
 لرصادٌح نرمٍٍى والغ انششكحانًؤششاخ اإل

**************************** 

ػُها تاألسلاو وانرً ذؼكس َشاط انششكح )انرأيًٍُ  وهً يجًىػح انًؼاٌٍش انرً ًٌكٍ انرؼثٍش      

إػرًاداً  ( ،1027( وانًخططح نؼاو )1026 - 1025واألسرثًاسي(  خالل سُىاخ انرمىٌى انفؼهٍح نؼايً )

 -وًٌكٍ ذفصٍهها تًا ٌهً : ػهى انجذاول انًمذيح يٍ لسى انرخطٍط وانًراتؼح نهششكح ،

 

 ( األلساط انىاسدج 3-2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

انؼشاق تهغد األلساط اإلجًانٍح انىاسدج نهششكح يٍ جًٍغ انًصادس انًذهٍح واألجُثٍح يٍ داخم وخاسج       

ً يمذاسِ 1026ػاو  سرح ػشش يهٍاس واستؼًائح واثُاٌ وػششوٌ  ػشالً )فمط دٌُاس 26711733 يثهغا

 ػشالً )فمط دٌُاس  26721327 يماتم يثهغاً يمذاسِ دٌُاس ػشالً(يهٍىٌ وسثؼًائح وثالثح وثالثىٌ انف 

 1025نؼاو  دٌُاس ػشالً(أنف سرح ػشش يهٍاس وأستؼًائح وإثُاٌ وذسؼىٌ يهٍىٌ وثالثًائح وأستؼح ػشش

أٌ ذذمك انششكح ألساط ذمذس تًثهغ  1027يٍ انًرىلغ فً ػاو  % ،0471أي تُسثح اَخفاض يمذاسها 

 وانجذول انرانً ٌىضخ رنك : 0دٌُاس ػشالً( ػشش يهٍاس  سثؼحدٌُاس ػشالً )فمط  27000000

 (2جذول سلى )

 (1026 -1025األلساط انىاسدج نهششكح نهسُىاخ )

 )أنف دٌُاس(                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                             200×   5102إجًانً ألساط  – 6102= إجًانً ألساط ػاو * َسثح انرطىس 

 1025إجًانً ألساط                                        

 

    200×   األلساط انجضئٍح* األهًٍح انُسثٍح =  

 إجًانً األلساط                          

   

 

 

 

 

 مــفاصٍـرـان

 1025ألساط 

 )انفؼهٍح(

األهًٍح 

 انُسثٍح

% 

 1026 ألساط

 )انفؼهٍح(

األهًٍح 

 انُسثٍح

% 

َسثح 

 انرطىس

% 

 

 ألساط انًخططح

1027 

  (2412)  23436 26253217 22.13 26365275 يٍ انذاخم اإلػادج

  221477 2467 163302 0.77 216332 انخاسج يٍ اإلػادج

 27000000 (0471)  26711733  26721327 ىعـــــــــــانًجً

 



 -: ٌالدظ يا ٌهً (2سلى )نجذول يٍ ا 

 

 

  َخفاضدٍث تهغد َسثح اإل 1025تانًماسَح يغ ػاو  1026َخفاض فً دجى األلساط اإلجًانٍح  نؼاو إ -أ

0471.% 

 

َخفاض إودممد  1026% يٍ األلساط اإلجًانٍح نؼاو 23436اإلػادج يٍ انذاخم ذشكم َسثح يمذاسها  -ب

َخفاض هى فمذاٌ انىثائك نكافح فشوع انرأيٍٍ ٌ سثة هزا اإلإ ، 1025% ػٍ ػاو 2412يمذاسها   تُسثح

إضافح إنى  ، انًىصم (،  صالح انذٌٍ ،انًذافظاخ انرً ذشهذ ػًهٍاخ ػسكشٌح وهً ) األَثاس انىاسدج يٍ

وكًا ذؼهًُا  ، انهُذسٍح وخاصح انذكىيٍح يُها وتشكم كثٍش تسثة انظشوف انذانٍح ذىلف انًشاسٌغ

 . َخفاض وثائك انرأيٍٍ انهُذسًإسرفساساذُا انًركشسج ػٍ سثة إانششكاخ انًسُذج يٍ خالل 

 

 

دٍث دممد ،  1026% يٍ اإللساط اإلجًانٍح نؼاو 2467اإلػادج يٍ انخاسج ذشكم َسثح يمذاسها  -ج

ح ــاط انخاصــسنى وسود األلإىد انسثة ــ، وٌؼ 1025او ــ% ػٍ ػ 221477 يمذاسها َسثح صٌادج

سىق انرأيٍٍ انؼشالٍح انًثشيح يغ انًؼٍذ األجُثً ضًٍ دساب انُصف  إذفالٍاخ% يٍ 5ح ـــتذصرُا انثانغ

 .2/2/1025ػرثاسا يٍ إٌ يساهًرُا تانذصح أػالِ تذأخ أ، دٍث 1025األول نؼاو 

 


