
ةیحبرلا 2017 م ریغ  تامظنملل  زیمتلا  ةزئاج 

ةكم ةقطنمب  ةيرسألا  ةيمنتلل  ةدوملا  ةيعمج 

ةمركملا



ىوتحملا
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نيكراشملل ماعلا  ليلحتلا 
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ماعلا ةمظنملا  ءادأ 

07
ةمظنملا ءادأ 



يفارغجلا عيزوتلا 

نم تناك  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

نم ةبسنب %27  ةمركملا  ةكم  ةقطنم 

نيكراشملا يلامجا 

كوبت
3%3%

نازاج
3%3%

ضايرلا
21%21%

ةرونملا ةنيدملا  
9%9%

لئاح
3%3%

میصقلا
3%3%

ةیقرشلا ةقطنملا  
21%21%

ریسع
9%9%

ةمركملا ةكم  
27%27%

ةمظنملا رمع 

نم لقأ  اهرمع  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

ةنس  13

13 - 3 13 - 3 

ةنس
48.5%48.5%

ةنس   3434 نم   رثكأ  
24.2%24.2%

23 - 14 23 - 14 

ةنس
18.2%18.2%

33 - 24 33 - 24 

ةنس
9.1%9.1%



ددع بسح  ةمظنملا  مجح 
نيلماعلا

ددع ديزيال  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

فظوم نع 100  اهيف  نيلماعلا 

نم 25 %30%30%30%30لقأ 

50 - 2521%21%21%21%

100 - 5133%33%33%33%

نم 100 %15%15%15%15رثكأ 

نيديفتسملا ددع 

ةكراشملا تامظنملا  نم  ىلعألا  ةبسنلا 

ديفتسم نم 10,000  رثكأ  مدخت 

48%48%48%48%

6%6%6%6%

21%21%21%21%

24%24%24%24%

10,001 رثكأف
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1 - 1000



ماعلا مييقتلا 

ماعلا مكتمظنم  ءادأ  حضوي  ينايبلا  مسرلا 

ةزئاجلاب ةكراشملا  تامظنملاب  ةنراقم 
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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لك يف  ةمظنملا  ءادأ 
ريياعملا

ماعلا مكتمظنم  ءادأ  حضوي  ينايبلا  مسرلا 

ةزئاجلاب ةكراشملا  تامظنملاب  ةنراقم 
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم   ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  

ةیجیتارتسالا رایعم  ةمكوحلا رایعم  ةيرشبلا دراوملا  رایعم  رامثتسالاو ةیلاملا  ةرادإلا  رایعم  تامولعملا ةینقت  رایعم  دراوملا ةیمنتو  لصاوتلا  رایعم  ءادألا سایق  تایلآ  رایعم 
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ةيجيتارتسالا رايعم 

تايصوتلا

(: ةيجيتارتسالا تاردابملا  جماربلا ( نأ  نم  دكأتلا 

ةيجيتارتسالا فادهألا  قيقحت  يف  مهاست  ثيحب  ةيجيتارتسالا  فادهألا  عم  حضاو  طابترا  اهل   •

نإو ققحتي  نل  فدهلا  اذه  مدخت  جمارب  كانه  نكي  مل  اذإف   . يجيتارتسا فده  لكل  جمانرب  كانه  نوكي  نأ   •

هؤاغلإ نسحتسيو  ًايرورض  جمانربلا  اذه  ربتعي  الف  ددحم  يجيتارتسا  فده  مدخي  جمانرب ال  كانه  ناك 
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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ةمكوحلا رايعم 

تايصوتلا

ةلماكتم ةيرادإ  مظن 

لودجم هيلي  يذلا  عامتجالا  يف 2017/3/1 و  ناك  عامتجا  رخآ  نيرهش ، لك  متت  ةرادإلا  سلجم  تاعامتجا  نأ  ركذ 

يف 2017/4/4
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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ةيرشبلا دراوملا  رايعم 

تايصوتلا

ةلدعملا لمعلا  نيناوق  قفو  فظوملا  دقع  يف   ( تازاجإلا سداسلا ( دنبلا  ليدعت  ةمظنملا  ىلع  بجي 

فظوملا ليلدب  ةزيمتم  ةمظنملا 

بابسأب ثحبلا  ةمظنملا  ىلعف  لمعلا  نارود  لدعم  داز  ةنس 2016  يف  نيفظوملا  ددع  ةدايز  عم  هنأ  ظحالملا 

ةلاقتسالا بابسأ  هب  حضويو  ةلاقتسالا  بلطل  جذومن  كانه  نوكي  نأ  لضفيو  كلذ 
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15.815.815.815.8
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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ةيلاملا ةرادإلا  رايعم 
رامثتسالاو

تايصوتلا

ىدملا ةليوط  ةيلام  ةطخ  دوجو  مهملا  نم 

ةمظنملل يلاملا  يطايتحالا  ةدايز  يرورضلا  نم 

24.524.524.524.5

15.215.215.215.2
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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ةيمنتو لصاوتلا  رايعم 
دراوملا

تايصوتلا

روصملا ةمظنملا  راعش  عم  جردي   ( نجولس ايريبعت (  ًاراعش  ةمظنملا  راتخت  نأب  ىصوي 

ةيفاك ريغ  لصاوتلل  ةدوصرملا  ةينازيملا 

رثكأ اهيلع  لمعلا  ىصوي  ةحضاو و  ريغو  ةماع  لصاوتلا  ةطخ 

ًادهج بلطتي  كلذ ال  لثم  ىلع  لمعلا  نأو  اميسال  ًاينورتكلإ  ًاريرقت  نوكي  نأ  لضفي  نكلو  ديج  لصاوتلا  ريرقت 

ًاريبك

ةحضاو ريغ  ةيلاملا  دراوملا  ةيمنت  ةطخ  نأ  ظحول 

ةيلاعفلا نم  ديزملا  جاتحت  ةمظنملل  ةيمقرلا  لصاوتلا  لئاسو 

ةوجرملا فادهألا  ققحتل  بناجلا  اذه  ىلع  لمعلا  نم  ديزملا  جاتحت  ةمظنملا 
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30303030

ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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تامولعملا ةينقت  رايعم 

تايصوتلا

نيديفتسملل لوصولا  ةيلمع  ريسيتل  ةينورتكلإ  حبصتل  تامدخلا  ريوطتل  ةيجيتارتسا  ةمظنملل  نوكي  نأ  بجي 

رايعملا اذه  يف  ةمظنملا  اهلذبت  ةزيمم  دوهج 

22.522.522.522.5

18.818.818.818.8

25252525

ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  

0

10

20

30



ءادألا سايق  تايلآ  رايعم 

تايصوتلا

حضتي . ال  ءادألا بناوج  فلتخم  لمشتو  ةددحم  ءادأ  تارشؤمب  ةمئاق  جاردإ  مت  امك  ةعوضوملا ، فادهألا  نم  ققحتملا  سايقل  ةطخ  ةنمضتم  ةيليغشت  ةطخ  كلتمت  ةمظنملا  نأ  ىلإ  ميدقتلا  جذومن  يف  ةجردملا  تامولعملا  ريشت 

ءادألا سايق  ةطخ  ققحت  يكلو   . ءادألا سايق  تارشؤمو  ةطخل  يلعفلا  قيبطتلا  ىلإ  ريظنتلا  راطإ  نم  لاقتنالا  نم  ةمظنملا  تحجن  اذإ  اميفو  عقاولا ، ضرأ  ىلع  تاودألا  هذه  عيمج  قيبطت  متي  فيك  ةمدقملا  تامولعملا  نم 

سايق ةيلمع  يف  ةكراشملا  نم  نولماعلا  نكمتي  نأو  ةمظنملا ،  ءادأب  نيينعملا  عيمجل  ةرسيمو  ةموهفم  ةعبتملا  تايجهنملاو  ةمدختسملا  ميهافملا  نوكت  نأ  دبال  يسسؤملا  زيمتلا  قيقحت  يف  مهستو  اهنم  ةوجرملا  فادهألا 

ريوطتلا لبس  ثحبو  جئاتنلا  ريسفتو  ءادألا 
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ىلعألا ةمیقلا   تاجردلا طسوتم  
ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج  
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