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 6 من 1 صفحة

  
ي ش.م.ع. 

 بنك رأس الخيمة الوطن 
دة 

ّ
 2020للربع االول لعام النتائج المالية الموح

    -2020 ابرية  30 رأس الخيمةة 
خي يّحنة  خي كئيةنل خيفصنلةل ( خيةني  عن  ائجه نل خي جيةنل ADX: RAKBANKأعلن  نكنر سأا خيمة نل خيني ) 

ن ج  خيئجن ننل يننل خيك ہ. وتئضنن   مكجة ننل وت لةننر خأدخس  أداننج2020 مننجسا 31نئننجس    ن   وخيله
  بنن ليج نكننر سأا خيمة ننل خينني ) 

ئننجها خي جيةننل خينن)ه
 خبم "خي   يعل". 

ً
   طلق علةيج م ج

 وخي)ه
 

 2020للربع االول لعام أبرز النتائج المالية 

 
ي األرباح وقدر 

 
ي  مليون درهم 153.5 ہصاف

 
 إمارات

 2019الربع االخير لعام مقارنة مع  ٪40.0بمعدل نخفاض او   2019الربع االول لعام مقارنة مع  ٪43.2بمعدل  انخفاض 
 
ي مليار  1.0إجمالي اإليرادات بقيمة 

 
 درهم إمارات

 إجمالي اإليرادات 
 
ي حير  سج    2019الربع االول لعام مقارنة مع  ظ  ثابتا

 
 ارتفاعف

 
 2019الربع االخير لعام مقارنة مع  ٪2.1بمعدل  ا

 
ي مليار دره 59.8إجمالي الموجودات بقيمة 

 
 م إمارات

 عىل اساس سنوي ٪11.7ارتفاع بمعدل منذ بداية السنة وحن  تاريخه  و  ٪4.6ارتفاع بمعدل 
 
ي مليار درهم  36.2إجمالي القروض والسلف بقيمة 

 إمارات 
 عىل اساس سنوي ٪4.5ارتفاع بمعدل منذ بداية السنة وحن  تاريخه  و  ٪0.1بمعدل  انخفاض

 
ي  37.8إجمالي ودائع العمالء بقيمة 

 مليار درهم إمارات 
 عىل اساس سنوي ٪6.6ارتفاع بمعدل منذ بداية السنة وحن  تاريخه  و  ٪2.6ارتفاع بمعدل 

 ٪16.1نسبة كفاية رأس المال 
ي  نسبة كفاية رأس المال بلغت

 
شيح التحّوطي  بعد تطبيق   ٪16.4و  ٪16.1  2020مارس  31كما ف  الي 
 
 
ي  ٪16.8مع مقارنة

 
  2019ديسمير  31كما ف
 

 *٪7.7 بمعدل الملكيةوالعائد عىل حقوق  *٪1.1 العائد عىل الموجودات بمعدل
 

 
 * خحئسبت عىل خبجا بكيي

 2020االول لعام عىل الربع نظرة عامة 

 
ج عىل خيكئجها، 

ً
خ ر  جاج خبئثكجهةي   يبكر سأا خيمة ": ، خيرهةس خيئكفةذينةته إا الاة  رصح خيسةة وت لةق  ل ا ي إن شيري  كج ر وفتر

ّ
  و كج ائ

ل خيي ) 
وا  يسواج نجيئسجسع. ونجيرغم م  ذير ظرّ إتس ةر أفضر سنع بكيي عىل خأ الق،    فت 

ّ ول م  خي ج  دخءاج خيئ غةىل  يلرنع خألأ ىل خن نةأ  أحةخث تفشه
 .
ً
  عىل ممصصج  خيبن قي خضطرساج مثر أغلب خيبكيك خي جي ةل أن ا ويكككج ةي ج

كر حسب خي  ةجس خيةوىل  يلئقجس ر خي جيةل ز جد  هجمش ت كةم  خبئبجقه
ت عئبل  9سةم 

ّ
ى إىل خحئسجب ممصصج  إضجفةل تمط

ّ
 يلئ ة ج  خيقجدمل، م ج أد

ً
  يلرنع خي جىل   130ت ّسبج

 .ملةين دسهم إمجسخته
 
 يةعم ع الهكج خيذ    يخجيين ص ينج  مجيةل أ إاكج 

ً
ون دخه ج

ّ
وا  يسواج نجبئ رخس وا   مسئ ة   خيةخر نسبب خيئأثت  ارخةب تطيسخ  فت 

و خسجهر ق 
  ذير إيغجء أو تمفةض خي ة ة م  خيربي  وخيفيخهة. وةة أصب ت  خالةئصجدي

وا عىل خألفرخد، وخألع جل خيصغت   وخي ئيبطل وخيله ج ، ن ج ق  يلفت 
  أفجد

 خي جىل  م  مرصف خأمجسخ  خي رنةل خي ئ ة  خي ر زي وخي)ه
  خي  الء مبجشه  م  خالل إعفجهيم م  هذه خأجرخءخ  م ككل نةعم حز  خيئ فت  

ة هذه خيمطي  خي ي ل عىل مروال خيكظج  خي جىل  يةويل خأمجسخ  خي رنةل خي ئ ة  وةّي 
ّ
خي يج   أعبجهيم خي جيةل خالل هذه خألزمل خيص ةل. وتؤ 

  
  ن رخةبل خيظروف خي ئغت   وخيكظر ق 

  تيةف ن كر أبجس  خي ز ة  ختمجذ خيئكظة ةل. وبةقي  نكر سأا خيمة ل خيي ) 
وس  وخي)ه م  خأجرخءخ  حسب خيرص 

 م  خيرب لل  إىل ز جد  دعم ع الهكج
ً
  وضع جّةة  س ح يل ميخجيل خيئ ة ج  خيرخهكل وذير م  خالل مسئيى عجىل  جةخ

  ق 
إن نكر سأا خيمة ل خيي ) 

خز لوخيسةييل وخي مصصج     خالحته
ّ
  ميةع ةيي  س ح يكج أن اقة

 خي سجعة  ي  الهكج خالل هذه خألوةج  خيص بل يلغج ل."، خألمر خيذي  ض كج ق 
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ي  2020لعام  االولالربع نتائج حول لمحة مالية 
  لبنك رأس الخيمة الوطن 

 قتطفات بيان الدخ م
 تبايننسبة ال النتائج الربعية 

)  
  ملةين دسهم إمجسخته

 االولالربع 
2020 

 خيرنع خيرخنع
2019 

 خالولخيرنع 
2019 

 2020خالول  خيرنع 
 معمقجسال 

 2019 خيرخنعخيرنع  

 2020خيرنع خالول 
 معمقجسال 

 2019 خالولخيرنع  
  إ رخدخ  خيفيخهة 

 
  صجق

 
وصجق

 خال رخدخ 
 م  خيئ ي ر خالبالم  

696.1 710.4 683.8 
 

(٪2.0) ٪1.8 

 (3.8٪) 12.9٪  317.2 270.2 305.0 إ رخدخ  غت  م  لل نجيفجهة 

 0.0٪ 2.1٪  1,001.0 980.6 1,001.2 إجمالي االيرادات

 4.5٪ 7.1٪  (384.5) (395.4) (367.3) خي صجس ف خيئ غةلةل
خألسنجح خيئ غةلةل ةبر ممصص 

 خامفجض خيقة ل
633.9 585.2 616.5 

 
٪8.3 ٪2.8 

 (38.7٪) (45.9٪)  (346.3) (329.3) (480.4) ممصص خامفجض خيقة ل

ي الربح
 
 (43.2٪) (40.0٪)  270.2 255.9 153.5 صاف

 
 قتطفات المركز المالي م
ي  

 
 تباينالنسبة   النتائج كما ف

( ملةجس    
 دسهم إمجسخته

 مارس
2020 

 د س تر 
2019 

 مجسا
2019  

 2020مجسا 
 مقجسال مع 

 2019د س تر 

 2020مجسا 
 مقجسال مع 

 2019مجسا 

4.6٪  53.5 57.1 59.8 إج جىل  خي يجيدخ   ٪11.7  

(0.1٪)  34.6 36.3 36.2 إج جىل  خيقروض وخيسلف  ٪4.5  

2.6٪  35.4 36.8 37.8 خييدخهع  ٪6.6  
 

 النسب الرئيسية
ي  

 
 تباينالنسبة   النتائج كما ف

  اسبل مئي ل(
 مارس
2020 

 د س تر 
2019 

 مجسا
2019  

  2020مجسا 
 مقجسال مع

 2019د س تر 

 2020مجسا 
 مقجسال مع 

 2019مجسا 

7.7٪ *عجهة عىل حقيق خي لكةل  ٪14.9  ٪15.1   (٪7.2)  (٪7.4)  

1.1٪ *عجهة عىل خي يجيدخ   ٪2.0  ٪2.1   (٪0.9)  (٪1.0)  

  هجمش خيفجهة 
4.9٪ *صجق   ٪5.1  ٪5.3   (٪0.2)  (٪0.4) 

36.7٪ خيئكلفل إىل خيةخراسبل   ٪39.5  ٪38.4   ٪2.8  ٪1.7  

4.0٪ اسبل خيقروض خي ئ تر   ٪4.0  ٪4.0   ٪0.0  ٪0.0  

131.5٪ اسبل تغطةل خيقروض خي ئ تر   ٪118.4  ٪132.4   ٪13.1  (٪0.9)  

ن سب اسبل  فج ل سأا خي جل 
 IIIنجزل 

٪16.1/  

**٪16.4  ٪16.8  ٪17.4   

(٪0.7)/  

 (٪0.4**)  

(٪1.3) / 

(٪1.0**) 
  *خحئسبت عىل خبجا بكيي

شةح **  خيئ يط  ن ة تطبةق خيته

 

 
 2020للربع االول لعام  الماليةنتائج العرض 

 
 االيراداتإجمالي 

 ب ر إج جىل  خأ رخ
ً
   أيف 146نيخةع دخ  خيئ غةلةل إستفجعج

  ملةجس دسهم  يةصر إىلدسهم إمجسخته
 ونلغ، 2019ي ج  خالول مقجسال مع خيرنع إمجسخته

  خال نرخدخ  من  
  إ نرخدخ  خيفيخهنة وصنجق 

   ملةنين دسهنم 696.1منج ةة ئنل  ن نة خيئيز  نج  يل نيدعي    – لخأبنالمة خي كئ نج صنجق 
بن لت  .إمنجسخته

تكنننجيةف  امفضنننتنةك نننج خ، 2019مقجسانننل منننع خيرنننع خالول ي نننج   ٪6.6نكسنننبل  خامفجضنننج  وخالبننئث جسخ  خيئقلةة نننلمننن  خيقنننروض إ ننرخدخ  خيفيخهنننة 
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  خال رخدخ  م  خيئ ي ر خي ئيخفق مع خيله  خستفعو  .٪16.9نكسبل  خيئقلةة لخيفيخهة عىل خييدخهع وخيقروض 
 
.  ٪46.3  ل خأبالمةل نكسبل صجق

   ملةننننين دسهننننم 12.2نقة ننننل  امفجضننننجإخي   لننننل نجيفجهننننة    ننننج وبنننن لت خال ننننرخدخ  غننننت  
  دسهننننم  ملةننننين 305.0يئصننننر خىل  خمننننجسخته

ائة ننننل  خمننننجسخته
   10.4نيخةنننع  يالامفنننجض

  خيربننني  وخي  نننيال  ملةنننين دسهنننم خمنننجسخته
 
  صنننجق

 
   ملةنننين دسهنننم 6.0وإامفنننجض نقة نننل   ق

   خمنننجسخته
 
 م نننجمال خ نننرخدخ  ق

 .خي جيةل رصف خي  ال  خألجكبةل وخي  ئقج 
 

   20.6نقة ننل  خيئ نننغةلةل خال ننرخدخ  خستف ننت
  ز نننجد  ليو  ننزى ذيننر نصنننيس  سهةسننةل  .2019ي نننج  منننع خيرنننع خيرخنننع مقجساننل  ملةننين دسهنننم إمننجسخته

 
ق

  
  ملةننننين دسهننننم  34.9نلغننننت خأ ننننرخدخ  غننننت  خخي   لننننل نجيفجهننننة  خينننن)ه

  خالبننننئث جس  خال ننننرخدخ  منننن خستفننننجع  نسننننببخمننننجسخته
  ةجنليننننج ن ننننكر جننننزت 

 وخينننن)ه
  ملةين دسهم  14.3ةةسه  خامفجض

  دخنر خيفيخهنة وإ نرخدخ  خي كئ نج  خأبنالمةل  إمجسخته
 
  صجق

 
نسنبب عنةد خأل نج   ن نة خيئيز  نج  يل نيدعي   ق

  خيرنع خي جىل  خالةر 
 
 .ق

 

 التكلفة إل الدخ  ونسبة التشغيلية  نفقاتال
و  زى ذير ن كر سهةش  إىل  .٪4.5بل ييذخ خيرنع نكس ةلكفقج  خيئ غةلخي، خامفضت 2019مقجسال نجيرنع خألول م  عج  

  ملةين دسهم  7.2 نقة ل خامفجض
   إمجسخته

 
  ملةين دسهم  4.9 و ،خي يظفي    مصجس فق

  خي صجس ف خيقجاياةل وخيئ صةر إمجسخته
 
 ق

  ملةين دسهم  11.8ومصجس ف خخرى نيخةع 
  ن كر . وةة ةجنر ذير إمجسخته

تكجيةف  عىل مسئيى خيفروةج  خيسلبةلجزت 
   ملةين دسهم 7.6 نقة ل خيمجسجةي   م  خي ئ ية   خي يظفي   

  خيبكر ائة ل يذير . و إمجسخته
 
خامفضت اسبل خيئكلفل إىل خيةخر ق

  ايج ل خيرنع 38.4٪ مقجسال نن 36.7إىل 
 
   لافس٪ ق

 .م  خي ج  خي جض 
 

ي نخفاض مخصصات اال جودة الموجودات و 
 
 القيمة ف

  ملةين دسهم  134.1ن قةخس  ةلهئ جاخال مسجهر خيخستف ت ممصصج  
، و رجع ذير إىل حة  بت  إىل 2019مقجسال نجيرنع خألول م  عج   إمجسخته

  ظر ظروف ترخجع نسبب  9سةم خي  ةجس خيةوىل  يلئقجس ر خي جيةل ن يجب  مصصج  خيخستفجع 
تةخعةج   خيئية ج  خالةئصجد ل خي سئقبلةل ق 

  ملةين دسهم  151.1ن قةخس  ةلمسجهر خالهئ جاخيممصصج   ستف تخ، 2019. مقجسال نجيرنع خيرخنع م  عج   يسواج وا  خائ جس فت  
 إمجسخته

  إىل إج جىل  خيقروض وخيسلفةج  ثجنئل عكة  ت اسبل. ظليلسبب افسل
، 2019د س تر  31٪ مقجسال نن 4.0خيقروض وخيسلفةج  خي ئ تر

  خيمسجهر خالهئ جاةل م ةل  وأغلق
  ايج ل خيرنع خألول م  عج  4.0٪ مقجسال نن 5.3يقروض وخيسلفةج  عكة إىل خصجق 

نسبب  2019٪ ق 
 .9سةم  خي جيةل   مصصج  ن يجب خي  ةجس خيةوىل  يلئقجس ر خحئسجب مسئي ج  خعىل م  خي

 
 نمو الموجودات
   2.6ن ن قننننةخس حنننن)ه خآنةخ ننننل خيسننننكل و  ذ مكنننن  يجننننيدخ خستفننننع إج ننننجىل  خي

٪. وخستفننننع إج ننننجىل  4.6نكسننننبل    ثننننر ا ننننيخ ، وهنننني ملةننننجس دسهننننم إمننننجسخته
  إىل  6.2ن قننننةخس   يجننننيدخ خي

  59.8ملةننننجس دسهننننم إمننننجسخته
ً
  مقجساننننل

  ملةننننجس دسهننننم إمننننجسخته
، حةننننء جننننجء  2019مننننجسا  31 مننننع خيفننننته  خي كئيةننننل ق 

  ا ننت
، وا ننت  1.6 نيخةننع  خي سننجه ج  خيرهةسننةل منن  إج ننجىل  خيقننروض وخيسننلفةج  خينن)ه  

 3.6 نقة ننل خيبكننيكيننةى  يدخهننع خيملةننجس دسهننم إمننجسخته
  ملةجس دسهم إمج

   ملةين 882.8 نقة لخي ر زي خالمجسخ  خي رنةل خي ئ ة   وخيرصةة خيكقةي يةى مرصفسخته
    نج . دسهم إمنجسخته

 
ا نج خأةنرخض ق

ننفةل  نن ج  خيكبنننت   وخي ؤبسنننج  خي جيةنننلةطنننجع خيمنننةمج  خي رصن ن   ملةنننجس دسهنننم  2.1ن قنننةخس  يلله
٪. 26.8عنننىل أبنننجا بنننكيي، أي نز نننجد  خمنننجسخته

  خامفننض خأةننرخض خي رصننو 
   ملةننين دسهننم 251.7ألفننرخد ن قننةخس وخ ع ننجليل ق 

   ملةننين دسهننم 266.8و  إمننجسخته
 نننن  خمننجسخته

ً
 31عننىل خيئننيخىل  مقجساننل

 .2019مجسا 

 
 ودائع العمالء

  ملةين دسهم  973.9ا ت ودخهع خي  الء ن بلغ 
  ملةجس دسهم  37.8يئصر إىل  إمجسخته

  إمجسخته
ً
  مقجسال

. 2019د س تر  31 نجيفته  خي كئيةل ق 

  ملةجس دسهم مقجسال  2.4ودخهع خي  الء نكسبل  وا ت
ملةجس  1.5 نيخةع  ز جد يل ائة ل. وججء خيك ي 2019مجسا  31 مع خيفته  خي كئيةل ق 

  دسهم 
  خييدخهع ألجر و  إمجسخته

  ملةين دسهم  883ق 
  ودخهع  إمجسخته

. ق   خي سجنج  خي جس ل وحسجنج  خيئيفت 

 
 رأس المال والسيولة

  ايج ل خي ج  خيسجنق. ن ة تطبةق 16.8٪ مقجسال نن 16.1 مج اسبئل 3نجزل ن يجب مئطلبج  سأا خي جل يلبكر   فج ل  اسبل تنلغ
٪ ق 

شةح خي     ٪16.4إىل   س  اسبل  فج ل سأا خي جلئ، تخيئ يط  ته
خيسجهلل خي ؤهلل  خي يجيدخ . نلغت اسبل 2020مجسا  31  ج ق 

  ايج ل خيرنع 
  12.9٪، مقجسال نن 12.8خيئكظة ةل ق 

٪ 88.2 عكة اسبل خيسلفةج  إىل خي يخسد خي سئقر   خبئقر و ، 2019د س تر  31٪ ق 
  ايج ل عج  89.1مقجسال نن 

 .2019٪ ق 
 
 
 



 
  30/04/2020 –مناقشة وتحليل اإلدارة تقرير 

 

 6 من 4 صفحة

 
  نقديةالتدفقات ال

  حك ل نلغ خيكقة 
 
  ومج ق

 
  ملةجس دسهم  3.3 مج ةة ئل 2020مجسا  31ق

   ملةجس دسهم  1.9مقجسال نن خمجسخته
  خمجسخته

 
. 2019د س تر  31  ج ق

  خيكقة خيكجتا 
 
  ملةجس دسهم  1.5  خألا طل خيئ غةلةل عونلغ صجق

  ملةين دسهم  75.4، تم خبئمةخ  خمجسخته
  خألا طل خمجسخته

 
مكيج ق

  ملةين دسهم  4.3 مبلغ خالبئث جس ل و 
  خمجسخته

 
 .ةلا طل خيئ ي لخأل ق

 
 المستقبلية والتطوراتأثر النفقات الرأسمالية حجم و 
  عىل مسئيى ملةين دسهم  18.3 ةة ئلمج  خي   يعل خافقت

  ملةين دسهم  22.2خيكفقج  خيرأب جيةل مقجسال نن خمجسخته
  خيرنع خألول خمجسخته

 
ق

، بئكين خي   يعل أ تر 2019م  عج     ضيء خيسةكجس ي خالةئصجدي خي جىل 
 
 . ق

ً
  خأافجق عىل خيبكيد خيرأب جيةل وم  خي ئيةع أن  ت فظج
 
ق

  خأافجق م ظم أةر مقجسال مع خيسكل خي جضةل. بةكين تكين خي رصوفج  خيئ غةلةل 
 
تككيييجةج خي  ليمج  وت ز ز خيمةمج  خي رصفةل  ق

واةل ي  الهكج وت كي   خي  ر ع  ن ة ي يظفةكج. 
 خأيكته
 

  ضيء 
 
خ ق وا  يسواائة ل ل خي ئية  لخالةئصجد  خيئأثت  يمفض تكجيةف خيمطيخ  خيالزمل  نجتمجذخي   يعل  تقي ، ج تةخعةج  خائ جس فت 

 .ةةس خأمكجن دون خيئأثت  عىل ةة ل خمئةجز سخك نكر عىل خي ةى خيطي ر خيئ غةر
 

   2020الربع األول خالل  األحداث والتطورات الرئيسية
  دويل خأمجسخ  •   

 
  تئض   حليل خييي ل خيي كةل خيرة ةل وخيئيةةع خيرةم  ق

وع خيئس ةر عتر خييي ل خيرة ةل خي)ه  رنةل خي تطبةق مله
  ج ةع فروع خيبكر خيبجيغ عةدهج خي ئ ة 

. وتئةح خييي ل خيرة ةل ي  الء خيبكر وخي  الء خي سئقبلةي   إمكجاةل إ  جل  36، وذير ق 
ً
فرعج

  أي م  
  خيبكر ق 

  ون سجعة  أحة ميظف 
وت  ات نسالبل وأمجن وذير م  خالل ضغطج  نسةطل عتر جيجز إيكته

تس ةليم عتر خأاته
 خيفروع. 

  ع  خطط إضجفةل يئيفت  أ•    
خيصغت   وخي ئيبطل وخيله ج  خي ئأثر   خألع جلخي جيةل يلفرخد و خي سجعة  عل  نكر سأا خيمة ل خيي ) 

وا  خالةئصجد ل  نجيئةخعةج   .سواجي  ائة ل خائ جس فت 

 
ي السيناريو االقتصادي الحالي 

 
 إدارة المخاطر ف

وا  يسواج ائة لم  خي ئيةع أن تكين خيئةخعةج  خالةئصجد ل    خيئطيس ه   بت   و  خائ جس فت 
 نئطبةقنلعل. ةجمت خي   يعل  آخذ  ق 

  تيةف إىل ض جن بالمل و 
.  إبئقرخسهمج ةع أص جب خي صل ل و ذير دعم  ص لخي ة ة م  خأجرخءخ  خأدخس ل خي)ه  إتمذاج خي جىل 

خإجرخءخ    جات جيد  خالهئ جن مسئقر    نةك ج وخي ر زي.  رنةل خي ئ ة  خالمجسخ  خي مرصفيلئمفةف م  آثجس خألزمل نةعم  جمر م    لزخحته
  خيرنع خألول م  عج  

 خجعيته خت جشةج مع  خيثجاةلو  خالوىل، ةجمت خي   يعل نز جد  ممصصج  خامفجض خيقة ل يئغطةل خي رحلل 2020ق 

  جيد  خالهئ جن 
وا  يسواج. خألسنجع خيالحقل  خاللخي  ئ ر ق  ج إضجفًةج ةةسه  ةصمصتتم يقة  ائة ل خائ جس فت 

ً
ملةين دسهم  88مبلغ

  
  ملةين دسهم  42يل رحلل خألوىل و خمجسخته

   ملةين دسهم  130يل رحلل خيثجاةل نإج جىل  خمجسخته
  مطي  خبئبجةةل. خمجسخته

 
 مرصفج ةج  .    يمةج مرخةبل وضع خيسةييل يلبكر م  خالل خجئ جعج  مئكرس  ومكجي ج  مئ ةد  وخي طلينج  عزز  ي كل خي يجيدخ  
، م ج وفر خي سجنج  خي جس ل وحسجنج  خيئيفت  مقجنر أسصة   خيكقةي خي ر زي نئمفةض مئطلبج  خالحئةجط  خالمجسخ  خي رنةل خي ئ ة  

ةعم شجملل يخطل ع   خي ر زيخالمجسخ  خي رنةل خي ئ ة   مرصفسةييل يةى خيبكيك خأمجسختةل.   ج أعل  فيس ل عىل مسئيى خيدف ل 
  تخأةئصجد 

 / أودف ج  خبجا خية   و تأجةر يةئم ت ر ر خي كف ل عتر نجي صيل عىل ت ي ر نئكلفل صفر  يلبكيك خأمجسختةلس ح خيي ) 
 خيفجهة  ي  الهيج. 

 
  خيبكر  وأمجنإدخس  خألزمج  يض جن بالمل ض   إجرخءخ  وإتمجذ  قي  خيبكر ن رخةبل خييضع ع   ثب 

. ء  ال لمةمل يخي خبئ رخس و ميظف 
.  ئيخصر خيبكر مع ع الهل م  خالل م  يعل  مكجزييمم ظم خي يظفي   م     ر حجيةج ن ةء ترتةبج  خي  ر ع  ن ة  تف ةر تموةة 

ات. ختمذ خيبكر ج ةع خيئةخنت  يض جن خي فجظ عىل مسئي ج  خيمةمل، وم جي ل    ذير خيقكيخ  خيرة ةل وعتر خأاته
 جملل م  خيقكيخ  ن ج ق 

  تلبةل تية ج  ع الهل    سئ ر   ج شكجوى خي  الء  
  خالوضجعخيبكر ق 

 .عئةجد لخال    ج هي خي جل ق 
 
 
 
 
 
 
 








