
 

 

  

 

 ةداسلا ةوعدب )"ةكرشلا"( ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش ةرادإ سلجم فرشتي
 لالخ نم دعب نع ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل نيمهاسملا
 ةثلاثلا ةعاسلا مامت يف كلذو يصخشلا روضحلا نودبو ةينورتكلالا ةكراشملا
 :يلاتلا لامعألا لودج يف رظنلل 2022 ليربأ 29 قفاوملا ةعمجلا مويً ارصع

 
 ةيداعلا تارارقلا - الوأ

  
 ةنسلا نع يلاملا اهزكرم نعو ةكرشلا طاشن نع ةرادإلا سلجم ريرقت عامس .1

 .هيلع قيدصتلاو 31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا
 31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا ققدم ريرقت عامس .2

 .هيلع قيدصتلاو
 ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع رئاسخلاو حابرألا باسحو ةكرشلا ةينازيم ةشقانم .3

 .اهيلع قيدصتلاو 31/12/2021 يف
 ةنسلا نع ةيدقن حابرأ عيزوت مدع نأشب ةرادإلا سلجم حرتقم ىلع ةقفاوملا  .4

 .31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا
 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع نييلاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ .5

31/12/2021. 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم فرص نأشب ةرادإلا سلجم حرتقم ىلع ةقفاوملا .6

 .اهديدحتو 31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع
 .31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يققدم ةمذ ءاربإ .7
 ديدحتو 31/12/2022 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل تاباسحلا يققدم نييعت .8

 .مهباعتأ
 ةطشنأ ةرشابمل ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةنس ةدمل ةقفاوم حنم ىلع ةقفاوملا  .9

 نم )152( ةداملا نم )3( ةرقفلا بجومب ةكرشلا طاشنب ةطبترم وأ ةسفانم
 .ةيراجتلا تاكرشلا نأشب ،2021 ةنسل )32( مقر يداحتا نوناقب موسرملا

 .ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تآفاكمو باعتأ ةسايس دامتعا .10
 

  ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل ةوــــــعد
)ةماع ةمهاسم ةـــكرش( لاــتيباك عاعش ةكرـــشل  

 



 

 

-  صاخ رارق ىلإ جاتحت يتلا تاعوضوملا ً ايناث  

 
 ،34 ،23 ،21 ،20 ،18،17 ،16 ،15 ، 5 ، 1 ( داوملا ةغايص ةداعإو ليدعت ىلع ةقفاوملا  .11

 موسرملا ماكحأ عم قفاوتي امب ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم )57 ،46 ،45
 سيئر رارقو ،ةيراجتلا تاكرشلا نأشب 2021 ةنسل )32( مقر يداحتا نوناقب
 ليلد ماكحأ ضعب ليدعتب م 2022 ةنسل )م.ر/ 06 ( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم
 لبق نم تيوصتلا متي نأ ىلع  ، ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح
 .ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا لالخ ةدح ىلع دنب لك ىلع نيمهاسملا

 
 
 :تاظحالم

 نيذلا ةكرشلا يمهاسم ىلع ،علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه تاهيجوت ىلع ءانب .1
 دونب ىلع تيوصتلا نم نّكمتلل روضحلا ليجست دعب نع نورضحيس
 ةعاسلا نمً ارابتعا ليجستلا باب حتف متي  .ًاينورتكلا ةيمومعلا ةيعمجلا
 ليجستلا قالغإ متيو 2022 ليربأ 28 قفاوملا سيمخلا موي نمً ارصع ةثلاثلا
 ةبسنلاب .2022 ليربأ 29 قفاوملا ةعمجلا موي نمً ارصع ةثلاثلا ةعاسلا مامت يف
 :يلاتلا ينورتكلإلا عقوملا ةرايز ىجري ،ينورتكلإلا ليجستلل
 www.smartagm.ae ، نم ةخسن لاسرإ تاليكوتلا يلماح ىلع بجيو 
 مقرو مسالا عم is@bankfab.com ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع تاليكوتلا
  .ليجستلل ةيصن لئاسر مالتسال كرحتملا فتاهلا

 ،نيمهاسملا ةوعدب ةددحملا ةعاسلاو مويلا يف ةيعمجلا تاعامتجا دقعت .2
 عامتجالا ررقمو لجسملاو تاباسحلا ققدمو ةرادإلا سلجم روضحب كلذو
 ةينورتكلالا ةكراشملا لالخ نم نيمهاسملا روضح نوكيو ،تاوصألا عماجو
 .يصخش روضح نودبو

 ءاضعأ ريغ نم هراتخي نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي  .3
 اهب نيلماعلا وأ ةطاسولا ةكرش وأ ةكرشلاب نيلماعلا وأ ةرادإلا سلجم
 نم ددعل ليكولا نوكي الأ بجيو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت ىضتقمب
 سأر نم ةئملاب ةسمخ )%5( نم رثكأ ىلع ةفصلا هذهب ًازئاح نيمهاسملا
 نأ ىلع( انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلهألا يصقان لثميو ،ةكرشلا لام
 سيئر رارق نم )40( مقر ةداملا نم 2 و 1 نيدنبلاب ةدراولا تاطارتشإلا ةاعارم متي
 ةمكوح ليلد دامتعا نأشب 2020 ةنسل )م.ر/3( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم
 ىلع روشنملا حاصفإلا ىلع عالطإلا مكنكميو ،)ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا



 

 

 دامتعإل ةبجاولا تاءارجإلا نأشب ينورتكلإلا قوسلا عقوم ىلع ةكرشلا ةحفص
 .ليكوتلا

 بجومب هترادإ ىلع نيمئاقلا وأ هيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعالا صخشلل .4
 ةيمومعلا ةيعمجلا يف هلثميل ،هماقم موقي نم وأ هترادإ سلجم نم رارق
 رارق بجومب ةررقملا تايحالصلا ضوفملا صخشلل نوكيو ،ةكرشلل
 .ضيوفتلا

 وه 2022 ليربأ 28 قفاوملا سيمخلا موي يف لجسملا مهسلا كلام نوكي .5
 .ةيمومعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا يف قحلا بحاص

 ةمكوحلا ريرقتو ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ىلع عالطالا نيمهاسملل نكمي .6
 تادنتسم ياو ليدعتلا دعبو لبق ةكرشلل يساسالا ماظنلا داوم ةدوسمو
 يلاملا يبد قوسل ينورتكلالا عقوملا لالخ نم ةيمومعلا ةيعمجلاب ةقلعتم

www.DFM.ae ينورتكلإلا ةكرشلا عقومو www.shuaa.com  

 نوكلمي نومهاسم هرضح اذإ الإً احيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي ال .7
 اذه رفاوتي مل اذإف ،ةكرشلا لامسأر نم )%50( نع لقي ال ام ةلاكولاب نولثمي وأ
 2022 ويام 5 خيراتب يناثلا عامتجالا دقع متيس هنإف لوألا عامتجالا يف باصنلا
 ةدم يضم دعب دقعي يناثلا عامتجالا( .ةينورتكلالا ةكراشملا لالخ نم دعب نع
 عامتجالا خيرات نم اموي رشع ةسمخ )15( زواجت الو مايأ ةسمخ )5( نع لقت ال
 .)نيرضاحلا ددع ناك ايأ احيحص لجؤملا عامتجالا ربتعيو لوألا

 ام نوكلمي نيذلا نيمهاسملا تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وه : صاخلا رارقلا .8
 ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف ةلثمملا مهسألا عابرأ ةثالث نع لقي ال
  .ةمهاسملا ةكرشلل

 رفوتملاو ةيلاملا قاروألا يف نيرمثتسملا قوقح ليلد ىلع عالطالا مكنكمي .9
  :يلاتلا طبارلا بسح يمسرلا ةئيهلا عقوم ىلع ةيسيئرلا ةحفصلاب
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