا ذاختا ىلع اهتاردق نيسحتو ةيليغشتلا اهتءافك ىوتسم عفرو ،اهتصنم

 يجيتارتسالا ومنلا ةدنجأ ةعباتم

 ةعومجملا تقلطأ ،لوـصألا ةرادإ عاطق يف ةمئاد ةيلامـسأر تاودأ سيـسأتل اهططخ راطإ يف
 قودنــص "عاعــش" تقلطأ ،يــضاملا ربمتبــس يفف .ةديدجلا قيدانــصلا نم ًاددع 2020 ماع لالخ
 صرف ىلع زكري عاعــش هقلطت صــصختم ليومت قودنــص لوأ وهو ؛"صرفلا ليومتل عاعــش"
 ةقطنم يف ةلماعلا تاكرشلاو تاسسؤملل ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا ليومتلا
 رالود نويلم 70 نع دــيزت تاــمازتلا نآلا قودــنــــصلا كــلتميو .يجيلخلا نواــعتلا سلجم لود

 تادـئاـع تـققح ثـيح ،صاـخلا ضارقإلا تاـمدـخ يف ةـكرــــشلا زيمت سكعي اـم وهو ،يكيرمأ
  .%15 براقت

 قفو يملاــعلا يبظوبأ قوــــس يف ىرخأ قيداــنــــص ةــثالث ةــعومجملا تــقلطأ ،ربوتكأ يف مث
 ةرادـملا ظفاـحملا بـناـج ىلإ ،قيداـنــــصلا هذـه تـققحو .ةـجمدـملا اـيالخلا تاـكرــــش ةـيلكيه

 .حاـبرألل عيزوت لوأ نع اـهنم ناـنثا نلعأ اـمك ،يكيرمأ رالود نويلم 100 ةـميقب تاـمازتلا ،ةـيريدـقتلا
 ةعيرـشلا عم قفاوتملا رامثتـسالا قوـس ريوطتب ةعومجملا مازتلا تارامثتـسالا هذه سكعتو
 تقلطأ ،ًاريخأو .قوــــسلا هذه ىلع نيرمثتــــسملا نم يوقلا لابقإلا ىلإ ًةدنتــــسم ةيمالــــسإلا
 اـــــسالاـت" قودـنــــص ،ماـعلا نم ريخألا عبرلا يف اـهتمربأ ةـيخيراـت ةـقفــــص ربع ،ًاـــــضيأ ةـعومجملا
 ةــعومجمل ةدــقعملا نويدــلا ءارــــش ةرادإو راــمثتــــسال صــــصختملا "يب لإ ستنمتــــسفنإ
 نويدلا لاجم يف ةعومجملا اهدمتعت يتلا ريياعملا رامثتـسالا اذه خـسريو ."نيرام دروفناتـس"
 موــــسر زفح لالخ نم ةرركتملا اهتاداريإ ةدعاق ةدايزل اهتيجيتارتــــسا معدي هنأ امك ،ةرثعتملا

  .ءادألاو ةرادإلا

 ،تفلملا هطاـشن "عاعـش" يف ةيرامثتـسالا ةيفرـصملا تامدخلا عاطق لـصاوي ،كلذ ىلع ًةوالع
 نيدلا تاودأل لاملا سأر قوس تارادصإ لمجم نم يكيرمأ رالود نويلم 685 رادصإ يف مهاسو
 يتلاو "19 -دـيفوك" ةـحئاـج اـهتقلخ يتلا ةـبعــــصلا ةـئيبلا نم مغرلا ىلع كـلذو ؛ماـعلا رادـم ىلع

 يتلا تاـيدـحتلا ةـهجاوم يف تاـكرــــشلل هـمعد عاـطقلا ززع اـمك .تالماـعملا قالغإ ريخأـت ىلإ تدأ
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 ،ةيـــســـسؤملا ةلكيهلا ةداعإ لاجم يف ةـــصـــصختم لولح ريفوت ربع كلذو ،ةحئاجلا اهـــضرفت
  .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةيناجم ةيلام مزحو ةيراشتسا تامدخ ميدقتو

 2021 ماع يف ةيباجيإلا تاعقوتلاو يوقلا مخزلا لصاوت

 عم ًايــشامتو ،هلالخ هزارحإ مت يذلا ريبكلا مدقتلاو 2020 ماع هدهــش يذلا يوقلا مخزلا ىلع ًءانب
 2021 رياني علطم يف "عاعـــش" تداق ،تاجتنملا نم اهـــضورع عيونتل ةعومجملا ةيجيتارتـــسا

 لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا يف ةدئارلا ثبلا ايجولونكت ةـــصنم ،"يماغنأ" ةكرـــشل ليومت ةلوج
 رامثتسالاب اهمامتهاو رامثتسالا لاجم يف "عاعش" ريياعم عم رامثتسالا اذه مجسنيو .ايقيرفأ
 بـقعو .اـهيرمثتــــسمل ةريبك ةـميق ريفوت يف اـهفدـه معدـي هـنأ اـمك ،اـيجولونكتلا لاـجم يف
 كادـسان ةـصروب يف اهجاردإ متي ةيبرع ايجولونكت ةكرـش لوأ "يماغنأ" حبـصتـس ،ريخألا اهنالعإ

 اذـه حتفيو .ةـــــصاـخ ضارغأ تاذ ةـجردـم ذاوحتــــسا ةـكرــــش عم اـهجاـمدـنا لالخ نم كرويوين
 ىرخأ ةـهج نم لـثمي هـنأ اـمك ،ةريبك ةـميق قيقحتل "عاـعــــش" ماـمأ ةـنيمث ةــــصرف راـمثتــــسالا

 دوقي يذـلا ةـعومجملا يف ةـيراـمثتــــسالا ةـيفرــــصملا تاـمدـخلا قيرف لـجــــس يف ةزراـبً ةـقفــــص
  .ليومتلا عمج ةيلمع

 يف نآلا ىتح ةـعومجملا هـتققح يذـلا حاـجنلا ىلإ ًاداـنتــــساو ،لوــــصألا ةرادإ عاـطق راـطإ يفو
 ةـثالث ىلع "عاـعــــش" لـمعت ،ةـجمدـملا اـيالخلا تاـكرــــش ةـيلكيه قفو اـهتقلطأ يتلا قيداـنــــصلا

 ةدعاقو ةعومجملل رركتملا لخدلا ززعتـسو ،ةـصنملا ضورع عيونتب مهـستـس ىرخأ قيدانـص
  .ةمئادلا اهلامسأر

 ةردــقب ةــعومجملا ةرادإ ةــقث خــــسرتت ،2020 ماــع لالخ زرحملا مدــقتلاو مخزلا اذــه ءوــــض يفو

  .ةريبك ةميقب اهيمهاسمو اهيرمثتسم ديوزتو قوسلا يف ةدئارلا اهتناكم زيزعت ىلع "عاعش"

 عاـعــــش" ةـكرــــش ةرادإ سلجم سيئر ،يلعلا لـــــضاـف لاـق ،جئاـتنلا ىلع هـقيلعت ضرعم يفو
 اـهدـهــــش يتلا تاـيدـحتلا ىوتــــسم ىلإ ىقري ًاـيوق ًءادأ 2020 ماـع يف ‘عاـعــــش’ تـمدـق" :"لاـتيباـك
 ىلع ٍلـيلد ريخ ةـيلاـملا اـنجئاـتن لـثُمتو ،ومنلل اـنتيجيتارتــــسا قيقحت ىلع اـنبظاو دـقف .ماـعلا
 اـننأ اـمك .جاـمدـنالا دـعب ةرم لوأل حاـبرأ عيزوت ىلع اـنتردـق كـلذ يف اـمب ،ماـعلا لالخ زيمتملا اـنئادأ
 انيرمثتسم حنم عم ةيميلقإلا تاداصتقالاو تاكرشلا حاجن معد انتايلمع لصاوت نأب نوروخف
  ."ةريبك ةيئانثتسا ةميق



 
  يفحص ربخ

 

 امدنع" :"لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،هبناج نمو
 سوريف ةحئاج نكت مل ،يضاملا ماعلا نم تقولا اذه لثم يف ومنلل انتيجيتارتسا انعضو
 ينافتو انلامعأ ةنورم لضفب انكمت ،كلذ مغرو .اهنيح ملاعلا تحاتجا دق دجتسملا انوروك
 ةريبك ةميق نع كلذ رمثأو .ةيئانثتسالا فورظلا لك نيدَحُتم اهذيفنت ةلصاوم نم انيفظوم
 قثأ ،كلذ ىلع ًةوالع .جامدنالا دعب ةرم لوأل انيمهاسم ىلع حابرأ عيزوتب ةيصوتلا ىلع انعجشت
  ."ةحاتملا ومنلا صرف عيمج مانتغال تالهؤملا لك ‘عاعش’ كالتمابً ايلك

 -  ىهتنا -
 

   لاصتالا تامولعم

 ع .م .ش لاتيباك عاعش
    ديبعلا يناه
 يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
      8205 610 2 971+ :فتاه

                                                                                                                         helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 ويلبد يس يب ءادصأ
      قحسإ ايناد
 تاباسحلا ةريدم
 7600 450 4 971+ :فتاه

                     Dhanya.issac@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب
 

 .ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

 ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم يه )SHUAA :زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش

 قاوسأ نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم ١٤ ىلإ ابيرقت اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم ىلع
 لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةفاضإ طسوألا قرشلا ةقطنم
 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا اهضورع

 ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 رفوتو .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا ًالولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطشنأو
 حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو
 عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش يه لاتيباك

 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

 www.twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §



 
  يفحص ربخ

 

 www.linkedin.com/company/shuaa-capital :نإ دكنيل §
 www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc :كوبسيفو §

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب
 انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتــست امنإ ،يلبقتــسملا ءادألل تانامــض وأ ةيخيرات قئاقح لكــشت ال ةيفارــشتــسا تاحيرــصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمــضتت
 ةيداـــصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتـــسملا تايجيتارتـــسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتـــسم نأـــشب ةيلاحلا انتاـــضارتفاو
 ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختـــسا لالخ نم ًامومع ةيفارـــشتـــسا تاحيرـــصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتـــسملا فورظلا نم اهريغو
 وأ ،"فوــس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتــسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتــسا" ،"حجرن" ،"ّردقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتــسن" ،"ططخن"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع

 :صوصخب تاحيرصت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا لمشت دقو

 حابرألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغشتلا جئاتنلا §

 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تايوتسملا §

 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ يف ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا تابلقتلا §

 ريثكلاّ دعي يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 الأ بجي ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم
 نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت
 عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت
 ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا
 ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو
 ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم
 ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو
  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو

 نمً ارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 .ةقيثولا هذه يف ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص يتلا خيراتلا
 .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو


