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 ثسخة ارثفاع أ سؼار امـاز وامحرتول ػىل املس خوى ادلويلارثفاع  هفلات امللاضة: 

ىل  1املؼدل من  أ نخوجر  22اإ

2018 

 ش خنرب-املؼدل خالل امفرتة ًناٍر

2018 2017 

 (دولر نوعن)امـاز  441 533  644

 (نوربمِل دولر)امحرتول  52 72 82,3

ملارهة  درمه مالًري 4,7، تفارق 2018س نة موَار درمه  17,65ارثفاع هفلات امللاضة مخحوؽ  

   2018بمخوكؼات ال ومَة ملاهون املامَة مس نة 

 2018ثنفِذ كاهون املامَة مس نة 
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املوارد   حراجع: 

 2018ثنفِذ كاهون املامَة مس نة 

 امخوكؼات ال ومَة  *احملَنة امخوكؼات امرتاجع املخوكع

 موَار درمه  2,9
 

 موَار درمه 48,23

 

 موارد امرضًحة ػىل امرشاكت  موَار درمه 51,17

ىل ؿاًة شير ش خنرب *   . 2018تناء ػىل املؼعَات املخؼولة بلإجنازات اإ
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ىل ثؼمَق جعز املزياهَة خالل س نة  امخب ثري املزتامن ميذه امؼوامل س َؤدي اإ

جرمس كاهون املخوكؼة   % 3من امناجت ادلاخًل اخلام تدل   % 3,8: 2018

 (2017خالل س نة   % 3,6) 2018املامَة مس نة 

 ثفرض ىذه اموضؼَة اختاذ امخداتري امالزمة نوخحنك يف جعز املزياهَة   

 2018ثنفِذ كاهون املامَة مس نة 
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 حماور امؼرض 

.I 2018ثنفِذ كاهون املامَة مس نة  

.II ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة  2019امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

.III 2019امخوهجات امؼامة ملرشوع كاهون املامَة مس نة 

.IV 2019أ مه ثداتري مرشوع كاهون املامَة مس نة 
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ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة   2019امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

 امس َاق ادلويل

 
 

وامـاز؛ امحرتول أ سؼار ارثفاع اس مترار 

 

3,9 من امؼاملي املس خوى ػىل الاكذطادي اهمنو ملؼدل ال ومَة امخوكؼات خفظ% 

ىل  ؛2019و 2018 سنيتم  %3,7  اإ
 

ة امخوحرات حدة ارثفاع  .وامطني الامٍركِة املخحدة امولايت تني خاضة امخجاًر
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ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة  امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

2019 

 مراجؼة امفرضَات حنو الارثفاع 

:مذوسط سؼر ؿاز امحوظان  

   نوعندولرا  560

س نة موَار درمه  6,3ملاتل  موَار درمه 9,3: ارثفاع الإرجاػات جرمس امرضًحة ػىل املمية املضافة

2018. 

  18ثوكع زايدة هفلات امللاضة مخطل 

 موَار درمه  5جزايدة  موَار درمه  

 2018ملارهة مع س نة 

هراىات  الإ
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(مبالًني ادلرامه)  

  موَار درمه  + 5,4

 موَار درمه  + 1,5 

 يف امنفلات اخملططة نولعاػات الاجامتغَةامزايدة  :  

 موَار درمه    + 3,3

2019 2018 

 امخؼومي  953 62 275 68

 امطحة  790 14 331 16

ضافةمن املوارد امرضًخِة  %70ثناىز  دا متت اإ وامخلاػد زايدة ػىل أ جور مس خخديم الإجداري غن املرض مساىٌلت ادلوةل هكشـل يف امخب مني  اإ

الت من املزياهَة امؼامة  امللاولت واملؤسسات امؼمومِة املخكفل هبم ػرب حتًو

ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة   2019امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

2019 2018 

 نخةل ال جور  800 108 159 112

(مبالًني ادلرامه)  

هراىات  الإ

7 +   

  موَار درمه 
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2018س نة موَار درمه  68,2ملاتل موَار درمه  73,24   درمه،موَار   5  +:زايدة اغامتدات الاسدامثر. 

 موَار درمه  2,7:: ال ثر املايل مخفؼَل الإضالحات 

ىل %4 من نوجيات املرضدة ادلخل ػىل وامرضًحة امرشاكت ػىل امرضًحة حطة من امرفع • ههيا ثضاف واميت %5 اإ  مساىٌلت اإ

 .درمه موَار 1,4 جزايدة أ ي 2018 س نة درمه موَار 7 غوض 2019 س نة درمه موَار 8,4 :ب ثلدر اميت امؼامة املزياهَة

ل• ضالح ثزًن ة املرانز اإ  درمه؛ موَون 300 : :مالسدامثر اجليًو

ضالح•  .درمه موَار 1 : :امخلاػد اإ

نة تـٌل ًناىز  موَار درمه 27ازدايد حاجِات متوًل اخلًز

ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة   2019امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

هراىات  الإ
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درمه موَار 15 : : املوارد تؼظ خبطوص ثداتري اختاذ 

 

 

 
 

 
 

ػداد ل املؤسساثَني، وامفاػوني ادلوةل تني امرشانة ػىل مدنَة جدًدة، أ مَة اإ ع همتًو ة املشاًر  املخؼولة الاسدامثًر

 .درمه موَار 12 ....: وامفالحة، امخحخَة امحنِةو  الاجامتغي بملعاع

 

موَار درمه   امرضًحة ادلاخوَة ػىل الاس هتالك لس امي ػىل امخحؽ  + 1,8

موَار درمه   امرضًحة ػىل امرشاكت  + 5,7

موَار درمه   املوارد املخب ثَة من حتسني حاكمة امللاولت امؼمومِة  + 2

موَار درمه   موارد اخلوضطة + 5

ضافِة  لك ىذه الاهراىات جس خوزم ثوفري متوًالت اإ

ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة   2019امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

  من امناجت ادلاخًل اخلام %3,7امخحنك يف امؼجز تنس حة 
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 2019امخوهجات امؼامة ملرشوع كاهون املامَة مس نة 

املوكِة امسامِة  امخوجهيات امخلدم ػىل مس خوى الإجناز   

 اذلاًة جرامج من املس خفِدٍن اس هتداف هظام ًؤسس كاهون مرشوع

   :الإهناء ظور يف ًوجد الاجامتغَة،

 املوحد؛ الاجامتغي امسجل•

 نوساكن؛ اموظين امسجل•

 .نوسجالت اموظنَة امواكةل خوق•

 

ػادة•  بدلمع املخؼولة اموظنَة وامس َاسات امربامج ىَلكة اإ

 ومعَق شامل ثشلك الاجامتغَة واذلاًة

 

  :2019-2018 املدريس ادلخول من اهعالكا ثُسري جرانمج ثؼممي•

 املايض؛ املومس خالل 706.359 غوض ثومَذ موَون 2,1

 ؛ثومَذ موَون 1,44 :املدرس َة واملعامع ادلاخوَات منح من امرفع•

 جرمس جدًد مس خفِد 100.000 :ال ويل نوخؼومي امخدرجيي امخؼممي•

 .2019-2018 املدريس ادلخول

غعاء• ة دفؼة اإ  املدريس اميدر وحمارتة اهمتدرس دمع مربامج كًو

 2019-2018 املدريس ادلخول من اهعالكا

 الإظار املرجؼي
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املوكِة امسامِة  امخوجهيات  امخلدم ػىل مس خوى الإجناز   

ضندوق دمع املحادرة اموظنَة نوخمنَة »احلساب اخلطويص  ثؼدًل•

 مُشمل امربامج اجلدًدة نومحادرة اموظنَة نوخمنَة امخرشًة؛« امخرشًة

املخؼوق مبساظر ثنفِذ امنفلات املربجمة يف ىذا  املرسومثؼدًل •

 .  احلساب

ظالق•  املرحةل امثامثة من املحادرة اموظنَة نوخمنَة امخرشًة اإ

ضالح الاجامتع ال ول  غلد• ة املخؼولة تلِادة اإ نوجنة امحني وزاًر

جرئاسة امس َد رئُس  2018من ش خنرب  12، يف اذلاًة الاجامتغَة

 .احلكومة

اميت جشوب ثنفِذ جرانمج املساػدة امعحَة  مؼاجلة الاخذاللت•

 رامِد

هناء• ػداد اإ  مالمترنز املرجؼي اموظين املَثاق مرسوم مرشوع اإ

  .الإداري

 الإداري امالمترنز مِثاق اغامتد•

 2019امخوهجات امؼامة ملرشوع كاهون املامَة مس نة 

 الإظار املرجؼي
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املوكِة امسامِة  امخوجهيات امخلدم ػىل مس خوى الإجناز   

 املخؼوق 18-47 رمق كاهون مرشوع ػىل احلكومة مبجوس املطادكة•

ضالح ة املرانز بإ ة انوجان وخوق مالسدامثر اجليًو  املوحدة اجليًو

 مالسدامثر؛

 .الإهناء ظور يف ًوجد مالسدامثر جدًد مِثاق مرشوع•

ل• هؼاش املخؼوق امورش ثزًن  اخلاص الاسدامثر بإ

وشاء•  وامربط؛ امحَضاء بدلار امطحة همن يف نوخكوٍن مرنٍزن اإ

ن حول وظين ملاء ثنظمي•   س نة هناًة كدل وامدشـَل، امخكٍو

2018. 

ن تني اجلَدة املالمئة ػىل احلرص•  امحعاةل وحمارتة وامدشـَل امخكٍو

ػداد• ة ذي جرانمج اإ ىل اس خؼجامَا جرانجما ًلرتح أ ومًو  هناًة ؿاًة اإ

 ؛2018 س نة

ػداد•  تخلكفة ،2026 س نة أ فق يف الاسدامثر مدرسًع جرانمج اإ

مت .درمه موَار 114 ثناىز اجٌلمَة ػداد اهناء حامَا ًو  الثفاكِة اإ

 .ال ظراف امزتامات حتدد اميت الإظار

ة ذي امربانمج ثنفِذ•  وامري نورشب امطاحل بملاء نوزتوًد ال ومًو

 2019امخوهجات امؼامة ملرشوع كاهون املامَة مس نة 

 الإظار املرجؼي
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ػداد ثوهجات مرشوع كاهون املامَة مس نة  ملد مت اإ

 ػىل أ ساس امخوجهيات املوكِة امسامِة 2019

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 
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 1 دمع امس َاسات الإجامتغَة 

 2 ثلوَص امفوارق 

غعاء دًنامِة جدًدة مالسدامثر ودمع  اإ

 امللاوةل 
3 

 ال وموايت

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 
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 دمع امس َاسات الاجامتغَة. 1
امخؼومي: 

 ؛2019 س نة جرمس جدًدة مؤسسة 137  تناء :املدريس امؼرض ثلوًة 

  مذؼددة وال كسام الإنخظاظ ثلوَص) نوخؼومي امخرشًة املوارد ثؼٍزز 

  مهنا 2019-2017 امفرتة خالل مايل منطة 70.000 خوق :(املس خوايت

 ؛2019 س نة خالل منطة 15.000

  ال ويل؛ امخؼومي ثؼممي يف امحدء 

انوـات املينَة، امشؼة :امحَداؾويج امخب ىَل... 

امطحة: 
 ؛...أ حصاب املين احلرةامعوحة، : امخـعَة امطحَة ال ساس َةثؼممي 

املسدشفى اجلامؼي بمؼَون، : ثوس َع معوَة ثب ىَل امؼرض الاسدشفايئ

هجوًة، مرانز اسدشفائَة املسدشفى اجلامؼي تعنجة، أ رتؼة مرانز 

 ؛...املرب

 وال دوًةحتسني اموموج نوخدمات امعحَة. 

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

 موَون درمه 275 68
 :مبا فهيا  

درمه موَون   170 2  :جرانمج ثُسري 

 درمه موَون  231 28
 :مبا فهيا

 درمهموَون   600 1:  رامِدجرانمج 

 الامزتامات جرمس تناء وجتيزي املرانز

موَون   800 6: اجلامؼَة الإسدشفائَة

 درمه
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امدشـَل: 

 ن مالمئة  امشـل؛ سوق حلاجِات امخكٍو

 كامة  امش حاب؛ وثب ىَل حكوٍن مرانز من جدًد جِل اإ

 ػادة  .نودشـَل امؼمويم ادلمع وجرامج أ مَات ىَلكة اإ

2019 

 امخؼومي - 000 15

 امطحة - 000 4

حداث   منطة مذؼاكد مفائدة كعاع امخؼومي 15.000منطة مايل و 25.458اإ

 دمع امس َاسات الاجامتغَة. 1

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

حداث  كدل من احملللة ال ربح ػىل 2,5 %يف حمدد وس يب ثسؼر ال ربح ػىل نوخضامن اجامتغَة مسامهة اإ

 درمه موَون (40) أ رتؼني ًفوق أ و مدوـيا ٌساوي أ ربحا حتلق اميت امرشاكت ػىل نورضًحة اخلاضؼة امرشاكت

 .2019 ًناٍر فذح من اتخداء وذكل مذخامَخني حماس حُذني مس ندني
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 امربانمج 2018 2019 امخـريات 

درمه موَون      رامِد  موَار درمه 1,3 موَار درمه 1,6 : 300

 املحادرة املوكِة موَون حمفظة موَون درمه 250    موَون درمه  250 -

 ثُسري موَون درمه  631 موَار درمه  2,17 موَار درمه 1,54: 

 املساػدة املحارشة نونساء ال رامل موَون درمه  600 موَون درمه  600 -

ػاكة موَون درمه  150  موَون درمه  150 -  مساػدة ال شخاص يف وضؼَة اإ

درمه موَون     املعامع املدرس َة وادلاخوَات موَون درمه  900 موَار درمه  1,47 + 570

درمه موَون     املنح موَار درمه  1,6  موَار درمه  1,8 + 200

اس هتداف امفئات امفلرية واميشة  : 

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

 ثلوَص امفوارق . 2
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درمه موَار 50) املروي امؼامل يف والاجامتغَة اجملامَة امفوارق من نوحد املويك امربانمج ثفؼَل يف امدرسًع( 

 2019موَار درمه اغامتدات ال داء جرمس س نة  3,4        

 2020موَار درمه اغامتدات امزتام جرمس س نة   4و 

 ظالق  2023-2019 امخرشًة نوخمنَة اموظنَة املحادرة من امثامثة املرحةل اإ

 موَار درمه  18: امخلكفة الإجٌلمَة

 موَار درمه 1,8: 2019مسامهة املزياهَة امؼامة جرمس س نة 

 ثلوَص امفوارق . 2

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 
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ة ثفؼَل  : املخلدمة اجليًو

ىل %4 من نوجيات املرضدة ادلخل ػىل وامرضًحة امرشاكت ػىل امرضًحة حطة من امرفع  %5 اإ

ههيا ثضاف واميت  درمه؛ موَار 8,4 :ب ثلدر اميت امؼامة املزياهَة مساىٌلت اإ

تـ ًلدر مبحوؽ «اجليات تني امخضامن ضندوق» مفائدة املوارد ىذه من %10 وس حة ختطَص :  

 .درمه موَون 840

 

 ثلوَص امفوارق . 2

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 
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186,6 

189 189 
190 

195 195 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 كاظرة نولعاع اخلاص : الاسدامثر امؼمويم

 مبالًري ادلرمه 

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

غعاء دًنامِة جدًدة . 3  ودمع امللاوةل مالسدامثر اإ
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دمع خاص نوملاولت امطـرى واملخوسعة وامللاولت امطـرية جدا 

؛...امشاكايت ملؼاجلة رمقَة تواتة ال جال، مراكدة :ال داء أ جال ثلوَص 

؛الإرجاػات وجرسًع املرتامك املضافة املمية ػىل امرضًحة دٍن ثطفِة 

امطـرى؛ املروض ػرب اهمتوًل سلف ورفع امضٌلن أ مَات ثخس َط خالل من نومتوًل اموموج حتسني 

جدا امطـرية نوملاولت خمططة نوضٌلن أ مَة اغامتد. 

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

غعاء دًنامِة جدًدة . 3  ودمع امللاوةل مالسدامثر اإ
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 :ػرب واملخوسعة، امطـرى امللاولت خطوضَات مع مالمئخو هبدف امرشاكت ػىل نورضًحة احلايل اجلدول مراجؼة

ىل %20 من امرشاكت ػىل امرضًحة وس حة ختفِظ  300.001 تني ما مل ربح بمنس حة %17,5 اإ

 ؛درمه 1.000.000و

ميذا حامَا اخلاضؼة نورشاكت بمنس حة %17,5 يف امرضًحة ميذه امخطاػدي امسؼر منس حة سلف حتدًد 

 (...اخلطويص، امخؼومي احلرفِة، امرشاكت امفندكِة، امرشاكت املنجمَة، امرشاكت املطدرة، امرشاكت)امسؼر

 .درمه 300.000 مدوـيا ًفوق أ ربحا حتلق واميت

 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

غعاء دًنامِة جدًدة مالسدامثر ودمع امللاوةل . 3  اإ

دمع خاص نوملاولت امطـرى واملخوسعة وامللاولت امطـرية جدا 
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 2019كاهون املامَة مس نة مرشوع 

 -وامنفلات املداخِل -املرمقة املؼعَات 
 (%)امفرق 

(1)-(2) 

 (املمية) امفرق 

(1)-(2) 
(ادلرامه مبالًري)املؼعَات امطافِة  (1) 2018  مق  (2) 2019م  .ق .م   

ة 236,81 246,99 10,18 4,3  املداخِل اجلاًر

 املداخِل اجلحائَة 211,38 219,95 8,57 4,1

5,8 5,61 102,67 97,06 املحارشة امرضائة 

3,1 2,72 89,83 87,11 املحارشة ؿري امرضائة   

-2,8 -0,27 9,42 9,69 ادلرهَة امرسوم   

2,9 0,51 18,03 17,52 وامخنرب امدسجَل رسوم 

 ؿري اجلحائَة ملداخِلا 22,14 23,74 1,6 7,2

نة 3,3 3,3 0 -  مداخِل تؼظ احلسابت اخلطوضَة نوخًز

ة 215,83 233,77 17,94 8,3  امنفلات اجلاًر

3,0 3,31 112,16 108,85 املوظفني 

12,7 8,42 74,56 66,14 اخلدمات و امسوع 

5,8 1,57 28,68 27,11 ادلٍن فوائد 

33,9 4,65 18,37 13,72 امللاضة 

 الاسدامثر 60,26 57,61 2,65- 4,4-

- 3,7 % - 3 % 
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 حماور امؼرض 

.I 2018ثنفِذ كاهون املامَة مس نة  

.II ػداد مرشوع كاهون املامَة مس نة  2019امس َاق والإهراىات املخؼولة بإ

.III 2019امخوهجات امؼامة ملرشوع كاهون املامَة مس نة 

.IV 2019أ مه ثداتري مرشوع كاهون املامَة مس نة 
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ة، ادلخول جرمس امرضًحة فرض هظام ثؼدًل حداث خالل من امؼلاًر جرايئ ثسؼر املنحع يف جحز اإ  %15 وسخذو اإ

غفاء مع ىذا .%40 ختفِظ تؼد احلايل امرضًحة أ سؼار جدول ثعحَق غوض  30.000 ثخجاوز ل اميت ادلخول اإ

 ؛س نواي درمه
 

 ػادة دراج اإ   ،امشخيص نوسكن مؼد مدىن من منفسو امشخص ٌسومو ما ػىل املعحلة املضافة املمية ػىل امرضًحة اإ

مـاء تلاء مع نوخضامن، الاجامتغَة املسامهة واإ غفاء ػىل الإ  بمنس حة مرتع مرت 300 ثخؼدى ل اميت املـعاة املساحة اإ

 ؛امرئُيس نوسكن
 

امناكص الإكرار أ و بلإكرار املخب خر الإدلء أ و الإدلء ػدم غن امناجتة وامـرامات نوجزاءات ال دىن احلد ثلوَص 

ىل درمه 500 من ،اذلايت امللاول أ غٌلل جرمق املخؼوق  ؛درمه 200 اإ
 

ضات مل جر بمنس حة ادلخل ػىل امرضًحة من الإغفاء ة اخلدمة يف نومجندٍن املمنوحة وامخؼًو  ؛امؼسكًر
 

مزامِة من الإغفاء  ل واميت مؼاش، من أ نرث ػىل املخوفٍرن نومخلاػدٍن بمنس حة ادلخل، مبجموع بلإكرار الإدلء اإ

 .درمه 30.000 يف احملدد املؼفى احلد نورضًحة اخلاضع امطايف مدوـيا ٍلوع ًخجاوز
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وامؼسكًرني املدهَني املوظفني حلوق ذلوي املمنوح اموفاة مرضَد بمنس حة ادلخل ػىل امرضًحة من الإغفاء 

 امؼمومِة؛ واملؤسسات امرتاتَة وادلاػات ندلوةل امخاتؼني وال غوان
 

دماج مـاء نورضائة، امؼامة املدوهة يف امخب مني غلود ػىل امرمس اإ  وفاة ػىل امخب مني تؼموَات املخؼوق الإغفاء واإ

خضاع مع امللرتضني، فة امخب مني غلود ػىل نورمس امللرتضني وفاة ػىل امخب مني معوَات اإ  وختطَص %10 تخؼًر

 الاجامتغي؛ امامتسم دمع ضندوق مفائدة حطَوخو
 

مـاء  أ و غن ثلل أ و جساوي واميت 2000 ًناٍر فاحت كدل امخحطَل كِد املوضوػة ادلوةل مفائدة املس خحلة ادلًون اإ

ىل درمه (50.000) أ مف مخسني مدوؽ مهنا ثحلى  يف مماثل كاهون مرشوع ثلدمي مع ،2018 دٌسمرب 31 ؿاًة اإ

 امرتاتَة؛ ادلاػات هيم امشب ن ىذا
 

مـاء ظار يف ادلوةل ظرف من امش حاب نوملاومني املمنوحة بملروض املخؼولة ادلًون اإ  وضؼيا مت اميت ال مَة اإ

 .2002 ػام يف غهنا امخخًل مت واميت امحنكِة املروض ػىل امفئة ىذه حطول مدسيَل
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ظار يف املنجزة ،اخلوضطة حطَةل ػائدات ختطَص ل ٍرخص اذلي39-89  رمق املاهون أ حاكم اإ  منش ئات تخحًو

ىل ػامة  ؛امؼامة واملزياهَة والاجامتغَة الاكذطادًة نوخمنَة امثاين احلسن ضندوق تني بمدساوي اخلاص، املعاع اإ

 

ماكهَة من اخلارج مع أ و يف تؼموَات ثلوم اميت املـرتَة امرشاكت متكني  يف حتمويا مت اميت امرضًحة اس خزنال اإ

 الازدواج مخجنة اميادفة اجلحائَة مالثفاكِات ظحلا بملـرب، املس خَحلَّة امرشاكت ػىل امرضًحة مدوؽ من اخلارج،

 ؛امرضًيب

 

ػىل امرضًحة أ و امرشاكت ػىل نورضًحة اخلاضؼة احلطَةل من ادلؼَات تؼظ مفائدة املمنوحة اميحات خطم 

خؼوق ادلخل، جناز هبدف ادلوةل مع رشانة اثفاكِة أ جرمت واميت ثنظميي تنص لحئهتا احملددة بدلؼَات ال مر ًو  اإ

ع  ػامة؛ مطوحة ذات مشاًر

 

حداث ة امرشاكت ػىل املوزػة ال ربح ػىل 50 % تنس حة ختفِظ اإ   ادلاغي امخوظَف ىَئات يف املسامهم

 .امؼلاري
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ىل %0,5 من نورضًحة ال دىن احلد سؼر من امرفع  اتخداء جعز فهيا حبطَةل ثرصح اميت نومنشب ت بمنس حة %0,75 اإ

 امراتؼة؛ امس نة من
 

لك غن درمه 5 000 حدود يف امرضًيب، املس خوى ػىل نوخطم املاتةل هلدا املدفوػة امنفلات مدوؽ سلف ختفِظ 

 مورد لك وغن ًوم لك غن درمه 10 000 غوض( شير لك غن درمه 50.000 حدود ويف مورد لك وغن ًوم

 ؛)شير لك غن درمه 100.000و
 

مـاء  احلرة؛ املاتضة وامرشاكت احلرة وامحنوك امخنس َق مبرانز اخلاص الاس خثنايئ اجلحايئ امنظام اإ
 

ىل 567 من نوخحطَل ادلهَا امنس حة زايدة ػرب نوسجائر، بمنس حة الاس هتالك ػىل ادلاخوَة امرضًحة من امرفع     اإ

ىل %53,6 من امرضًيب ونوضـط س َجارة 1000 ملك درمه 630  ؛%58 اإ
 

ت مثن من %3 يف احملدد ال دىن احلد ثعحَق  واذلي رئُيس، هسكن مامكو ٌشـهل غلار من جزء أ و غلار ثفًو

 .درمه 1.000.000 ًخجاوز
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أ مالك موارد حطَةل مدشمل امؼمومِة، ادلًون حتطَل مدوهة يف امللررة ال داء ثب خري جزاءات ثعحَق جمال ثوس َع  

  ثؼاكدي؛ ظاراإ  يف اجلزاءات ىذه ثضمني ًمت مل اميت احلاةل يف ادلوةل
 

املاهون مللذضَات ظحلا خطوضَة ل مور مرضدة حسابت 4 و مس خلةل تطورة املسرية ندلوةل مرافق 3 حذف 

 املامَة؛ ملاهون امخنظميي
 

ة املرانز» مس خلةل تطورة املسرية ادلوةل مرافق حذف ضالح املخؼوق املاهون دخول من اتخداء «مالسدامثر اجليًو  بإ

ويا امخنفِذ حزي املرانز ىذه ىل وحتًو  معومِة؛ مؤسسات اإ
 

ة امرتخِص ػادة املدهَة نووكاًة امؼامة نومدًٍر  املامَة امس نة خالل شاؾرة أ ضححت اميت املامَة املناضة اس خؼٌلل بإ

 ال منَة؛ ال هجزة بيق ؾرار ػىل اموفاة أ و الاس خلاةل امؼزل، ثسخة
 

حطَةل من "املويك ادلرك مفائدة ادلمع ضندوق"و "اموظين ال من مفائدة ادلمع ضندوق" احلساتني حطة من امرفع 

ىل حامَا %40 من امعرق ػىل امسري مدوهة مبخامفات املخؼولة واجلزافِة امخطاحلَة امـرامات  .%60 اإ
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