
ماعل 2021م ةيونسلا  ةطخلا  عبارلا  عبرلا  لالخ  ةيعمجلا  ءادأ  ريرقت 
جاوزلافادهألا يثيدح  ليهأت  جمانرب  ذيفنو  دادعإ 

: يرسألاجئاتنلا رارقتسالا  ةيمهأو  ةيجوزلا  ةايحلا  نوؤشو  بناوجب  ةيعاو  ةئشان  رسأ  -1

: ةيومنتلامسقلا جماربلاو  ةيعامتجالا  ةدناسملا  ةرادإ 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

ىلع ةرداق  جاوزلا  ةثيدح  رُسأ  :1-1
ظافحلاو ةيجوزلا  ةداعسلا  قيقحت 

.اهنايك ىلع 

نيبردتملا نيديفتسملاددع  ددع  نيديفتسملا50  ددع   50%100

نيديفتسملا ددع 
تاسلجلا نم 

ةيراشتسالا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا15  ددع   15%100



فادهألا

ةيعمجلل ةمدقتملا  تالاحلا  ةساردو  لوبق 

قالطلا دعب  امل  ليهأتلاو  معدلا  تاسلج  جمانرب  ذيفنت 

تاديفتسملل ةينيعلاو  ةيداملا  تادعاسملا  فرص 

لمعلا قوسل  ليهأتلل  ةقالطنا  جمانرب  ذيفنت 

عيراشملا تابحاص  نيكمت  ينورتكلالا )  ( يرجتم  جمانرب (  ذيفنت 
ىلع بيردتلا  الخ  نم  ةينورتكلإلا  رجتملا  ليغشت  نم  ةريغصلا 

رجتملا ليغشت  قيوستلا - تاراهم  ةيراجتلا -  ةمالعلا  ءانب 
 ( ةدوجلا ةرادإ  ينورتكلإلا - 

ينقتلا بيردتلل  يتراهم  جمانرب  ذيفنت 

تابكرملل هأرملا  ةدايق  بيردت  معد  جمانرب  ذيفنت 

فيظوتلا نيكمتلا و  تامدخ  ميدقت 

: .ةراثآوجئاتنلا قالطلا  ةنحم  يطختل  تانكمتم  تاقلطم  ءاسن  - . 3

: ةيومنتلامسقلا جماربلاو  ةيعامتجالا  ةدناسملا  ةرادإ 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

راثآ ةهجاومل  تالهؤم  تاقلطم  ءاسن  :3-1
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو  ةيسفنلا  قالطلا 

ددع
تالجسملا

تالجسملا ددع  تالجسملا30  ددع   40%133.33

ددع
تاديفتسملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا0  ددع   0%0

ددع
تاعامتجالا

ةيبيردت بئاقح  ةيبيردت2  بئاقح   2%100

.لمعلا قوسل  تالهؤم  تاقلطم  ءاسن  :3-2

ددع
تاديفتسملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا0  ددع   0%0

ددع
تاديفتسملا

تابردتملا ددع  تابردتملا20  ددع   40%200

ةيبيردت20 بئاقح  ةيبيردت0  بئاقح   20%0

ددع
تاديفتسملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا15  ددع   20%133.33

ددع
تاديفتسملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا15  ددع   15%100



فادهألا

ةيلاملاو ةيرادإلا  تاءارجإلاو  حئاوللا  قيبطتو  ةمكوحلا  ماظن  قيبطت 
ةيليغشتلا ططخلاو 

يف ةيراشتسالا  ةفصلا  ىلع  لوصحلل  ةيعمجلا  ليجست  ةعباتم 
ECOSOC

ةيجتارتسالا ةطخلا  ريوطت 

ISO 9001 ةلماشلا ةدوجلا  ةرادإ  مظن  لمع  ةمادتسا 

ISO27001 وزيالا تاداهش  ىلع  لوصحلا 

يسسؤملا زيمتلا  ريياعم  قيبطت 

ةيعمجلا تالماعملاو  تامدخلل  يمقرلا  لوحتلا 

باحصأ اضر  قيقحتو  عمتجملا  ىلع  عيراشملاو  جماربلا  رثا  سايق 
ةيعمجلا نم  ةحلصملا 

ةيرادإلاو ةيلاملا  تاءارجإلا  قيبطت  ةءافك 

ةيرشبلا دراوملل  ةلعاف  ةرادإ 

رطاخملا ليلحت 

GRI ريياعمل ًاقفو  ريراقتلا  ريدصتو  ةيلودلا  ةمادتسالا  ريياعم  قيبطت 

: ةيفافشبجئاتنلا ةيعمجلا  ةدايق  لالخ  نمو  اهفادهأ  قيقحت  لجأ  نم  ةيلاع  هءافكو  ةيلعافب  لمعت  ةيعمجلا  -4
.ةيلوؤسمو

: ةيومنتلامسقلا جماربلاو  ةيعامتجالا  ةدناسملا  ةرادإ 

ةيذيفنتلا ةرادإلا 

ةيقوقحلا جماربلا 

ةيرادالاو ةيلاملا  نوؤشلا 



ةماعلا تاقالعلا 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ءادأيلعفلا 
ةرتفلا

راطإ : 4-1
طباض ةمكوح 
هساسا فافشو 

يف ةفرعملا 
.رارقلا ذاختإ 

ةمكوحلا ةجرد  ةبسن  ىلع  لوصحلا 
ةيلاع

ةمكوحلا ةجرد  ةمكوحلا90  ةجرد   92%102.22

ريراقتلا ريرقتددع  ريرقت1   2%200

ةفصلا ىلع  ةداهشلوصحلا  ةداهش0   0%0

ةطخلل ةروطم  ةدوسم  دادعإ 
.ةيجيتارتسالا

ةطخلا دامتعا   1
.ةيجيتارتسالا

ةطخلا دامتعا   1
.ةيجيتارتسالا

%100

يلخادلا عجارملا  ريرقت  دادعإ 
تايلمعلاو تاءارجإلا  قيبطت 

ماظن ذيفنتل  ةبولطملا  رداصملاو 
فادهأ قيقحتل  لماش  ةدوج  ةرادإ 

ةدوجلا

ريرقت ريرقت1   1%100

ةداهشلا ىلع  ةداهشلوصحلا  ةداهش1   1%100

ةداهشلا ىلع  ةداهشلوصحلا  ةداهش1   1%100

عفد ماظن  نيفظوملا -  مييقت  ماظن 
نيديفتسملا ةرادإ  ماظن  نيال -  نوأ 

ءاضعألاو

لوحتلا تامدخ  ليعفت   25
يمقرلا

لوحتلا تامدخ  ليعفت   49
يمقرلا

%196

نم نيديفتسملأ  اضر  ةبسن 
ةدافتسا ةبسن  جماربلاو -  تامدخلا 

ةبسن تامدخلا -  نم  نيديفتسملا 
تاهجلا اضر  ةبسن  نيدروملا - اضر 

ةمعادلا

ةبسن ةبسن95   100%105.26

ىواكشو ةدترملا  ةيذغتلا  سايق 
نيديفتسملا

ىواكشلا لجس  ىواكشلا1  لجس   1%100

ماظن :: 2-4
يلامو يرادا 

يلخادلا ققدملا  نم  ريرقتريرقت  ريرقت4   6%150

ةعباتم ريرقتريرقت  ريرقت1   0%0

رايعملا مييقت  ةبسنةبسن  ةبسن95   0%0

ةرادالا سلجم  باطخعامتجا  رضحم +   1
ةرازولل

باطخ رضحم +   1
ةرازولل

%100



طباضو حضاو 
ليغشتو ةرادال 

.ةيعمجلا

ةرادالا سلجم  باطخعامتجا  رضحم +   0
ةرازولل

باطخ رضحم +   0
ةرازولل

%0

ةرادالا سلجم  رضحمعامتجا  رضحم0   1%0

يفيظولا ءاضرلا  ةبسنةبسن  ةبسن95   86%90.53

ريرقتريرقت ريرقت2   3%150

يلخادلا ققدملا  نم  ريرقتريرقت  ريرقت1   1%100

ريياعم قيبطت 
GRI ةمادتسالا

لمعلا شرو  لمعدقع  ةشرو  لمع0  ةشرو   0%0

تادنتسملا تادنتسمعفر  تادنتسم0   0%0

ةيبيردتريرقتلا بئاقح  ةيبيردت1  بئاقح   1%100

فادهألا

تادجتسملا يلع  مهعالطال  هيعمجلا  ءاضعأ  عم  لصاوتلا 

مالعإلا عم  لماعتلا  ليعفت 

ةيعامتجإلا و تاكبشلا  ينورتكلإلا و  عقوملا  ىلع  دجاوتلا  ليغفت 
ةطشنألا

جماربلل نيمعادلاو  ةاعرلا  عم  تاقالعلا  ليعفت 

هدوم ةيعمج  جمارب  ةمادتسا 

: .ةيعمجلاجئاتنلا جمارب  ةمادتسا  نامض  -5

: ةماعلامسقلا تاقالعلا 



ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

راشتنا :5-1
ةيعمجلا رود 
عمتجملا يف 

.يدوعسلا

ددجلا ةيعمجلل  نيبستنملا  نيبستنملاددع  ددع   5
ددجلا ةيعمجلل 

نيبستنملا ددع   35
ددجلا ةيعمجلل 

%700

ءاضعالل يعبرلا  ريرقتلا  ريرقتلاسرا  ريرقت1   2%200

عامتجا عامتجارضحم  رضحم  عامتجا2  رضحم   8%400

يعاذإلاو ينويزفلتلا  روهظلل  ددع  ةدايز 
هنسلاب  10 ل ـ

رواحم وا  يمالعا  روهظ   2
هيمالعا

رواحم وا  يمالعا  روهظ   6
هيمالعا

%300

ماعلا لالخ  تاقاتشاه  ءاشنا 50
جمارب يطغت  يتلا  ةماهلا  عيضاوملل 

ةيعمجلا

( قاتشاه  ) مسو  13( قاتشاه  ) مسو  34%261.54

رهشلاب تاديرغتلا 60  تسوبددع   - ربخ تسوب15   - ربخ  272%1813.33

.ةنسلاب تيوتر  تيوترلمع 50  تيوتر15   46%306.67

ةيجراخ تاكراشم   4 ددع ثبذيفنت   - هيجراخ هكراشم  ثب1   - هيجراخ هكراشم   1%100

ماع هجوب  ةيعمجلا  نع  رابخأ  دادعإ 4 
فحصلاو يعامتجإلا  لصاوتلا  عقاومب 

ةيمقرلاو ةيقرولا 

ربخ ربخ1   1%100

ءانثاو ثدحلا  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ  " 
لصاوتلا عقاومب  ثدحلا  دعبو  ثدحلا 
ةيفحص رابخأ  ادادعإو  يعامتجإلا ،

" ةيمقرلاو ةيقرولا  فحصلاب 

ربخ ربخ0   2%0

دعبو ثدحلا  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ 
يعامتجإلا و لصاوتلا  عقاومب  ثدحلا 

ةيمقرلاو ةيقرولا  فحصلا 

ربخ ربخ0   0%0

دعبو ثدحلا و  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ 
يعامتجالا و لصاوتلا  عقاومب  ثدحلا 

ةيمقرلاو ةيقرولا  فحصلا 

ربخ ربخ1   1%100

دعبو ثدحلا  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ 
يعامتجالا لصاوتلا  عقاومب  ثدحلا 

فحصلاب ثدحلا  دعب  دحاو  ريرقت  دادعإو 
ةيمقرلاو ةيقرولا 

ربخ ربخ1   2%200

دعبو ثدحلا  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ 
يعامتجإلا لصاوتلا  عقاومب  ثدحلا 

فحصلاب ثدحلا  دعب  دحاو  ريرقت  دادعإو 

ربخ ربخ0   0%0



ةيمقرلاو ةيقرولا 

عقاومب ماعلا  لاوط  نالعإ  دادعإ 24 
ريرقتل دادعإو 2  يعامتجإلا  لصاوتلا 

يفحصلا

تسوب  - ربخ تسوب6   - ربخ  46%766.67

دعبو ثدحلا  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ 
يعامتجالا لصاوتلا  عقاومب  ثدحلا 

فحصلاب ثدحلا  دعب  دحاو  ريرقت  دادعإو 
ةيمقرلاو ةيقرولا 

ربخ ربخ1   1%100

دعبو ثدحلا  لبق  دحاو  ربخ  دادعإ 
يعامتجإلا لصاوتلا  عقاومب  ثدحلا 

فحصلاب ثدحلا  دعب  دحاو  ريرقت  دادعإو 
ةيمقرلاو ةيقرولا 

تسوب  - ربخ تسوب1   - ربخ  1%100

يوتحمو فحصلا  يف  ربخ  رشنو  دادعا 
يعامتجا لصاوت 

تسوب  - ربخ تسوب0   - ربخ  0%0

يوتحمو فحصلا  يف  ربخ  رشنو  دادعا 
يعامتجا لصاوت 

تسوب  - ربخ تسوب1   - ربخ  1%100

لصاوتلا عقاومب  دحاو  ربخ  دادعإ 
دعب دحاو  ريرقت  دادعإو  يعامتجالا 

ةيمقرلاو ةيقرولا  فحصلاب  ثدحلا 

تسوب  - ربخ تسوب0   - ربخ  0%0

لخد :5-2
داز ةيعمجلا 

نامض عم 
عونت
.رداصملا

باطختاباطخلاددع باطخ50   0%0

هلمحلا ريرقتنعريرقت  ريرقت0   0%0

هلمحلا ريرقتنعريرقت  ريرقت0   0%0

هلمحلا ريرقتنعريرقت  ريرقت1   1%100

جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا380500  غلبم   380500%100

جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا60000  غلبم   60000%100

جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا160000  غلبم   160000%100

جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا222000  غلبم   450000%202.7

جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا110000  غلبم   0%0

جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا120000  غلبم   120000%100



جمانربلا معدلامعد  غلبم  معدلا211300  غلبم   0%0
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