
: 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
١٠،٢٠٠عورشملا ةفلكت
١،٣٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

١٧،٢٦٣
%٢٦،٨١

تارايسلا يف ديربتلا ماظن حالصإ ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٦٤،٣٩٥
سيسأتلا تافورصم٥٢،٨٩٥

ماحل خايسأ ،ديربت ءام ،تارتيدر
ءابرهك  ، ءام

ماحلو فيظنت  ، ديربت ةمظنأ بيكرتو عيب

. تارايسلا يف ديربتلا ةمظنأ بيكرتو فيظنتو عيبل ةشرو

ةمزلم  ، ماحل  ، رتيدرلا فيظنتل زاهج
شرو ةقطنم يف عبرم رتم ٣٥ نع لقت ال ةحاسمب ةشرو

لماع  ،( عورشملا بحاص ديربت ينف (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،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

٦٠٨٠،٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
٤٥٤٠٠،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٦٠١٥،٠٩٠٠١٠،٨٠٠
٦٠٥٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٢٦،٧٠٠٣٢٠،٤٠٠
فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٥٣٢٠،٠٠١٤،٤٠٠١٧٢،٨٠٠
١٧٠،٠٠٧٠٨٤٠
٦٠١٠،٠٠٦٠٠٧،٢٠٠

١٥،٠٧٠١٨٠،٨٤٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٧٠٨٤٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٦٧٠٨،٠٤٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٥،٠٧٠١٨٠،٨٤٠
٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠
٦٧٠٨،٠٤٠

٢٠،٩٩٠٢٥١،٨٨٠

١،٠٥٠١٢،٥٩٤

٢٢،٠٤٠٢٦٤،٤٧٤

رتيدير ءام عيب

تاداريإلا يلامجإ
حالصإو ماحل

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( خيست فيظنت (
رتيديرلا بيكرتو عيب

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

ةفيظولا
( ينف عورشملا بحاص (

لماع

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٥ ةحاسمب عقوم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

دنبلا
رتيدير

( هبح ١٠٠ ماحل موينملأ خايسأ (
رتيدير ءام

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

دنبلا
هايملا

دنبلا

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

عوم ا
ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 

يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
تاراجيإلا

ةيرادإلا فيراصملا
ةقاطلاو قفارملا فيلاكت



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٣،٢٢٤
١٣،٢٢٤

٠
٢٦،٤٤٧

٠
٥٢،٨٩٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٦٥٠%١٦،٥٠٠٦،٥٠٠فيظنت زاهج
١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠ماحل زاهج
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠ةمزلم

٨،٢٠٠٨٢٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٨،٢٠٠٨٢٠٦٨

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١٠،٢٠٠١،٠٢٠٨٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٣٠٠
١،٣٠٠

ةميقلا
٥٢،٨٩٥
١٠،٢٠٠
١،٣٠٠
٦٤،٣٩٥

ةميقلاليصفت
٤،٣٩٥ليومتلا ةميق
٦٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

تادعملاو تالآلا

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



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

١٣،٣٥٠١٤،٦٨٥١٦،٠٢٠١٦،٠٢٠١٧،٣٥٥١٧،٣٥٥١٨،٦٩٠١٨،٦٩٠١٨،٦٩٠٢١،٣٦٠٢١،٣٦٠٢١،٣٦٠٢١٤،٩٣٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٣٤١٤٧١٦٠١٦٠١٧٤١٧٤١٨٧١٨٧١٨٧٢١٤٢١٤٢١٤٢،١٤٩

( عيبلا تالومع )١٣٤١٤٧١٦٠١٦٠١٧٤١٧٤١٨٧١٨٧١٨٧٢١٤٢١٤٢١٤٢،١٤٩

١٣،٠٨٣١٤،٣٩١١٥،٧٠٠١٥،٧٠٠١٧،٠٠٨١٧،٠٠٨١٨،٣١٦١٨،٣١٦١٨،٣١٦٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣٢١٠،٦٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٥٣٥٨،٢٨٩٩،٠٤٢٩،٠٤٢٩،٧٩٦٩،٧٩٦١٠،٥٤٩١٠،٥٤٩١٠،٥٤٩١٢،٠٥٦١٢،٠٥٦١٢،٠٥٦١٢١،٣١٤تاماخلا ةفلكت (

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٨،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥١،٠٢٠لوصألا كالهإ

١٣،٥٤٠١٤،٢٩٤١٥،٠٤٧١٥،٠٤٧١٥،٨٠١١٥،٨٠١١٦،٥٥٤١٦،٥٥٤١٦،٥٥٤١٨،٠٦١١٨،٠٦١١٨،٠٦١١٩٣،٣٧٤فيلاكتلا يلامجإ

٩٨٦٥٣٦٥٣١،٢٠٧١،٢٠٧١،٧٦٢١،٧٦٢١،٧٦٢٢،٨٧٢٢،٨٧٢٢،٨٧٢١٧،٢٦٣-٤٥٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩٨٦٥٣٦٥٣١،٢٠٧١،٢٠٧١،٧٦٢١،٧٦٢١،٧٦٢٢،٨٧٢٢،٨٧٢٢،٨٧٢١٧،٢٦٣-٤٥٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩٨٦٥٣٦٥٣١،٢٠٧١،٢٠٧١،٧٦٢١،٧٦٢١،٧٦٢٢،٨٧٢٢،٨٧٢٢،٨٧٢١٧،٢٦٣-٤٥٧حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢١٤،٩٣٥٢٧٢،٣٤٠٢٨٨،٣٦٠٣٠٤،٣٨٠٣٢٠،٤٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،١٤٩٢،٧٢٣٢،٨٨٤٣،٠٤٤٣،٢٠٤

( عيبلا تالومع )٢،١٤٩٢،٧٢٣٢،٨٨٤٣،٠٤٤٣،٢٠٤

٢١٠،٦٣٦٢٦٦،٨٩٣٢٨٢،٥٩٣٢٩٨،٢٩٢٣١٣،٩٩٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢١،٣١٤١٥٣،٧١٤١٦٢،٧٥٦١٧١،٧٩٨١٨٠،٨٤٠تاماخلا ةفلكت (

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٠٤٠٨،٠٤٠٨،٠٤٠٨،٠٤٠٨،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠لوصألا كالهإ

١٩٣،٣٧٤٢٢٥،٧٧٤٢٣٤،٨١٦٢٤٣،٨٥٨٢٥٢،٩٠٠فيلاكتلا يلامجإ

١٧،٢٦٣٤١،١١٩٤٧،٧٧٧٥٤،٤٣٤٦١،٠٩٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٧،٢٦٣٤١،١١٩٤٧،٧٧٧٥٤،٤٣٤٦١،٠٩٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٧،٢٦٣٤١،١١٩٤٧،٧٧٧٥٤،٤٣٤٦١،٠٩٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٩٤،٨٧%٨٤،٥٣%٧٤،١٩%٦٣،٨٥%٢٦،٨١%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٩،٤٦%١٨،٢٥%١٦،٩١%١٥،٤١%٨،٢٠%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٣،٢٢٤ةيدقن

نودروم١٣،٢٢٤ءالمعو نونيدم

٢٦،٤٤٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٢،٨٩٥٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٨،٢٠٠تادعمو تالآ

٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٣،٣٠٠٤،٣٩٥ىرخأ ةتباث لوصأ

١١،٥٠٠٤،٣٩٥

٦٤،٣٩٥٦٤،٣٩٥

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ

موصخلا عومجم

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 (



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٣،٢٢٤١٢،٨٥٢١٣،٠٣٥١٣٧٧٢،١١٤٥٠٩،٧١٥٨٠٢،١١٧٠٩٤،٥١٧٢٧٥،٠٣١٧٤٥٥،٥٧١٧٦٣٦،١١٨٩٢٦،٢٣٢٠٢١٦،٣٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٣،٠٨٣١٤،٣٩١١٥،٧٠٠١٥،٧٠٠١٧،٠٠٨١٧،٠٠٨١٨،٣١٦١٨،٣١٦١٨،٣١٦٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٦،٣٠٧٢٧،٢٤٣٢٨،٧٣٤٢٩،٤٧٢٣١،٥١٨٣٢،٨١٠٣٥،٤١١٣٥،٥٩١٣٥،٧٧٢٣٨،٥٦٩٣٩،٨٥٩٤١،١٤٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٥٣٥٨،٢٨٩٩،٠٤٢٩،٠٤٢٩،٧٩٦٩،٧٩٦١٠،٥٤٩١٠،٥٤٩١٠،٥٤٩١٢،٠٥٦١٢،٠٥٦١٢،٠٥٦تاماخلا ةفلكت (

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧تاراجيإلا

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٤٥٥١٤،٢٠٩١٤،٩٦٢١٤،٩٦٢١٥،٧١٦١٥،٧١٦١٨،١٣٦١٨،١٣٦١٨،١٣٦١٩،٦٤٣١٩،٦٤٣١٩،٦٤٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢،٨٥٢١٣،٠٣٥١٣،٧٧٢١٤،٥١٠١٥،٨٠٢١٧،٠٩٥١٧،٢٧٥١٧،٤٥٦١٧،٦٣٦١٨،٩٢٦٢٠،٢١٦٢١،٥٠٧رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٣،٢٢٤٢١،٥٠٧٤٣،٦٤٦٧٢٤٤٢،٥١١٧٨٩٦،٩ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢١٠،٦٣٦٢٦٦،٨٩٣٢٨٢،٥٩٣٢٩٨،٢٩٢٣١٣،٩٩٢ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٢٣،٨٦٠٢٨٨،٤٠٠٣٢٦،٢٣٩٣٧٠،٧٣٥٤٣١،٨٨٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢١،٣١٤١٥٣،٧١٤١٦٢،٧٥٦١٧١،٧٩٨١٨٠،٨٤٠تاماخلا ةفلكت (

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٠٤٠٨،٠٤٠٨،٠٤٠٨،٠٤٠٨،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٢،٣٥٤٢٤٤،٧٥٤٢٥٣،٧٩٦٢٥٢،٨٣٨٢٥١،٨٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢١،٥٠٧٤٣،٦٤٦٧٢،٤٤٣١١٧،٨٩٧١٨٠،٠٠٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


