
: 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
١،٠٧٠عورشملا ةفلكت
٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

٦٨٧-
%٢،٨٦-

لرتملا نم ةكلملا بلع فيلغت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٢٤،٠٥٠
سيسأتلا تافورصم٢٢،٩٨٠

طئارش ،فيلغت بلع ،عمش ،تايفزخ ،تاساحن
ءابرهك

ايادهو ةكلم بلع

. ايادهلاو ةكلملا بلع فيلغتل لرتملا نم ءاسنلا ليغشت

. اهل ةدعاسمو لمعلا ةبحاص لبق نم لرتملا يف ايادهلاو ةكلملا بلع فيلغت ةيلمعب مايقلا

.(...، قصال ءارغ سدسم  ، صقم ةيودي تاودأ (
لرتملا نم
ةلماعو لمعلا ةبحاص

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

٧٠٠٨٥،٦٠٠٦٧،٢٠٠
٤٥٠١٢٥،٤٠٠٦٤،٨٠٠

١١،٠٠٠١٣٢،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١،١٥٠٠،٧٠٨٠٥٩،٦٦٠
٧٠٠٣،٠٠٢،١٠٠٢٥،٢٠٠
٤٥٠٤،٠٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠
٢٩٣٠،٠٠٨٦٣١٠،٣٥٠
٢٣٠،٠٠٦٠٧٢٠

٥،٦٢٨٦٧،٥٣٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
١،٥٠٠١٢٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٠٠٢،٤٠٠
٢٠٠٢،٤٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٥،٦٢٨٦٧،٥٣٠
٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢٥١،٥٠٠
٢٠٠٢،٤٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

٩،١١٩١٠٩،٤٣٠

٤٥٦٥،٤٧٢

٩،٥٧٥١١٤،٩٠٢

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةوالح ساحنلا نم ةفحت +  ةكلم ةبلع (
( ةوالح عمشلا نم ةفحت +  ةكلم ةبلع (

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
ةغراف بلع
ةيساحن فحت
ةيعمش فحت

دنبلا

ءابرهكلا
يلامجإلا

( ةتالكش ةوالح (
( ةدراي ةفل ١٠٠  طبر طئارش (

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا ةبحاص

ةلماع

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

دنبلا

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

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٥،٧٤٥
٥،٧٤٥
٠

١١،٤٩٠
٠

٢٢،٩٨٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٥٠٥٠%٢٥٠١٠٠ةيودي تاودأ

( نوكليس ٥٠٣٥%٢٣٥٧٠ءارغ سدسم (
٠٠

١٧٠٨٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠١٨٠%٣٣٠٠٩٠٠يساركو تالواط
٠٠

٩٠٠١٨٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٧٠٨٥٧

٩٠٠١٨٠١٥

١،٠٧٠٢٦٥٢٢

ةميقلا
٢٢،٩٨٠
١،٠٧٠
٢٤،٠٥٠

ةميقلاليصفت
٤،٠٥٠ليومتلا ةميق
٢٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةلوادتم لوصأ
ةتباث لوصأ

عوم ا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

دنبلا

تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
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

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا



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

٥،٥٠٠٦،٠٥٠٦،٦٠٠٦،٦٠٠٧،١٥٠٧،١٥٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٨،٨٠٠٨،٨٠٠٨،٨٠٠٨٨،٥٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٥٥٦١٦٦٦٦٧٢٧٢٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٦

( عيبلا تالومع )٥٥٦١٦٦٦٦٧٢٧٢٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٦

٥،٣٩٠٥،٩٢٩٦،٤٦٨٦،٤٦٨٧،٠٠٧٧،٠٠٧٧،٥٤٦٧،٥٤٦٧،٥٤٦٨،٦٢٤٨،٦٢٤٨،٦٢٤٨٦،٧٧٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٨١٤٣،٠٩٥٣،٣٧٧٣،٣٧٧٣،٦٥٨٣،٦٥٨٣،٩٣٩٣،٩٣٩٣،٩٣٩٤،٥٠٢٤،٥٠٢٤،٥٠٢٤٥،٣٠١تاماخلا ةفلكت (

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٦٥لوصألا كالهإ

٦،٣٢٨٦،٦٠٩٦،٨٩٠٦،٨٩٠٧،١٧٢٧،١٧٢٧،٤٥٣٧،٤٥٣٧،٤٥٣٨،٠١٦٨،٠١٦٨،٠١٦٨٧،٤٦٦فيلاكتلا يلامجإ

-٩٣٩٣٩٣٦٠٨٦٠٨٦٠٨٦٨٧-١٦٥-١٦٥-٤٢٢-٤٢٢-٦٨٠-٩٣٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٩٣٩٣٩٣٦٠٨٦٠٨٦٠٨٦٨٧-١٦٥-١٦٥-٤٢٢-٤٢٢-٦٨٠-٩٣٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٩٣٩٣٩٣٦٠٨٦٠٨٦٠٨٦٨٧-١٦٥-١٦٥-٤٢٢-٤٢٢-٦٨٠-٩٣٨حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٨٨،٥٥٠١١٢،٢٠٠١١٨،٨٠٠١٢٥،٤٠٠١٣٢،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٨٨٦١،١٢٢١،١٨٨١،٢٥٤١،٣٢٠

( عيبلا تالومع )٨٨٦١،١٢٢١،١٨٨١،٢٥٤١،٣٢٠

٨٦،٧٧٩١٠٩،٩٥٦١١٦،٤٢٤١٢٢،٨٩٢١٢٩،٣٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٥،٣٠١٥٧،٤٠١٦٠،٧٧٧٦٤،١٥٤٦٧،٥٣٠تاماخلا ةفلكت (

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥لوصألا كالهإ

٨٧،٤٦٦٩٩،٥٦٦١٠٢،٩٤٢١٠٦،٣١٩١٠٩،٦٩٥فيلاكتلا يلامجإ

١٠،٣٩١١٣،٤٨٢١٦،٥٧٤١٩،٦٦٥-٦٨٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٣٩١١٣،٤٨٢١٦،٥٧٤١٩،٦٦٥-٦٨٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٠،٣٩١١٣،٤٨٢١٦،٥٧٤١٩،٦٦٥-٦٨٧حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨١،٧٧%٦٨،٩١%٥٦،٠٦%٤٣،٢٠%-٢،٨٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٥،٢٠%١٣،٤٩%١١،٥٨%٩،٤٥%-٠،٧٩%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٥،٧٤٥ةيدقن

نودروم٥،٧٤٥ءالمعو نونيدم

١١،٤٩٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٢،٩٨٠٠

: ةتباث لوصأ

٢٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٩٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٧٠تادعمو تالآ

٠٢٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٠،٠٠٠ضرأ

٠٤،٠٥٠ىرخأ ةتباث لوصأ

١،٠٧٠٤،٠٥٠

٢٤،٠٥٠٢٤،٠٥٠

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
٥،٧٤٥٤،٨٣٠٤،١٧٢٣٧٧١،٧٣٣٧١،٥٣٣٣٢٢٨،٩٩٢٣٠٨٦،٤٥٢٦٤٥،٩٧٨٢٢٠٥،٥٠٦١٧٦٥،٠٣٣١٨٣٩،٨١١١٩١٤،٥٨٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٥،٣٩٠٥،٩٢٩٦،٤٦٨٦،٤٦٨٧،٠٠٧٧،٠٠٧٧،٥٤٦٧،٥٤٦٧،٥٤٦٨،٦٢٤٨،٦٢٤٨،٦٢٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١١،١٣٥١٠،٧٥٩١٠،٦٤٠١٠،٢٤٠١٠،٣٧٩١٠،٢٣٦١٠،٦٣٢١٠،١٩٢٩،٧٥٢١٠،٣٨٩١٠،٤٦٤١٠،٥٣٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٨١٤٣،٠٩٥٣،٣٧٧٣،٣٧٧٣،٦٥٨٣،٦٥٨٣،٩٣٩٣،٩٣٩٣،٩٣٩٤،٥٠٢٤،٥٠٢٤،٥٠٢تاماخلا ةفلكت (

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥ةيرادإلا فيراصملا

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٦،٣٠٥٦،٥٨٧٦،٨٦٨٦،٨٦٨٧،١٥٠٧،١٥٠٧،٩٨٦٧،٩٨٦٧،٩٨٦٨،٥٤٩٨،٥٤٩٨،٥٤٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤،٨٣٠٤،١٧٢٣،٧٧٢٣،٣٧٢٣،٢٢٩٣،٠٨٦٢،٦٤٦٢،٢٠٦١،٧٦٥١،٨٤٠١،٩١٥١،٩٨٩رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٥،٧٤٥١،٩٨٩٥،٩٧٨١٣٠٥٨،٥٣٣٣٣٢٦٥٦٣،٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٨٦،٧٧٩١٠٩،٩٥٦١١٦،٤٢٤١٢٢،٨٩٢١٢٩،٣٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٩٢،٥٢٤١١١،٩٤٥١٢٢،٤٠٢١٣٥،٩٥١١٥٥،٩٢٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٥،٣٠١٥٧،٤٠١٦٠،٧٧٧٦٤،١٥٤٦٧،٥٣٠تاماخلا ةفلكت (

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣،٣٣٣٦،٦٦٧٦،٦٦٧٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٩٠،٥٣٥١٠٥،٩٦٧١٠٩،٣٤٤١٠٩،٣٨٧١٠٩،٤٣٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١،٩٨٩٥،٩٧٨١٣،٠٥٩٢٦،٥٦٤٤٦،٤٩٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


