
: 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
١١،٦٥٠عورشملا ةفلكت
١،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. هزتنم وأ يراجت قوس لخاد ةخوبطملا ةرذلا نم ةفيفخ ةبجو ريفوت

. ىشمم وأ يراجت قوس طسو يف ،ةزهاجلا ةخوبطملا ةرذلا تابيبح عيبل كشك ءاشنإ

ةيودي تادعم  ، يئابرهك راخب ءاعو  ، ةريغص ةجالث
. ىشمم وأ يراجت قوس لخاد ،عبرم رتم ٤ نع لقت ال ةحاسمب كشك

( عورشملا بحاص لماع (

٦،٧١٦
%٢٠،١٢

ةرذلا بوك كشك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٣،٣٨١
سيسأتلا تافورصم٢٠،٧٣١

. ةيكيتسالب تاساك ،ةرذلا تابيبح
ءابرهك

. ةرذ بوك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،٠٠٠
١٤٠،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

٣،٠٠٠،٠٤،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٠٠١٠،٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٣،٠٠٠٠،١٠٣٠٠٣،٦٠٠

٠٠
٣،٣٠٠٣٩،٦٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٠٠

٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٥،٠٠٠٢،٩١٧
٣٥،٠٠٠٢،٩١٧

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١٢٠١٠
١٢٠١٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٣،٣٠٠٣٩،٦٠٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢،٩١٧٣٥،٠٠٠
١٠١٢٠

٨،٢٢٧٩٨،٧٢٠

٤١١٤،٩٣٦

٨،٦٣٨١٠٣،٦٥٦

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

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
تاراجيإلا

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

دنبلا
ةماع ةنايص

عوم ا

يلامجإلا

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (
دنبلا

( مجك ةرذ تابيبح (
ةيكيتسالب تاساك

يلامجإلا

تاظحالملصألا
ءابرهكلا لمشي راجيإلاعبرم رتم ٤ نع لقت ال ةحاسم

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص لماع (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مج ةرذ بوك (١٠٠
ةمدخلا  / جتنملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٥،١٨٣
٥،١٨٣
٠

١٠،٣٦٦
٠

٢٠،٧٣١

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
( يئابرهك ١٥١٢٧،٥%١٨٥٠٨٥٠راخب خبط ءاعو (

١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ةريغص ةجالث
٣٠٩٠%١٣٠٠٣٠٠ةيودي تادعم

١،٦٥٠٢٦٧،٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( ضرع ةلواط ٢٠١٦٠٠%١٨،٠٠٠٨،٠٠٠رتنواك (
٨،٠٠٠١٦٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٤٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

٢،٠٠٠٤٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١،٦٥٠٢٦٨٢٢

٨،٠٠٠١،٦٠٠١٣٣

٢،٠٠٠٤٠٠٣٣

١١،٦٥٠٢،٢٦٨١٨٩

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
١،٠٠٠

ةميقلا
٢٠،٧٣١
١١،٦٥٠
١،٠٠٠
٣٣،٣٨١

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

تادعملاو تالآلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا



ةميقلاليصفت
٣،٣٨١ليومتلا ةميق
٣٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق



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

٦،٠٠٠٦،٦٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩٦،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦٠٦٦٧٢٧٢٧٨٧٨٨٤٨٤٨٤٩٦٩٦٩٦٩٦٦

( عيبلا تالومع )٦٠٦٦٧٢٧٢٧٨٧٨٨٤٨٤٨٤٩٦٩٦٩٦٩٦٦

٥،٨٨٠٦،٤٦٨٧،٠٥٦٧،٠٥٦٧،٦٤٤٧،٦٤٤٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٢٣٢٩،٤٠٨٩،٤٠٨٩،٤٠٨٩٤،٦٦٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٦٥٠١،٨١٥١،٩٨٠١،٩٨٠٢،١٤٥٢،١٤٥٢،٣١٠٢،٣١٠٢،٣١٠٢،٦٤٠٢،٦٤٠٢،٦٤٠٢٦،٥٦٥تاماخلا ةفلكت (

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٢٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩٢،٢٦٨لوصألا كالهإ

٦،٧٦٦٦،٩٣١٧،٠٩٦٧،٠٩٦٧،٢٦١٧،٢٦١٧،٤٢٦٧،٤٢٦٧،٤٢٦٧،٧٥٦٧،٧٥٦٧،٧٥٦٨٧،٩٥٣فيلاكتلا يلامجإ

٣٨٣٣٨٣٨٠٦٨٠٦٨٠٦١،٦٥٢١،٦٥٢١،٦٥٢٦،٧١٦-٤٠-٤٠-٤٦٣-٨٨٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٨٣٣٨٣٨٠٦٨٠٦٨٠٦١،٦٥٢١،٦٥٢١،٦٥٢٦،٧١٦-٤٠-٤٠-٤٦٣-٨٨٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٨٣٣٨٣٨٠٦٨٠٦٨٠٦١،٦٥٢١،٦٥٢١،٦٥٢٦،٧١٦-٤٠-٤٠-٤٦٣-٨٨٦حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٩٦،٦٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٩،٦٠٠١٣٦،٨٠٠١٤٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩٦٦١،٢٢٤١،٢٩٦١،٣٦٨١،٤٤٠

( عيبلا تالومع )٩٦٦١،٢٢٤١،٢٩٦١،٣٦٨١،٤٤٠

٩٤،٦٦٨١١٩،٩٥٢١٢٧،٠٠٨١٣٤،٠٦٤١٤١،١٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٦،٥٦٥٣٣،٦٦٠٣٥،٦٤٠٣٧،٦٢٠٣٩،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٢٦٨٢،٢٦٨٢،٢٦٨٢،٢٦٨٢،٢٦٨لوصألا كالهإ

٨٧،٩٥٣٩٥،٠٤٨٩٧،٠٢٨٩٩،٠٠٨١٠٠،٩٨٨فيلاكتلا يلامجإ

٦،٧١٦٢٤،٩٠٥٢٩،٩٨١٣٥،٠٥٧٤٠،١٣٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦،٧١٦٢٤،٩٠٥٢٩،٩٨١٣٥،٠٥٧٤٠،١٣٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٦،٧١٦٢٤،٩٠٥٢٩،٩٨١٣٥،٠٥٧٤٠،١٣٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٢٠،٢٢%١٠٥،٠٢%٨٩،٨١%٧٤،٦١%٢٠،١٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٨،٤٤%٢٦،١٥%٢٣،٦١%٢٠،٧٦%٧،٠٩%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٥،١٨٣ةيدقن

نودروم٥،١٨٣ءالمعو نونيدم

١٠،٣٦٦عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٠،٧٣١٠

: ةتباث لوصأ

٣٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٨،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١،٦٥٠تادعمو تالآ

٠٣٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠،٠٠٠ضرأ

٣،٠٠٠٣،٣٨١ىرخأ ةتباث لوصأ

١٢،٦٥٠٣،٣٨١

٣٣،٣٨١٣٣،٣٨١ 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
٥،١٨٣٤،٤٨٦٤،٢١٢٤٣٦١،٨٤٥١١،١٣٣٥٠٨٣،٤٦٧٥٦٥٥،٨٥٨١٧،٨٥٩٧٩،٨٦١٤١،٨٧١٤٩،٨٨١٥٧،٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٥،٨٨٠٦،٤٦٨٧،٠٥٦٧،٠٥٦٧،٦٤٤٧،٦٤٤٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٢٣٢٩،٤٠٨٩،٤٠٨٩،٤٠٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١١،٠٦٣١٠،٩٥٤١١،٢٦٨١١،٤١٨١٢،١٥٥١٢،٧٢٧١٣،٨٨٨١٤،٠٥٠١٤،٢١٢١٥،٥٥٠١٦،٥٥٨١٧،٥٦٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٦٥٠١،٨١٥١،٩٨٠١،٩٨٠٢،١٤٥٢،١٤٥٢،٣١٠٢،٣١٠٢،٣١٠٢،٦٤٠٢،٦٤٠٢،٦٤٠تاماخلا ةفلكت (

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧تاراجيإلا

١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٦،٥٧٧٦،٧٤٢٦،٩٠٧٦،٩٠٧٧،٠٧٢٧،٠٧٢٨،٠٧٠٨،٠٧٠٨،٠٧٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤،٤٨٦٤،٢١٢٤،٣٦٢٤،٥١١٥،٠٨٣٥،٦٥٦٥،٨١٨٥،٩٨٠٦،١٤٢٧،١٥٠٨،١٥٨٩،١٦٦رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٥،١٨٣٩،١٦٦٢٦،٣٣٨٤٨،٥٨٦٨٠،٩١٠ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٩٤،٦٦٨١١٩،٩٥٢١٢٧،٠٠٨١٣٤،٠٦٤١٤١،١٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٩٩،٨٥١١٢٩،١١٨١٥٣،٣٤٦١٨٢،٦٥٠٢٢٢،٠٣٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٦،٥٦٥٣٣،٦٦٠٣٥،٦٤٠٣٧،٦٢٠٣٩،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٩٠،٦٨٥١٠٢،٧٨٠١٠٤،٧٦٠١٠١،٧٤٠٩٨،٧٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩،١٦٦٢٦،٣٣٨٤٨،٥٨٦٨٠،٩١٠١٢٣،٣١٠ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


