
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

( علسلا ماخلا داوملا (
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
٩٠٠عورشملا ةفلكت
١،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. ةيراجتلا تالحملاو تابسانملل لرتملا نم كعكلا جاتنإ

ةيودي تادعمو نرف
لرتملا نم
ةدعاسم ،عورشملا ةبحاص

٩١-
%٠،٨٦-

يلرتملا كعكلا ةعانص

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠،٥٥٨
سيسأتلا تافورصم٨،٦٥٨

فيلغت داوم ،ضيب ،ففجم بيلح ،تيز ،ةريمخ ،قيقد
ءابرهكو ءام

كعك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٥٠،٠٠٠

ةسماخلا ةنسلاةعبارلا ةنسلاةثلاثلا ةنسلاةيناثلا ةنسلاىلوألا ةنسلا٠

يدقنلا قفدتلا

عورشملا لام سأر



: تاضارتفالا
-١
-٢

-٣

: بولطملا
-١
-٢

-.( ةميكلا ،ميلستلا ديعاوم ،عيبلا دعب ام ةمدخ ،عقوملا ،عفدلا ةقيرط ،ةدوجلا ،راعسألا ةسفانملا عون (
-.( دجوت ال ،ةيوق ،ةفيعض ةسفانملا ةدش (
-( ؟ةريغ نع عورشملا زيمي اذام عورشملل ةيسفانتلا ايازملا (

-٣

رمثتسملا نم بولطملاو ةساردلا اهيلع تينب يتلا تاضارتفالا

٢

: ةيحان نم ةسفانملا ىلع فرعتلا لاجم يف ةصاخ ةرغصم ةيقيوست ةسارد لمع

.(...، عقوملا صئاصخ ،ةلماعلا يديألا ،ةمدختسملا ةينقتلا ةرغصم ةينف ةسارد لمع (

. صاصتخالا باحصأ لاؤس نمو قوسلل ةرغصم ةسارد ىلع ينبم داريإلل جمانرب ضارتفا مت
ةمئاق ىلعأ يف ةحضوم ةيصخش تاعقوت ىلع ًءانب لخدلا ةمئاق يف يونسلاو يرهشلا داريإلا بسن ضارتفا مت 

. عقوتملا لخدلا
. ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا مت

. راعسألاو فيلاكتلاب ةصاخلا تانايبلا ثيدحت



لايرلاب ةميقلاتاداريإلا جمانرب
يونسلا داريإلا يلامجإةيرهشلا داريإلا يلامجإةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٥٠٠١٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢٣٥،٠٠٧٠٨٤٠
٥١٢،٠٠٦٠٧٢٠
٨٨،٠٠٦٤٧٦٨
١٣٠،٠٠٣٠٣٦٠
٢٠١٠،٠٠٢٠٠٢،٤٠٠
١٥٠،٠٠٥٠٦٠٠

٤٧٤٥،٦٨٨

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
١،٨٠٠١٥٠
٢،٣٠٠١٩٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٥٠٣،٠٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢٤٠٢٠
٢٤٠٢٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤٧٤٥،٦٨٨
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٩٢٢،٣٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠
٢٠٢٤٠

٣،٤٣٦٤١،٢٢٨

١٧٢٢،٠٦١

٣،٦٠٧٤٣،٢٨٩

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
نرف ةنايص
يلامجإلا

فيلغت داوم
يلامجإلا

دنبلا

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا ةبحاص
عيزوتلاو عيبلا يف دعاسم ةدعاسم / 

( مجك١٠ نزو ركس (
( رتل ٢ نولاج تيز (

( مجك ٣ ةبلع ففجم بيلح (
( قبط ضيب (

تاظحالم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
( مجك نزو ٥٠  قيقد (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةبح ةيمك ٢٠  مج ( ةيرئاد كعك عطق ٣٥ 
ةمدخلا  / جتنملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٢،١٦٤
٢،١٦٤
٠

٤،٣٢٩
٠

٨،٦٥٨

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠١٢٠%١٦٠٠٦٠٠يئابرهك نرف
٢٠٦٠%١٣٠٠٣٠٠ةيودي تادعمو يناوص

٠٠
٩٠٠١٨٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٩٠٠١٨٠١٥

٩٠٠١٨٠١٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
١،٠٠٠

ةميقلا
٨،٦٥٨
٩٠٠
١،٠٠٠
١٠،٥٥٨

ةميقلاليصفت
٥٥٨ليومتلا ةميق
١٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا
يلامجإلا

دنبلا
تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢،٥٠٠٢،٧٥٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٢٥٠٣،٢٥٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٠،٢٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٥٢٨٣٠٣٠٣٣٣٣٣٥٣٥٣٥٤٠٤٠٤٠٤٠٣

( عيبلا تالومع )٢٥٢٨٣٠٣٠٣٣٣٣٣٥٣٥٣٥٤٠٤٠٤٠٤٠٣

٢،٤٥٠٢،٦٩٥٢،٩٤٠٢،٩٤٠٣،١٨٥٣،١٨٥٣،٤٣٠٣،٤٣٠٣،٤٣٠٣،٩٢٠٣،٩٢٠٣،٩٢٠٣٩،٤٤٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٣٧٢٦١٢٨٤٢٨٤٣٠٨٣٠٨٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٧٩٣٧٩٣٧٩٣،٨١٦تاماخلا ةفلكت (

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢٢،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٤٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٨٠لوصألا كالهإ

٣،٢١٤٣،٢٣٧٣،٢٦١٣،٢٦١٣،٢٨٥٣،٢٨٥٣،٣٠٨٣،٣٠٨٣،٣٠٨٣،٣٥٦٣،٣٥٦٣،٣٥٦٣٩،٥٣٦فيلاكتلا يلامجإ

-١٢٢١٢٢١٢٢٥٦٤٥٦٤٥٦٤٩١-١٠٠-١٠٠-٣٢١-٣٢١-٥٤٢-٧٦٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١٢٢١٢٢١٢٢٥٦٤٥٦٤٥٦٤٩١-١٠٠-١٠٠-٣٢١-٣٢١-٥٤٢-٧٦٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١٢٢١٢٢١٢٢٥٦٤٥٦٤٥٦٤٩١-١٠٠-١٠٠-٣٢١-٣٢١-٥٤٢-٧٦٤حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٤٠،٢٥٠٥١،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٧،٠٠٠٦٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤٠٣٥١٠٥٤٠٥٧٠٦٠٠

( عيبلا تالومع )٤٠٣٥١٠٥٤٠٥٧٠٦٠٠

٣٩،٤٤٥٤٩،٩٨٠٥٢،٩٢٠٥٥،٨٦٠٥٨،٨٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٨١٦٤،٨٣٥٥،١١٩٥،٤٠٤٥،٦٨٨تاماخلا ةفلكت (

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٣٠٠٢،٣٠٠٢،٣٠٠٢،٣٠٠٢،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠لوصألا كالهإ

٣٩،٥٣٦٤٠،٥٥٥٤٠،٨٣٩٤١،١٢٤٤١،٤٠٨فيلاكتلا يلامجإ

٩،٤٢٥١٢،٠٨١١٤،٧٣٦١٧،٣٩٢-٩١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩،٤٢٥١٢،٠٨١١٤،٧٣٦١٧،٣٩٢-٩١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩،٤٢٥١٢،٠٨١١٤،٧٣٦١٧،٣٩٢-٩١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٦٤،٧٣%١٣٩،٥٨%١١٤،٤٢%٨٩،٢٧%-٠،٨٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٩،٥٨%٢٦،٣٨%٢٢،٨٣%١٨،٨٦%-٠،٢٣%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢،١٦٤ةيدقن

نودروم٢،١٦٤ءالمعو نونيدم

٤،٣٢٩عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٨،٦٥٨٠

: ةتباث لوصأ

١٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩٠٠تادعمو تالآ

٠١٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠،٠٠٠ضرأ

١،٠٠٠٥٥٨ىرخأ ةتباث لوصأ

١،٩٠٠٥٥٨

١٠،٥٥٨١٠،٥٥٨ ةيكلملا قوقحو موصخلا عومجم

ةلوادتملا لوصألا عومجم

ةتباثلا لوصألا عومجم

لوصألا عومجم

ةلوادتملا موصخلا عومجم

: لجألا ةليوط موصخ

لجألا ةليوط موصخلا عومجم

( لاملا سأر ةيكلملا قوقح (

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ

موصخلا عومجم



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٢٨٥،٧٤٧٨-١٥،٦٠٧٨-٣١٦،٩٦٣-١٧٥،٧١٩-٢،١٦٤١،٤١٦٨٨٨٥٨٢،٣٧٢٧٦،٣٠٣٣١٩١،٥٣٦٧١٠٦،٧٧٣٤،٤٧٤٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢،٤٥٠٢،٦٩٥٢،٩٤٠٢،٩٤٠٣،١٨٥٣،١٨٥٣،٤٣٠٣،٤٣٠٣،٤٣٠٣،٩٢٠٣،٩٢٠٣،٩٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٤،٦١٤٤،١١١٣،٨٢٨٣،٥٢٢٣،٤٦١٣،٣٧٧٣،٥٣٧٣،٣٩٦٣،٢٥٤٣،٦٠٣٣،٩٠٤٤،٢٠٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٣٧٢٦١٢٨٤٢٨٤٣٠٨٣٠٨٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٧٩٣٧٩٣٧٩تاماخلا ةفلكت (

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠روجألاو بتاورلا

١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢ةيرادإلا فيراصملا

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٣،١٩٩٣،٢٢٢٣،٢٤٦٣،٢٤٦٣،٢٧٠٣،٢٧٠٣،٥٧١٣،٥٧١٣،٥٧١٣،٦١٩٣،٦١٩٣،٦١٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٨٦٥٨٧-١٦-٣١٧-١٧٦-١،٤١٦٨٨٨٥٨٢٢٧٦١٩٢١٠٧٣٤رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٢،١٦٤٥٨٧٦،٨٥٩١٥٧٨٦،٤٣٦٦٧٢٩٠٣٦،١٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٩،٤٤٥٤٩،٩٨٠٥٢،٩٢٠٥٥،٨٦٠٥٨،٨٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤١،٦٠٩٥٠،٥٦٧٥٩،٧٧٩٧١،٦٤٦٨٧،٨٣٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٨١٦٤،٨٣٥٥،١١٩٥،٤٠٤٥،٦٨٨تاماخلا ةفلكت (

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٣٠٠٢،٣٠٠٢،٣٠٠٢،٣٠٠٢،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٦٦٧٣،٣٣٣٣،٣٣٣١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٤١،٠٢٢٤٣،٧٠٨٤٣،٩٩٣٤٢،٦١٠٤١،٢٢٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥٨٧٦،٨٥٩١٥،٧٨٦٢٩،٠٣٦٤٦،٦٠٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


