
 ةيمنتلل يبرعلا جيلخلا جمانرب
)دنفجأ(

ءارقفلل يلاملا جامدإلا قيقحت وحن

يوّازغلا دلاخ
 يذيفنتلا ريدملا

رغّصلا ةيهانتُم عيراشملا ليومتل »عادبإ« كنب

يدباعلاةلوخ:ةمجرت



»دنفجأ«

 بحاص نم ةردابمب ةيميلقإ ةمظنم وه )دنفجأ( ةيمنتلل يبرعلا جيلخلا جمانرب•
 لود ةداق نم معدبو دوعس لآ زيزعلا دبع نب لالط ريمألا يكلملا ومسلا
 لالخنم ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلا )دنفجأ( معديو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم
:ىلع زيكرتلا

 عمتجملا
 يندملا
 تامّظنُملا(

 ریغ
)ّةیموكُحلا

 يلاعلا میلعتلا
حوتفملا

 ةدمعأ
»دنفجأ«

 جامدإلا
يلاملا

 نیكمت
ةأرملا

 ةیمنت
 ةلوفُّطلا
ةرّكبُملا

 ليومتو معد يف هسيسأت ذنم جمانربلا دعاس
نآلا ىتح ةيمان ةلود133 يف اعورشم1268

.ًاومن نادلبلا لقأ يف ةفدهتسملا حئارشلا نمض كلذ لك



»دنفجأ« جذومن

 ةيعادبإلا عيراشملا ميدقت دنع ةحضاو ةيؤر اهيدل دنفجأ•
اهرشنو ةيمنتلا يف

 ةيمنتلل »دنفجأ« جذومن يف ةيؤرلا هذه ُلّكشتت•
:ةيلاتلا تانوكملل اًقفو ،ةيرشبلا

لیوّمتلا
مییّقتلا

عیزّوتلا

ةركفلا
 كیرّشلا

يجیتارتسالا

باعیتسالا



ّيدُؤت يتلا ّةيليغشتلا كوُنبلا
 يلاملا جامدإلا ىلإ

ندرألا نمیلا نیرحبلا

ایروس نانبل نادوسلا

نیطسلف ایناتیروم نویلاریس



يلاملا جامدإلاُ هجاوُت يتلا تايّدحّتلا

يلاملا جامدإلل ّةینطو تایجیتارتسا رُّفوت مدع

تاعیرّشتلا ىلإ راقتفالا

ةیعامتجالا لامعألا موھفمل معدلاو كاردإلا فعض



يلاملا جامدإلاُ هجاوُت يتلا تايّدحّتلا

ةوجفلاّ دسل ةلّھؤُمو ةصّصختُم تاسّسؤُمو كونب دوجو مدع

لاجملا اذھ يف ءافكألا نّیینفلا صقن

 رغصألا لیوّمتلا تاسّسؤُمو كُوُنبلا نیكمتل ةینامتئالا تالیھّستلا صقن
ءالُمعلا تاجایتحا ةیبلت نم



رغّصلا يهانتُملا ليومتلا يف دنفجأ جذوُمن

»دنفجأ« جذومن

 ةّيميظنتلا تائيبلل ةدئار ةيمنت
رغّصلا ةيهانتُم تانامتئالل

 رغصلا ةيهانتُم تانامتئالا ءالُمعب ءاقترالا
ةريغص تاسّسؤُم ءاشنإ نم مهنيكمتو

ّةيعامتجالا لامعألا

 ليبس ىلع( ةمعاّدلا ماهملا عيجشت
)تامولعملا ايجولونكت :لاثملا

 ،ضورق( ةلماش ةّيلام تامدخ ميدقت
)ةريغص تانيمأت ،راخدا

 براجت رّفوت طرتشُي ال :فيظوّتلا طرش
ةريغصلا تانيمأتلا لوح ةقباس

 نودّيؤُملاو– ّصاخلا عاطقلا ةكراشُم طرتشُي
ةّيعامتجالا لامعألل



ضورق راّخدا

تانیمأت  لئاسم
ىرُخا

:رغّصلا ةيهانتُم تانامتئإلا
يدرفلاو يعامجلا ضارقإلا-
رضحلاو فيّرلا-
تاّمظُنملا ربع وأ ةرشاُبم ضورُق-
 رغصلا ةيهانتُم تانامتئإلا ىلع لابقإلا-
ةّيميلعّتلا ضورقلا-
 لافطألا ضايرو ةناضحلا رود-

LinkProgram طبر جمارب -
)ةطسوتُملاو ىرغُّصلا تاسّسؤُملا(
ةيسمّشلا ةقاّطلا-
ةّيناويحلا ةورثلا-
ةحالفلا-

:راخّدالا
بابّشلا تاباسح-
ةيراجلا تاباسحلا-
لفّطلا تارخّدُم-
رامثتسالا قيدانص-

)رغّصلا ةيهانتُم( ةّيلخادلا تانيمأتلا-
 رداصم نم تانيمأتلاب ةناعتسالا-
)ىرغُص( ةّيجراخ
يّحصلا نيمأّتلا-

:تاليوحّتلا
تالُمعلا فرص-
 تاعوفدملا-
ةّيدقّنلا

انكونب يف ةضورعملا تاجتنملا



ةمادتسُملا ةیمنتلا نیدیفتسُملا ددع  جتنُملا
834 لافطألا ضایرو تاضوّرلا

27,705 ّةیناویحلا ةوّرثلا
2,093 ةیسمّشلا ةقاّطلا
14,986 میلعتلا
23,134 )يبرعلا غمّصلا( ةحالفلا
225,400 نكاسملا نیسحت
404,682 لّخدلل ةّردُملا ةطشنألا
371,047 راّخدالا
21,618 يّحصلا نیمّأتلا
11,833 ةطباّرلا

154,891 ّةیئاّسنلا تاعامجلا ضارقإ

قيقحت يف ةمهاسُملا تاجتنُملا
ةمادتسُملا ةيمنتلا فادهأ



لافطألا ضاير / تاناضحلا جذومن

نادوسلا »عادبإ« ةياعرب لافطألا ضاير / تاناضحلا جذومن•
لافطألل ميلعتلا ريفوت-
صاخلا عاطقلل صرف ريفوت-
 ةريغص ةئشان تاكرش ءانب-
تاهُّمألاو لافطألل راّخدا غلابم ريفوت-
ّنُهلافطأ نلفكي يتاللا تاهُّمألا نيكمت-
لمع صرف قلخ-
لفّطلل نمآ خانم ريفوت-

ً الفط10,852 اھـب قحتلا يتلاو لافطأ ةضور / ةناضح360 تلّوم
ةأرما1138 تفّظوو



ةريغصلا تاكرّشلاب ضوهُّنلا ىلع لاثم
Link) ةطّسوتُملاو Program)

رغّصلا ةیھانتُملا تاراخدالا رغّصلا ةیھانتُملا تانامتئالا

 طّسوتُملاو ریغّصلا ىلإ رغّصلا يھانتُم مجحلا نم ةسّسؤُملا لاقتنا طورش

ّةیمیلعتلا ضورقلارغصلا ةیھانتُملا تانیمأتلا

حبّرلل ةّردُملا لامعألا ةّبیط تّالجسب تاّرم3

الّجسُم نوكی نألمع صرف قلخ

ّةیلاملا ریغ تامدخلا

ءارقفلل يلاملا جامدإلا قیقحت



»دنفجأ« كونبل ةيلاحلا تارشؤملا

عومجملا 2019 فصتنم ىلإ ھلالھتساذنم
863,473  ةعوفدملا ضورقلا ددع
392,311  ةعوفدملا تاراخدالا ددع
917,549 ءالمعلا ددع عومجم
4,587,970 يلامجإلا رثألا

731,985,820  ةعوفدملا ضورقلا
66% ءاّسنلا ةبسن
97% دیدّستلا ةبسن

1,409 نیفّظوُملا ددع
97 عورفلا ددع

دارفأ5 وھ ةرسألا مجح طسوتم نأ ضارتفا ىلع *



اهسيسأت متيس يتلا كونبلا
BADEA عم

 ةعامجلا
 ةیداصتقالا

 ةقطنمل ّةیدّقنلاو
ایقیرفا طسو

 داحتالا
 يداصتقالا
 برغل يدّقنلاو

ایقیرفا

 نوریماكلا-
ایقیرفا طسو-
 داشتلا-
 اینیغ-
ّةیئاوتسالا
نوباغلا-
وغنوكلا-

نینب-
وساف انیكروب-
جاعلا لحاس-
واسیب-اینیغ-
يلام-
رجینلا-
لاغینسلا-
وغوت-



»عادبإ« كنب
 رغّصلا ةيهانتُم عيراشملا ليومتل

2009 رياربف11 يف سّسُأ•

 يف»رّغصلا ةيهانتُم عيراشملا ليومتل كنب« فنص تحتُ لّجسُم•
 يزكرملا نيرحبلا فرصم ّلجس

 يزكرملا نيرحبلا فرصم حئاول بجومب5 دّلجُملا قفو لمعي•

 نيّينيرحبلا ةدئافل رّغصلا ةيهانتُم عيراشملل ّةيليومت صُرفُ مّدُقي•
 كونبلا ىلإ اليبس نودجي ال نيذلا دودحملا لخّدلا باحصأ
نامض دوجو مدعل ةّيديلقّتلا

تايوتُسملا فلتخُم يف اّفظوُم65ُ ّلغُشيو عورف4 لالخ نم لمعي•



»عادبإ« رّوصت

 »عادبإ« كنبل اًحضاو اًھاجتا نیرحبلل ةلماشلا ةیداصتقالا ةیؤرلا رفوت
نیداجلا لامعألا داور ةدعاسمل

لیجلا ىلع زیكرتلا عم ةرمتسم ةفصب نیرحبلا داصتقا ةیمنتلا
لامعألا داّوُر نم دیدجلا

ّينیرحب ُّلكل لضفأ ةایح نیمأت



»عادبإ« رّوصت

 ةدعاسُم ىلإ2030 ةنسل نيرحبلا ةيؤُر قيقحت يف هرودب عالطضالا ربع »عادبإ« كنب فدهي•
 ةديدج قرطب ةفلتخم عيراشم يف ةكراشملاو ضفخُنملا لّخدلا تاذ ةينيرحبلا رسُألا
ّ دحلا ىلإ ىطسولا ةقبطلا عيسوت ُنّكمُيو ،نيّينيرحبلل لضفأ لبقتسم نيمأتل ةركتبمو
.ةينطولا ةيمنتلا ّططخُم قيقحت نم يساسألا رصنعلا يف هيلإ راُشملا

 ةقبطلا
ةیقاّرلا

ةطّسوتُملا ةقبّطلا

ةریقفلا ةقبّطلا

 ةقبطلا
ةیقاّرلا
 ةقبّطلا
ةطّسوتُملا

ةریقفلا ةقبّطلا



قيرفلا فنّصلا ّرقملا طاشّنلا ءدب خيرات

 ريدم بئان ،تانامتئالانوؤش نيفظوم9
 ،لابقتسالا فظوم ،عرفلا ريدم ،عرفلا
 ليصحت ّفظوُم

يسيئر سبانس 2009

 ،تانامتئالا نوؤش نيفظوم6
 ةدّيسو لابقتسا ّفظوُم ،نيفرشُم
بتكم

عرف دمح ةنيدم 2010

 عرف ريدم ،تانامتئالا نوؤش نيفظوم4
لابقتسا فّظوُمو

عرف لوم تادايّرلا 2016

 ،عرف ريدُم ،تانامتئالا نوؤش نيفظوم6
بتكم ةدّيسو لابقتسا ّفظوُم

عرف راس 2019

 ،عرف ريدُم ،تانامتئالا نوؤش نيفظوم6
بتكم ةدّيسو لابقتسا ّفظوُم

عرف قرحملا 2020

 ،عرف ريدُم ،تانامتئالا نوؤش نيفظوم6
بتكم ةدّيسو لابقتسا ّفظوُم

عرف ةرتس 2021

»عادبإ« كنب عورف



ءادألا تانايب

زجنُملا 2019يف فدھلا 31/08/2019 31/08/2018 ءادألا تانایب

98% 13,648 13,318 10,642  ةعّزوُملاضوُرقلا
 )سیسأتلا دنع(

106% 14,702,373
ينیرحب رانید

15,625,577
ينیرحب رانید

12,568,638
 ينیرحب رانید

ةعوفدملا ةمیقلا
)سیسأتلا دنع(

86% 2،266 1،951 1،660  ضوُرقلا ددع
ةعوفدملا

98% 2,202,277
ينیرحبرانید

2,157,161
ينیرحبرانید

1,752,614
ينیرحب رانید

 ضوُرقلا ةمیق
  ةعوفدملا

95% 3،118 2،961 2،441  ضوُُرقلا ددع
 ةمئاقلا

114% 2,306,743
ينیرحبرانید

2,628,655
ينیرحبرانید

2,083,761
ينیرحبرانید

 ضوُرقلا ةمیق
ةمئاقلا



»عادبإ« كنب تاجتنُم



»عادبإ« كنب– ةّيليغشّتلا ةمادتسالا

 ةيليغشتلا هفيلاكت عيمج ةيبلت ىلع كنبلا ةردق يفُ ّلثمتت
 ةمادتسالا غلبتو ،يليغشتلا هلخد نم ةيلعفلا ةيلاملا فيلاكتلاو
:لضفب ٪144.05 »عادبإ« كنبل ةّيليغشّتلا
.ّةيليغشتلا فيلاكتلا ةيطغتل يفكت حبر تالدعم ضرف•
.ةيسفانتو ةلوقعم حابرأ راعسأ•
.ةضفخنم لاملا سأرل ةيفرصملا ةفلكتلا ىلع ظافحلا•
.ةءافكب كنبلا ةظفاح ةرادإ•
.ىندألا دحلا ىلإ ليغشتلا فيلاكت ىلع ظافحلا•



»عادبإ« كنب : ةّيلاملا ةمادتسالا

 ريثأت كلذ يف امب هفيراصم عيمج ةيطغت ىلع كنبلا ةردق يف ُلّثمتتو•
 ليومتلاو ّلُكك لاملا سأر مييقت ةداعإو ةلئاسلا لوصألا ىلع مخضتلا
.ةدئافلا رعس / ةيلاحلا قوسلا حابرأل اًقفو موعدملا

: لضفب ةئملاب106 »عادبإ« كنبل ةّيلاملا ةمادتسالا ةبسن غلبتو•

 ىلإ لاومألا مادختسا ىلع ُزّكرُت ىدملا ةليوط ةيجيتارتسا ةّطخ عضو-•
.مخضتلا ريثأت ليلقت يلاتلابو ةلئاسلا لوصألا ليلقتل ىصقألا دحلا

.ليومتلا رداصم عيونت-•
.لاملا سأر ةينب نم ىندألا دحلا ىلع ظافحلا-•
.نيعوطتملاو ةرادإلا سلجم كارشإ-•



 دادعإلا روط يف »دنفجأ« كونب

 ادناور

رصم



نيئجاللا اياضق يفدنفجأ لُّخدت

 نأ »دنفجأ« دقتعي ،كلذ عمو .رخآ ىلإ دلب نم نيئجاللا اياضق يف لّخدتلا فلتخي•
:يلي ام ىلإ جاتحي ئجال ّلك

يكنب باسح-•
راخّدإ باسح-•
ميلعت-•
يحص نيمأت-•
رمألا مزل اذإ ،ضرق-•
 ندرألاو نادوسلاو نميلا :يهو نيئجاللا فيضتست لود4 يف »دنفجأ« لخدتيو•

.نانبلو

نیئجاللا ددع مّعدلا غلبم
يكیرمأ رالود28,538,600 98,796



 ةيلوُّدلا لالط ريمألا ّومس ةزئاج
ةيرشبلا ةيمنتلل
يكيرمأ رالود1,000,000 غلبمب ُرّدقُت ةّيونس ةزئاج-•

-.ةيرشبلا ةيمنتلا يف عادبإلاو راكتبالا عيجشتو زيفحت فدهب ،1999 ةنس ةزئاجلا »دنفجأ« تأشنأ•

 يفةمهاسملل ةركتبملا مهتبرجت عيزوتب موقتو اهئفاكتو ةحجانلا ريوطتلا عيراشم ةزئاجلا ددحت-•
.ةيمانلا نادلبلا يف يئامنإلا لمعلا نيسحت

 ريغ تامظنملا وأ ةدحتملا ممألا تالاكو اهذفنت يتلا عيراشملل : )يكيرمأ رالود400,000( ىلوألا ةئفلا-•
.ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيموكحلا

.ّةينطولا تاّمظُنملا اهُّذفُنت يتلا عيراشملل : )يكيرمأ رالود300,000( ةيناّثلا ةئفلا-•

 ةيموكحلا تاهجلا لبق نم ةّذفُنملاو ةّممُصملاو ةلومملا عيراشملل : )يكيرمأ رالود200,000( ةثلاثلا ةئفلا-•
 رارغ ىلع

.ةيعامتجالا لامعألا تاسسؤم وأ ةّيمومعلا تاسسؤملاو تارازولا•

.دارفألا لبق نم اهذيفنت وأ / و اهليومتو اهلالهتسا ّمت يتلا عيراشملل : )يكيرمأ رالود100,000( ةعباّرلا ةئفلا-•



مكل ًاركش


