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السالم عليگم ورحمة الله وبرگاته ،،،

إعماالً ألحكام املادة ( )88من الدس� � ��تور ،واملادة ( )20من القانون املالي،
واملادة ( )166من الالئحة الداخلية ملجلس النواب ،يشرفني أن أقف أمامكم
مجددا ألقدم لكم ونيابة عن احلكومة البيان املالي ملش� � ��اريع املوازنات العامة
للس� � ��نه املالية 2010م وكذا اإلطار متوس� � ��ط املدى للموازن� � ��ة العامة للدولة
(2012-2010م).
كما يس� � ��عدني ،باألصالة عن نفس� � ��ي ،ونيابة عن زمالئي رئيس وأعضاء
احلكومة ،أن أعبر ملجلس� � ��كم املوقر عن جزيل الشكر والتقدير على تفهمكم
للظروف التي صاحبت إعداد مش� � ��اريع املوازنات العام� � ��ة والتي حالت دون
عرضه� � ��ا على املجلس في بداية املوعد الدس� � ��توري ،األمر الذي يؤكد تنامي
مس� � ��توى ونوعية التعاون اجلاد بني احلكومة واملجلس ،وهذا ما عكس نفسه
على مستــوى العالقة التكاملية القوية واملس� � ��تمرة بني السلطتني التشريعية
والتنفيذي� � ��ة الهادفة إلى خدم� � ��ة املصالح العليا للوطن ،آمل� �ي��ن أن يثمر ذلك
التعاون والتكام� � ��ل والثقة والوضوح في تذليل الصعوبات ومجابهة التحديات
التي تعترض حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية التي نس� � ��عى جميعاً
إلى حتقيقها.
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األخوة واألخوات

إن مش� � ��اريع املوازنات العامة املعروضة على مجلسكم متثل في مجملها
البرنامج التنفيذي السنوي ملجموعة السياسات واإلجراءات واملشاريع التي
تأمل احلكومة تنفيذها خالل العام القادم 2010م ،مسترش� � ��دة باألهداف
االقتصادية واالجتماعية للتنمية ،وكذلك باألولويات التي تسعى احلكومة
من خالل تنفيذها لتس� � ��ريع خطوات بلوغ األهداف ال� � ��واردة في البرنامج
االنتخابي لفخامة األخ /على عبدالله صالح رئيس اجلمهورية (حفظه الله)،
وكلنا أمل بأن تتضافر اجلهود في السلطتني التشريعية والتنفيذية لتحقيق
تلك األهداف.
كما ان مش� � ��اريع املوازنات العامة تأتي في ظ� � ��ل ظروف بالغة الصعوبة
والتعقيد ،فعلى الرغ� � ��م من جتاوز بالدنا جزئياً لتداعي� � ��ات األزمة املالية
واالقتصادي� � ��ة العاملية ،وعلى الرغم من جه� � ��ود احلكومة في تنفيذ حزمة
السياس� � ��ات املالية واالقتصادية والنقدية الالزم� � ��ة الحتواء تداعيات هذه
األزمة واحلد من آثارها السلبية على األنشطة االقتصادية وعلى املوازين
الكلية لالقتصاد من حيث مستوى عجز املوازنة ،وحجم الدين العام ،وعجز
ميزان املدفوعات ومستوى العرض النقدي ،إال ان آثار األزمة العاملية أظهرت
بش� � ��كل قوي املخاوف والتحديات االقتصادية الكبيرة التي تواجهها بالدنا
في ظل االعتماد شبه الكلي على س� � ��لعة واحدة في متويل اخلزينة العامة
وكمصدر أساس� � ��ي للدخل من العمالت األجنبي� � ��ة .وفي ضوء االنخفاض
املستمر الفعلي واملتوقع في الكميات املنتجة من النفط ،فإن األمر يستدعي
تقييم اآلفاق في املدى املتوس� � ��ط واملدى الطويل ،ويحتم علينا جميعاً في
الس� � ��لطتني التش� � ��ريعية والتنفيذية الوقوف بجدية حيال هذه التحديات،
السبل املتاحة والكفيلة مبواجهتها ومبا يكفل حتقيق
واخلروج بإجماع حول ُ
االستقرار والنمو االقتصاديني.
وانطالقاً من حرص احلكومة الكبير على أن تكون موازنات الدولة متسقة
مع متطلبات معاجلة اآلثار السلبية الناجمة عن األزمة املالية العاملية وتلبية
احتياجات وطموحات املجتمع ،وفقاً ملا تسمح به اإلمكانات واملوارد املتاحة،
عمدت احلكومة إلى إعداد إطار متوس� � ��ط املدى للموازنة العـــامة للــدولة
(2012 – 2010م) مس� � ��تندة إلى التقييم املوجز لـمس � � �تــوى أداء االقتصـاد
الوطنـي وتنفيـذ الـموازنة العامة للدولة خـــالل الفتـــــرة (2008 – 2006م)
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بوجه عام وعل� � ��ى النتائج الفعلية األولية لعام 2009م على وجه اخلصوص،
مما ساهم في توفير مقاربة علمية وعملية لواقع االقتصاد الوطني ومستوى
أدائه املتوقع خالل الس� � ��نوات القليلة القادمة ،إلى جانب معرفة درجة تأثر
االقتصاد الوطني باألزمة العاملية والنتائج املترتبة على ذلك ،وبهذا نكون قد
وفرنا األرضية املناس� � ��بة لتحديد التحديات االقتصادية واالجتماعية التي
تواجه االقتصاد الوطني واألولويات املجتمعية والتنموية التي نعمل جميعاً
لتحقيقها ،وكذا املوارد االقتصادية املتاحة واملتوقعة وقدرة االقتصاد الوطني
على توظيفها بكفاءة لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف وطموحات.
األخ  رئيس مجلس النواب
األخوة واألخوات أعضاء املجلس

لق� � ��د واجه االقتصاد العاملي من ُذ وقت مبكر م� � ��ن العام املاضي 2008م
حتديات غير مس� � ��بوقة جتس� � ��دت في أزمة ارتفاع أس� � ��عار املواد الغذائية
واألولية ،تبع ذلك مباش� � ��رة مع الربع األخير من العام املاضي بروز األزمة
املالية واالقتصادية العاملية والتي تأثرت بها كل االقتصاديات الكبيرة منها
والصغيرة ،وزعزعت استقرار النظام املالي العاملي ودخل االقتصاد العاملي
مرحلة من الركود واالنكماش ،ومن املتوقع أن يشهد االقتصاد العاملي هذا
العام تراجعاً بنسبة ( )% 1.1مقارنة مبعدالت منو عالية جتاوزت الـ()% 4
خ� �ل��ال الفترة (2008 – 2004م) ،كما أن حجم التج� � ��ارة العاملية يتوقع أن
يشهد هو اآلخر تراجعاً هذا العام بنسبة ( )% 12مقارنة مبعدل منو ()%3
العام املاضي .ومع تفاقم آثار األزمة العاملية ،قامت العديد من الدول باتخاذ
العديد من اإلجراءات والتدابير االستثنائية تركزت على إنقاذ املؤسسات
املالية الكبرى وتوفير التمويالت الالزمة لألنشطة االقتصادية ،وفي نفس
الوقت دعم ومساندة القطاعات املتضررة.

وخالل الربع الثالث من هذا العام ،ومع حتس� � ��ن األوضاع املالية نتيجة
للتدخل القوي للحكومات ،بدأت بالظهور مالمح تش� � ��ير إلى أن االقتصاد
العاملي ميكن أن يخرج من الركود غير املسبوق ،لكن مازال الطريق طوي ً
ال
ملعاجلة آثار األزمة ،وتش� � ��ير توقعات صندوق النق� � ��د الدولي بأن التعافي
سيكون على وتيرة بطيئة وأن يصل النمو االقتصادي العاملي إلى ()%2.5
في العام 2010م ،كما ان البيئة الس� � ��ائدة ال تزال مليئة بتحديات جسيمة
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خصوصاً أن املؤسس� � ��ات املالية تواجه حتديات إعادة بناء وهيكلة لرؤوس
أموالها واالنس� � ��حاب التدريج� � ��ي من الدعم احلكومي ،ويوصى مس� � ��ئولو
املنظمات الدولية بالتزام أعلى درجات احلذر عند تنفيذ اس� � ��تراتيجيات
اخلروج من األزمة ،وضرورة االنتظار لتحقق االستقرار االقتصادي.
وعل ��ى املس ��توى احمللي ،عانت بالدنا كغيرها م� � ��ن البلدان من آثار هذه
األزمة بصورة مباشرة وغير مباش� � ��رة ،وانعكست تلك اآلثار على املوازين
االقتصادية الكلية الداخلية منها واخلارجي� � ��ة متمثلة في الزيادة املتوقعة
في عجز احلساب اجلاري ،وفي امليزان الكلي مليزان املدفوعات ،والزيادة
في عجز املوازنة العامة للدولة ،والناجمة بش� � ��كل أساسي عن االنخفاض
الكبير في عائدات الصادرات النفطية بس� � ��بب الهبوط الكبير في أسعار
النفط اخلام ،واالنخفاض احلاد لكميات النفط املنتجة ،إلى جانب تراجع
االستثمارات اخلاصة وباألخص االستثمارات اخلارجية ،إضافة إلى تأثر
القطاعات االقتصادية املرتبطة بالعالم اخلارجي مثل قطاعات السياحة
والتجارة والنقل ،األمر الذي سينتج عنه تراجعاً في معدل النمو املستهدف
لعام 2009م في القطاعات غير النفطية.
وفي املقاب� � ��ل ،كان من اجلوان� � ��ب اإليجابية لألزمة واس� � ��تمرار الركود
االقتص� � ��ادي العاملي ،انخفاض األس� � ��عار العاملية للمواد الغذائية والس� � ��لع
األساسية املستوردة ،مما ساهم في انخفاض معدالت التضخم ووصولها
إلى أرقام أحادية هذا العام مبتوسط متوقع ( )%8.5مقارنة مبعدل تضخم
( )%10.8نهاية العام املاضي 2008م.
والحتواء تلك اآلثار ومحاولة وقف تداعياته� � ��ا على االقتصاد الوطني
واملؤسس� � ��ات املالية ،فقد اتبعت احلكومة والس� � ��لطات النقدية سياسات
اس� � ��تهدفت احلفاظ على االس� � ��تقرار النقدي واملصرف� � ��ي ،وخاصة فيما
يتعلق باستقرار أسعار الصرف وامتصاص فائض السيولة وتعزيز سالمة
اجلهاز املصرف� � ��ي وتخفيف تعرض� � ��ه لتداعيات األزمة م� � ��ن خالل إمداد
القطاع املصرفي بحاجته من السيولة س� � ��واء بالعملة احمللية أو األجنبية،
ومن خالل تخفيض متطلبات االحتياطي اإللزامي ،كما قامت الس� � ��لطات
النقدية بتعديالت هامة في سياساتها املرتبطة بأسعار الفائدة األساس،
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وعلى فوائد اإلقراض للقطاع اخلاص استمراراً للسياسات الهادفة إلى حفز
االستثمار واحملافظة على االستقرار النقدي وبالتالي األسعار ,والذي يُعد
أحد أهم ركائز االستقرار االقتصادي الالزم خللق بيئة استثمارية جاذبة
لالستثمارات احمللية واألجنبية.
وفي هذا الس� � ��ياق ،وعلى الرغم من التفويض املمنوح لها من مجلسكم
املوقر بإجراء تخفيضات في اإلنفاق لتخفيف آثار تداعيات األزمة املالية
العاملية ،حرصت احلكومة ،ممثلة بوزارة املالية ،على تنفيذ جميع االلتزامات
املعتمدة في املوازنة لهذا العام ،كما حرصت ومن ُذ وقت مبكر على التسريع
بوتيرة تنفيذ املش� � ��اريع االس� � ��تثمارية من خالل االرتباط بطلبات اإلنفاق
االستثماري لكافة اجلهات من بداية العام مقارنة باألعوام املاضية ،وذلك
به� � ��دف تفعيل األنش� � ��طة االقتصادية للقطاعات املختلف� � ��ة في االقتصاد،
ولتخفي� � ��ف تداعيات األزمة املالية العاملية عل� � ��ى القطاع اخلاص ،وتعكس
بيانات مؤشرات االقتصاد الكلي املوضحة تالياً تلك التطورات.
أسهمت اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة مع بداية ظهور األزمة ،رغم
الظروف االقتصادية الدولية غير املستقرة ،في حتقيق االقتصاد الوطني
نتائ� � ��ج إيجابية خالل العام املاض� � ��ي 2008م ،متثلت في حتقيق معدل منو
بلغ ( ،)%4.66كم� � ��ا مت تنفيذ موازنة العام املاضي 2008م والوصول بعجز
املوازنة إلى مستويات تقل كثيراً عن املستويات املخططة في املوازنة املعتمدة
بحوالي ( ،)%30ومن املتوقع اس� � ��تمرار هذه املؤشرات خالل العام احلالي،
وأن يتم حتقيق منو ايجابي مدعوم بدخول مش� � ��روع الغاز الطبيعي املسال
مرحلة اإلنتاج ،واحملافظة على مستويات النفقات االستثمارية احلكومية
والعامة،ومعدالت النمو احلقيقية في القطاعات االقتصادية غير النفطية.
وفيما يلي تلخيص للنتائج احملققة خالل الفترة املاضية والتوقعات للعام
القادم:
• أظهرت البيانات اإلحصائية املتاحة ملستوى أداء االقتصاد الوطني خالل
الفترة (2008-2006م) عن حتقيق مستوى أداء مقبول حيث حقق الناجت
احمللي اإلجمالي احلقيقي معدل منو متوسط ( ،)% 4.2وكان للقطاعات
االقتصادية غير النفطية الدور الرئيس� � ��ي في حتقيق النمو ،حيث منت
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خالل نفس الفترة مبعدل س� � ��نوي متوس� � ��ط ( )% 8فيم� � ��ا تراجع الناجت
احمللي احلقيقي لقطاع استخراج النفط خالل نفس الفترة مبعدل سنوي
متوسط (.)% 8.5
• أدى دخول الغاز الطبيعي مرحلة اإلنتاج نهاية عام 2009م إلى حتول معدل
منو قطاع اس� � ��تخراج النفط والغاز من س� � ��الب خالل الثالث السنوات
السابقة إلى موجب بنحو ( )% 2.7إلى جانب تراجع معدل منو القطاعات
غير النفطية عام 2009م عن مس� � ��تواه خالل السنوات السابقة بسبب
اس� � ��تمرار تداعيات األزمة املالية العاملية على القطاعات احلقيقية في
االقتصاد ،مما نتج عنه تراجع معدل النمو املتوقع للناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي هذا العام إلى ( ،)%4.5وكذا تراجع حجم املدخرات القومية
عام 2009م مقارنة مبا كانت عليه عام 2008م ،وهذا ما يفس� � ��ر تراجع
معدل منو االستثمارات العامة وبالتالي تراجع معدل منو الناجت احمللي
اإلجمالي احلقيقي لنفس العام.
• بلغ معدل التضخم خالل العامني 2007م و2008م نحو ( )% 7.9و()%10.8
على التوال� � ��ي ،مما عكس نفس� � ��ه على مس� � ��تويات االس� � ��تثمار واألرباح
والدخول ،أما عام 2009م فيتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو ()٪8.5
نتيجة االنخفاض امللحوظ في أسعار الس� � ��لع األساسية واملواد الغذائية
املستوردة.
• أدى التراجع الكبير في عائدات الصادرات النفطية وبنحو ( )%75بسبب
انخفاض كميات إنتاج النفط وتراجع أسعاره في السوق الدولية في عام
2009م ،مقارنة مبس� � ��توياتها في عام 2008م ،إلى حتول فائض امليزان
التجاري الذي حتقق خالل السنوات السابقة إلى عجز وذلك على الرغم
من تراجع مدفوعات الواردات بس� � ��بب انخف� � ��اض قيمة الواردات بنحو
( ،)%24وقد كان لذلك تأثير سلبي على موقف ميزان املدفوعات الذي
حتول هو اآلخر من فائض إلى عجز.

8

للسن ـ ــة املالي ـ ــة 2010
• يالحظ أن مستويات استثمارات القطاع اخلاص احمللي ال تعكس طموحات
احلكومة في قيام القطاع اخلاص بدوره الرئيسي في أخذ زمام املبادرة
في قيادة عملية التنمية االقتصادية ،حيث إن هذه االستثمارات ال تتجاوز
نس� � ��بتها إلى إجمالي االس� � ��تثمارات ( )% 28عام 2008م و( )% 33عام
2009م مما يعكس استمرار تدني دور القطاع اخلاص في قيادة عملية
التنمية ،وقد تزامن ذلك مع استمرار ارتفاع نسبة االستثمارات احلكومية
والعامة حيث بلغت ( )% 45عام 2008م وحوالي ( )% 48عام 2009م ،مما
يؤكد أهمية االستثمارات العامة في تفعيل األنشطة االقتصادية ،وقيادة
عملية التنمية وتوفير فرص عمل جديده.
• ومن اآلثار غي� � ��ر املواتية لألزمة املالية العاملية تراجع حجم االحتياطيات
اخلارجية للبنك املركزي من ( )8.1مليار دوالر في نهاية عام 2008م ،إلى
أدنى مستوياتها في شهر يوليو 2009م عند حوالي ( )6.8مليار دوالر،
لتعاود التحسن نهاية الربع الثالث لتصل إلى حوالي ( )7.2مليار دوالر
مع قي� � ��ام صندوق النقد الدولي بإضافة قيمة حصة اجلمهورية اليمنية
في تخصيصات حقوق السحب اخلاصة التي نفذها الصندوق في شهر
سبتمبر املاضي لكافة الدول األعضاء في املنظمة الدولية ،حيث بلغت
حصة بالدنا حوالي ( )305مليون دوالر.
• بالنس� � ��بة لتطورات املالية العامة خالل العام املاضي 2008م فقد س� � ��بق
للحكومة عرض احلساب اخلتامي على مجلسكم ،والذي يظهر تراجع
نس� � ��بة العجز النقدي الصافي للموازنة العامة للدولة إلى ( )% 3.8من
الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة بالعجز املقدر في املوازنة عند (،)% 6.14
أما بالنسبة للعام املالي احلالي ،وعلى الرغم من االنخفاض الكبير في
املوارد العامة وخاصة خالل النصف األول من العام ،فقد أظهرت نتائج
التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للفترة (يناير – سبتمبر 2009م)
عن عجز فعلي مببلغ ( )335مليار ري� � ��ال ،مقارنة بالعجز املقدر لنفس
الفترة مبلغ ( )320مليار ريال أي بزيادة طفيفة عن العجز املخطط للفترة
(يناير – س� � ��بتمبر) بحوالي ( )15مليار ري� � ��ال على الرغم من انخفاض
اإليرادات الفعلي� � ��ة احملصلة عن اإليرادات املخطط� � ��ة في نفس الفترة
بحوالي ( )127مليار ريال.
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• الش� � ��ك ان ماتش� � ��هده بعض املناطق في بالدنا من احداث ،تلقي
بظاللها السلبية على مجمل األوضاع االقتصادية واالجتماعية
عامة وعل� � ��ى املوازن� � ��ة العام� � ��ة وأولوياتها اإلمنائي� � ��ة على وجه
اخلصوص.
توقعات أداء االقتصاد الكلي خالل عام 2010م:

 .1النمو االقتصادي:

تظهر التوقعات االقتصادية ألداء االقتصاد القومي خالل عام 2010م
حتقيق الن� � ��اجت احمللي اإلجمالي احلقيقي معدل منو مرتفع يصل إلى نحو
( ،)%7.2متج� � ��اوزاً مع� � ��دل النمو املتوقع في إطار نتائ� � ��ج عملية املراجعة
النصف مرحلية للخطة اخلمسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
والتخفيف من الفقر ,وكذا توقعات مستوى أداء االقتصاد الوطني في ظل
التطورات احمللية واإلقليمية والدولية وباألخص اس� � ��تمرار اآلثار السلبية
لألزمة املالية واالقتصادية العاملية.

وتظهر البيانات املتاحة أن العامل الرئيسي الرتفاع معدل النمو املتوقع
للعام الق� � ��ادم هو الزيادة الكبي� � ��رة في حجم إنتاج الغاز الطبيعي املس� � ��ال
( )LNGوال� � ��ذي يتوقع أن يرتفع في 2010م مبا نس� � ��بته ( )%458مقارنة
بالعام اجلاري ،مما سيترتب عليه منو الناجت احمللي احلقيقي لقطاع النفط
والغاز عام 2010م ليصل إلى ( )%20وذلك رغم تراجع إنتاج النفط اخلام
عام 2010م ،فيما يتوقع ارتفاع معدل منو الناجت احمللي احلقيقي للقطاعات
غير النفطية من ( )٪4.2عام 2009م إلى ( )٪4.7عام 2010م ،وهذا يبرز
األثر اإليجابي لدخول قطاع الغاز الطبيعي مجال اإلنتاج ،ومساهمته في
تعزي� � ��ز النمو وتنويع مصادر اإلنتاج والدخل مبا يس� � ��اهم في تطوير هيكل
االقتصاد الوطني.
 .2التضخم:

تش� � ��ير التوقعات االقتصادية الكلية إلى أن اآلثار السلبية لألزمة املالية
العاملية قد ساهمت في خفض معدالت منو الطلب احمللي الكلي وباألخص
في اجلانب االستثماري ،حيث لم يتجاوز معدل منوه ( )%7.1عام 2009م
ويتوقع ارتفاعه عام 2010م إلى ( )%8.9وذلك بسبب تراجع أسعار العديد
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من السلع املستوردة الهامة كالقمح واحلديد واحلليب والزيوت وغيرهاخالل
السنوات السابقة وثباتها خالل العام القادم ،وهذا ما ترتب عليه انخفاض
معدل التضخم ألس� � ��عار التجزئة من متوس� � ��ط ( )%10.8عام 2008م إلى
متوس� � ��ط ( )%8.5عام 2009م ويتوقع عدم جتاوزه ( )%9.6عام 2010م،
وهذا ما سيساعد في احلد من آثار ارتفاع األسعار على مستويات املعيشة
وباألخص على ذوي الدخل احملدود ،وتوفير بيئة مناس� � ��بة خلفض أسعار
الفائدة مبا قد يشجع على زيادة اإلقراض واالستثمار.
 .3البطالــة:

تظهر التوقعات الرسمية ثبات معدل البطالة عام 2010م عند مستواه
احلالي لعام 2009م ،وذلك استناداً إلى التوقعات بتسريع تنفيذ العديد من
املشاريع املمولة خارجياً وتشغيل املنجز منها ،هذا إلى جانب البدء بتنفيذ
بعض مش� � ��اريع القطاع اخلاص اخلارجي ،وجذب جزء من االس� � ��تثمارات
اخلارجية وباألخص االس� � ��تثمارات القادمة من الدول الشقيقة املجاورة،
والتي تبحث عن مجاالت اس� � ��تثمار بديلة في املنطقة ،في ضوء ما أفرزته
األزمة املالية العاملية من آثار س� � ��لبية على درجة الثقة في االس� � ��تثمار في
األسواق الدولية.

 .4ميزان املدفوعات:

م� � ��ن املتوقع ان ي� � ��ؤدي دخول الغ� � ��از الطبيعي املس� � ��ال ( )LNGمجال
التصدير خالل عام 2010م إلي التخفيف من اآلثار السلبيه لتراجع عائدات
الصادرات النفطية ه� � ��ذا إلى جانب محدودية من� � ��و مدفوعات الواردات
السلعية بسبب توقع ثبات أس� � ��عارها في السوق الدولية ،وهذا ماسيترتب
عليه السيطرة على عجز امليزان التجاري عام 2010م عند مستوى ()٪4.1
م� � ��ن الناجت احمللي اإلجمالي ،وهذا ماس� � ��وف يس� � ��اعد جزئياً في تخفيف
الضغوط الكبيرة على ميزان املدفوعات على الرغم من حتويل اجلزء االكبر
من عوائد الغاز الطبيعي املسال الى اخلارج لصالح الشركاء في املشروع،
هذا الى جانب استمرار تدني مستوى االستثمارات االجنبية ،االمر الذي
قد يؤدي الى حدوث عجز في ميزان املدفوعات تصل نسبته الى ()٪4.1
من الناجت احمللي اإلجمالي ،وهذا ما سيكون له تأثيرات سلبيه على حجم
االحتياطيات اخلارجية للقطاع املصرفي.
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توقعات أداء االقتصاد الكلي خالل عامي 2011م و2012م:

تظهر التوقعات االقتصادية في املدى املتوسط إمكانية حتسن مستويات
أداء االقتصاد العاملي خالل عامي 2011م و2012م في ظل التعافي التدريجي
املتوقع من آثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية ،وس� � ��يكون لذلك تأثير
إيجابي على معطيات مؤشرات االقتصاد الوطني ،وعلى النحو التالي:
 .1النمو االقتصادي:

يتوقع أن يحقق الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي معدل منو يصل إلى
نحو ( )%4.2عام 2011م و( )%4.5عام 2012م ،ويرجع سبب تدني معدلي
النمو خالل العامني القادمني إلى استمرار تراجع الناجت احمللي احلقيقي
لقطاع استخراج النفط اخلام والغاز ومبعدل ( )%4.2عام 2011م و()%8.4
عام 2012م (وذلك بسبب تراجع كميات إنتاج النفط اخلام والثبات النسبي
في كميات إنتاج الغاز الطبيعي) ،وهذا ما يجعل التحسن في مستوى أداء
القطاعات غير النفطية والتي يتوقع منوها مبعدل ( )%6عام 2011م و()%7
عام 2012م ،هي التي تقود عملية النمو االقتصادي خاللهما.

 .2التضخم :

تش� � ��ير التوقعات إلى أن عملية االنتعاش في االقتصاد بس� � ��بب حتسن
أداء القطاعات غير النفطية خالل عامي 2011م و2012م ،س� � ��تؤدي إلى
إنعاش الطلب احمللي الكلي وباألخص االستثماري من ناحية وارتفاع أسعار
بعض السلع املس� � ��توردة من ناحية ثانية (بسبب انتعاش االقتصاد الدولي)
وبالتالي إحداث حترك بس� � ��يط في متوس� � ��ط معدالت التضخم ألس� � ��عار
املستهلك لتصل خالل العامني 2011م و2012م إلى ( )%10.6و()%11.6
على التوالي ،وستسعى احلكومة وبالتنسيق مع السلطات النقدية إلى تنفيذ
حزمة من السياسات تعمل على احتواء معدل التضخم بحيث اليتجاوز تلك
التوقعات ،وذلك من خالل تفعيل أدوات السياسة النقدية وخاصة األدوات
غير املباش� � ��رة مثل عمليات السوق املفتوح ،واحلفاظ على مستوى مناسب
للسيولة النقدية يتناسب واحتياجات االقتصاد الوطني ومبا يحقق أهداف
االستقرار االقتصادي والنمو.
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 .3البطـالــة:

من املتوقع حدوث انتعاش في عمليات االستثمار خالل العامني القادمني،
بسبب تفعيل اس� � ��تخدام تعهدات املانحني اخلارجيني ،إلى جانب اجتذاب
االس� � ��تثمارات اخلاصة احمللي� � ��ة واخلارجية لتنفيذ العديد من املش� � ��اريع
اإلنتاجية ،وكذا البدء بتش� � ��غيل العديد من املش� � ��اريع اخلدمية واإلنتاجية
قيد التنفيذ ،والزيادة في الطلب على العمالة اليمنية املطلوبة في أس� � ��واق
دول مجلس التعاون اخلليجي ،ويتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى تراجع معدالت
البطالة خالل عامي 2011م و2012م عن مستواها عام 2010م.

األخ  رئيس املجلس
األخوة واألخوات األعضاء

عند اس ��تعراض مش ��اريع املوازنات العامة س ��تالحظون أنها ُبنيت على
املرتكزات التالية لتحقيق األهداف العامة للتنمية وأهداف إس ��تراتيجية
إصالح إدارة املالية العامة ونتائج تقييم أداء االقتصاد الوطني والتحديات
التي يواجـهها من خالل:
ً
أوال :تسريع وتيرة االصالحات االقتصادية والبدء بتنفيذ أولويات احلكومة
للمرحلة القادمة ،وحتقيق معدالت منو موجبة قابلة لإلستدامة وخلق
فرص عمل جديدة ،ومعدل النمو املتوقع سيكون مدعوماً بتعزيز كفاءة
اإلنفاق االس� � ��تثماري احلكومي ،وكذا بدخول الغاز الطبيعي املس� � ��ال
مرحلة اإلنتاج نهاية العام اجلاري.

ثاني ًا :تعزيز التضامن والتكافل االجتماعي ،وتعزيز جهود التخفيف من الفقر
من خالل :

 تعزي� � ��ز مخصص� � ��ات الضم� � ��ان االجتماع� � ��ي وصن� � ��دوق الرعايةاالجتماعية ،وفي نفس الوقت دعم القدرة الشرائية للمواطنني من
خالل إصالح البيئة املالئمة الستثمارات القطاع اخلاص واحلفاظ
على سياس� � ��ات احلكومة القائمة واملتعلقة باإلنفاق االستثماري
العام ،مع التركيز على تنفيذ املشاريع كثيفة العمالة مثل مشاريع
إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والريفية واستكمال الربط اإلقليمي
وصيانة وحتسني شبكة الطرق وكل ذلك سيعمل على خلق فرص
عمل جديدة وحتسني البيئة االستثمارية في املدن الثانوية.
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 تخفيف معدالت الضرائب النافذة حالياً ،ولهذا الغرض فقد تقدمتاحلكومة إلى مجلس� � ��كم املوقر بحزمة من مشاريع القوانني املالية
والضريبية أهمها مشروع قانون االستثمار ،ومشروع تعديل قانون
اجلمارك ،ومش� � ��روع قانون ضرائب الدخل ،والذي مبوجبه سيتم
تخفيض معدالت الضريبة عل� � ��ى املرتبات واألجور ،وكذا معدالت
الضريبة على دخل الشركات واألفراد ،وسيعمل ذلك على حتقيق
وفورات في القطاعات املختلفة في االقتصاد.
باإلضافة إلى ما تضمنته مش� � ��اريع املوازنات من نفقات في إطار
برامج احلماية االجتماعية املختلفة والتي تصل مع إضافة نفقات
دعم املشتقات النفطية إلى حوالي ( )452مليار ريال ،ومبا نسبته
( )%22.5من إجمالي االستخدامات العامة.
ثالث ًا :االستمرار في تعزيز مكتسبات جتربة السلطة احمللية وتنفيذ إصالحات
في مختلف املجاالت التنموية والسياس� � ��ية واالقتصادية واالجتماعية
تؤمن آفاقاً واس� � ��عة تتيح مجاالت املشاركة الش� � ��عبية من خالل تعزيز
جتربة الس� � ��لطة احمللية وصوالً إلى احلكم احمللي واسع الصالحيات،
وتعزيز دور املرأة والنهوض بقدراتها.
رابع���� ًا :العمل على تفعيل مش� � ��اريع القوانني املالية والضريبية التي تستهدف
حتريك املوارد العامة ،ومبا يس� � ��اعد في تقلي� � ��ل االعتماد على املوارد
النفطية القابلة للنضوب ،وتنمية املوارد العامة غير النفطية ،وفي نفس
الوقت تعزيز كفاءة اإلنفاق العام مع التركيز على اإلنفاق الداعم للنمو
وتنمية القطاعات الواعدة ،والعمل على تعزيز خطوات وإجراءات رفع
كفاءة ربط وحتصيل وتوريد مختل� � ��ف اإليرادات العامة غير النفطية،
وزيادة القدرة االس� � ��تيعابية من القروض واملساعدات اخلارجية ورفع
كفاءة تخصيصها مبا يتفق وأولويات التنمية.
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وألن املوازن ��ة العامة متث ��ل األداة التنفيذية للسياس ��ات االقتصادية واملالية
للدول ��ة مبا يحق ��ق أهداف التنمية الش ��املة في البالد ،ف ��إن احلكومة تزمع
تنفيذ حزمة من السياسـات املالية واالقتصادية ،واإلجـراءات الالزمة لتحقيـق
ذلك والتي نوجز أهمها على النحو التالــي:
ً
أوال :مجال االقتصاد الگلي :

 س� � ��تعمل احلكومة على اس� � ��تكمال دراسة استكش� � ��اف وتقييم الفرصاالستثمارية في القطاعات االقتصادية الواعدة وعكس نتائجها في صورة
سياس� � ��ات وإجراءات تنفيذية وفي نفس الوقت تفعيل عمليات الترويج
لالستكشافات عن النفط والغاز واملعادن في املناطق اجلديدة.
 سيتم تنفيذ السياس� � ��ات التي تضمنتها أولويات احلكومة واملنبثقة عناألجندة الوطنية لإلصالحات خاص ًة فيم� � ��ا يتعلق باإلجراءات املتعلقة
بتطوير البيئة االستثمارية وتسهيل أداء األعمال من خالل تطوير النظام
القضائي واستكمال تطبيق نظام النافذة الواحدة وعمل خطة ترويجية
لالستثمار وحل مشاكل األراضي ومراجعة القوانني املالية والتجارية.

 االس� � ��تمرار في احتواء تداعيات األزم� � ��ة املالي� � ��ة واالقتصادية العامليةواحملافظة على االس� � ��تقرار االقتصادي ،واحتواء مع� � ��دالت التضخم،
وس� � ��يتم ذلك من خالل تقوية درجة االتس� � ��اق والتكامل بني السياس� � ��ة
املالية والسياس� � ��ة النقدية مبا يضمن س� � ��ير أداء االقتصاد الوطني مبا
يتفق وحتقي� � ��ق األهداف العامة للتنمية ،ويعم� � ��ل على احتواء التضخم،
ومحاصرة عجز املوازنة عند مس� � ��تويات آمنة ،وعدم متويل العجز من
مصادر تضخمية.

 ستعمل احلكومة على استيعاب تعهدات املانحني وإتاحتها لتمويل املشاريعالتنموية واستغالل الفرص الكامنة في القطاعات غير النفطية ،وحتسني
البيئة التحتية املرتبطة بالنشاط االقتصادي عموماً.

 سيتم البناء على املكتسبات املرتبطة بتجربة السلطة احمللية وتعزيز دورالسلطات احمللية في رسم وتنفيذ أهداف وسياسات وأولويات التنمية،
ورفع كفاءة ربط وحتصيل موارد السلطة احمللية ،ورفع كفاءة تخصيص
نفقاتها ,وباألخص النفقات االس� � ��تثمارية ،والعمل على تهيئة الظروف
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لالنتقال إلى نظام احلكم احمللي واس� � ��ع الصالحيات ،مع التأكيد على
دور املرأة في احلياة االقتصادية والسياسية.
ثاني ًا :مجال السياسـة املاليـ ـة  :
في جانب املوارد :

 العمل على تقليل االعتماد على إيرادات النفط من خالل حتريك املواردغير النفطية وتعزيز كفاءة حتصيل املوارد العامة ،ولهذا الغرض أقرت
احلكومة مش� � ��اريع قانون االس� � ��تثمار ،وقانون ضرائب الدخل ،وتعديل
قانون اجلم� � ��ارك ،والتي تس� � ��تهدف في مجملها حتفيز االس� � ��تثمارات
احمللية واإلقليمية والدولية في بالدنا ،وإعادة هيكلة اإلعفاءات الضريبية
واجلمركية وتخفيض املعدالت الضريبية في قانون ضرائب الدخل ،ومبا
يعمل على حتسني مستوى االنصياع الضريبي وفي نفس الوقت توسيع
القاعدة الضريبية.

 انتهاج سياسة احليطة واحلذر عند تقدير اإليرادات من صادرات النفطاخلام حيث ُقدرت على أس� � ��اس س� � ��عر برميل النفط اخلام ( )55دوالر
أمريكي.
في جانب االستخدامات:

 حتسني كفاءة اإلنفاق العام والتركيز على النفقات االستثمارية ،والنفقاتذات الطابع االجتماعي املستهدفة تخفيف الفقر.

 توفير التمويالت الالزمة لتنفيذ املش� � ��اريع االستثمارية اإلستراتيجية،واالستمرار في تنفيذ املشاريع كثيفة العمالة كمشاريع الطرق ومشاريع
األشغال العامة ،واستكمال إنشاء مشاريع الطاقة اإلستراتيجية ،ولهذا
الغرض تضمن مش� � ��روع املوازنة وألول مرة تخصيص مبلغ ( )100مليار
ريال ملشاريع الطاقة الكهربائية اإلستراتيجية ،ليصل إجمالي مخصصات
اإلنفاق الرأسمالي واالستثماري إلى حوالي مبلغ ( )529مليار ريال مقارنة
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بحوالي مبلغ ( )497مليار ريال املرصودة في موازنة العام اجلاري (وهذا
املبلغ اليتضمن املبلغ املخصص لسداد القروض اخلارجية واالشتراكات
الرأسمالية في املؤسسات واملنظمات الدولية).
 االستمرار في توفير املخصصات الالزمة لتقدمي اخلدمات العامة وخاصةخدمات التعليم والصحة واخلدمات األساسية األخرى.
ثالث ًا :مجـال السياسات النقدية:

 العمل على التنس� � ��يق بني السياس� � ��ة النقدية والسياس� � ��ات االقتصاديةواملالية والتجارية مبا يكفل تعزيز االستقرار النقدي واالقتصادي وجذب
االستثمارات احمللية واخلارجية للقطاع اخلاص.
 الس� � ��يطرة على معدالت منو العرض النقدي مبا ال يتجاوز معدالت منوالناجت احمللي اإلجمالي االسمي.
 تنظيم وترشيد عمليات قيام البنك املركزي برفد سوق النقد األجنبي مبايحتاجه من العمالت األجنبية ومبا يضمن احملافظة على استقرار سوق
الصرف وعدم السماح بأية تقلبات ال تعود ألسباب اقتصادية.
 انتهاج سياسة نقدية وائتمانية تساعد على تشجيع االدخار واالستثماروإحراز تقدم كبير في تفعيل السجل االئتماني.
 احملافظة على االحتياطيات اخلارجية للجهاز املصرفي عند مستوياتهااحلالية مع مراعاة رفع كفاءة استثمارها.
 مواصلة اجلهود لتفعيل نشاط مؤسسة ضمان الودائع املصرفية وإجنازتعديالت قانون عمل البنوك اإلس� �ل��امية وإصدار الصكوك اإلسالمية
باعتبارها مطلب أساسي للقطاع املالي واملصرفي اليمني.
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األخ  رئيس املجلس
األخوات واألخوة األعضاء
لقد تضمن مشروع املوازنة العامة للعام املالي 2010م مؤشرات عامة وقطاعية ،أهمها:

 إن مش� � ��روع املوازنة مت إعداده في ضوء التطورات املالية واالقتصاديةالتي مت توضيحها آنفاً ،والتي أثرت بش� � ��كل مباش� � ��ر ف� � ��ي حجم املوارد
العامة الناجتة عن التذبذب الكبير في أسعار النفط اخلام املتزامن مع
توق� � ��ع انخفاض كميات اإلنتاج عن مس� � ��توياتها احلالية ،مما يؤكد على
أهمية اإلس� � ��راع في إصدار القوانني املالية والضريبية التي تستهدف
حتريك املوارد العامة ،وتقليل االعتماد على إيرادات النفط كمورد رئيسي
للخزينة العامة ،والوصول باملالية العامة إلى أوضاع قابلة لالستمرار.

 زي� � ��ادة املوارد املتوقعة م� � ��ن مبيعات الغاز املس� � ��ال ،إال أن تلك املوارد لمتعوض النقص في اإليرادات النفطي� � ��ة ،وال زالت املوارد النفطية متثل
املورد الرئيسي لتمويل اإلنفاق العام ،ويتوقع أن تبلغ ( )754.688مليون
ريال منها مبلغ ( )79.940مليون ريال من مبيعات الغاز املسال ،مقارنة
مببلغ ( )834.835مليون ريال ربط املوارد النفطية لعام 2009م ،وقد
شكل هذا االنخفاض ضغطاً كبيراً على خطة اإلنفاق العام وكذلك على
زيادة مبلغ العجز ،واضطرت معه احلكومة ممثلة بوزارة املالية إلى إعادة
النظر في تقديرات اإلنفاق التي مت وضعها خالل املراحل املختلفة إلعداد
مش� � ��روع املوازنة ،للوصول بالعجز إلى الوضع القابل لالستمرار والذي
ميكن متويله من مصادر آمنة غير تضخمية.
 ستشهد املوارد العامة انخفاضاً بسيطاً في موازنة العام القادم 2010ممقارنة بربطها لهذا العام 2009م على الرغم من اجلهود الكبيرة املبذولة
في حتسني املوارد غير النفطية ،وخاصة املوارد الضريبية واجلمركية،
وقد تضمن مشروع املوازنة زيادة بنسبة ( )%15في اإليرادات الضريبية
واجلمركية ،وكذلك تنمية حصة احلكومة من فائض أرباح مؤسس� � ��ات
القطاع االقتصادي (العام واملختلط) بحوالي (.)%36
 كما ستشهد االستخدامات العامة زيادة بسيطة بحوالي مبلغ ()48.110مليون ريال وبنسبة منو( )%2.4من ( )1.964مليار ريال في عام 2009م
إلى ( )2.012مليار ريال للعام القادم.
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 كما ان حجم ونسبة املخصصات الالزمة ملواجهة اإلنفاق احلتمي السنويكبيرة كنسبة من اإليرادات الذاتية ،حيث إن:
> إجمالي نفقات التشغيل متثل حوالي ( )%106من إجمالي اإليرادات
الذاتية.
> فاتورة أج� � ��ور وتعويضات العاملني ،وفات� � ��ورة الدعومات النفطية،
وتكلفة خدمة الدين العام تش� � ��غل احليز األكبر من االستخدامات
في املوازنة ،ومتثل حوال� � ��ي ( )%78من إجمالي اإليرادات الذاتية،
وحوالي ( )%53من إجمالي االستخدامات العامة.

 مت التركيز في مش� � ��اريع املوازنات العامة على املش� � ��اريع االس� � ��تثماريةاإلس� � ��تراتيجية وخاصة مش� � ��اريع البنى التحتية في مج� � ��االت الطرق،
والكهرباء واملياه والصرف الصحي ،وكذا مش� � ��اريع التنمية البشرية في
مجاالت التعليم ،والصحة ،مع إعطاء املشاريع كثيفة العمالة األولوية ملا
لها من أهمية في إيجاد فرص عمل جديدة للشبــاب ،وتقدر مخصصات
النفقات الرأس� � ��مالية واالستثمارية في مش� � ��روع املوازنة العامة للدولة
لعام2010م مببل� � ��غ ( )529مليار ريال مقارنة مببل� � ��غ ( )497مليار ريال
لعام 2009م وبزيادة بلغت ( )32مليار ريال ،وذلك ميثل منواً في إجمالي
النفقات االستثمارية بحوالي ( ،)%6.4ويشمل ذلك ما ستتحمله املوازنة
العامة كمشاركة في أسهم رأس مال الوحدات االقتصادية في مجال دعم
وتنفيذ املشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات.
 اس� � ��تمرار احلكومة في تعزيز نظام الس� � ��لطة احمللية ودعم الالمركزيةاملالية واإلدارية ،وتبلغ تقديرات االس� � ��تخدامات العامة للسلطة احمللية
في مش� � ��روع موازنة عام 2010م حوال� � ��ي ( )336مليار ريال مقابل مبلغ
( )326ملي� � ��ار ريال في اعتم� � ��ادات موازنة ع� � ��ام 2009م ،بزيادة حوالي
( )10مليار ريال وبنس� � ��بة منو ( ،)%3.1مضافاً إلى ذلك املبالغ املعتمدة
للمش� � ��اريع املركزية ألمانة العاصمة واحملافظ� � ��ات ،وكذا دعم صناديق
النظافة والتحسني.
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 حرصت احلكومة في مشاريع املوازنات العامة على تخصيـص االعتماداتللجهـات التي تقوم بتقـدمي اخلدمات العامة وذلك لتعزيز مستوى اخلدمات
العامة األساسية في ضـوء اإلمكانات املتاحة ،وفي نفس الوقت مت وضع
املخصصات الالزمة الستمرار تنفيذ املشاريع االستثمارية القائمة مع
التركيز على تنفيذ املش� � ��اريع ذات الطابع االستراتيجي ،حيث مت وضع
املخصصات الكافية للمساهمة في حل مشكلة الطاقة الكهربائية ،كما مت
وضع املخصصات الالزمة ملشاريع البنى التحتية وللخدمات االجتماعية
األساسية ،وعلى النحو التالــي:
ً
أوال :التعلي ـ ــم :

يُقدر إجمالي االعتمادات لقطاع التعليم املدرجة في مشاريع املوازنات
العامة للسنة املالية 2010م مببلغ ( )379.227مليون ريال ،مقابل مبلغ
( )362.432مليون ريال عام 2009م ،بزيادة قدرها ( )16.795مليون
ريال وبنسبـة منو(.)%4.6
ثاني ًا :الصح ـ ـ ــة :

يُقدر إجمالي االعتمادات لقطاع الصحة املدرجة في مشاريع املوازنات
العامة للس� � ��نة املالي� � ��ة 2010م مببلغ ( )112.938ملي� � ��ون ريال ،مقابل
مبلغ ( )115.136مليون ريال ع� � ��ام 2009م ،ويعود االنخفاض احملدود
في إعتم� � ��ادات قطاع الصحة نتيجة انخفاض التمويل األجنبي في هذا
القطاع.
ثالث ًا :النفقات على البنى التحتية :

تس� � ��تهدف املشاريع االستثمارية في مش� � ��روع املوازنة العامة للدولة،
ومشروع موازنات الوحدات االقتصادية خالل العام القادم تعزيز البنية
التحتية الالزمة لتفعيل األنشطة االستثمارية ،وخاصة في قطاع الكهرباء
والذي شهد نسبة منو كبيرة تصل ألكثر من ( )%86باعتبار ذلك متطلب
أساسي جلذب وجناح االستثمارات ،وملا لذلك من تأثير في ارتفاع معدل
منو الدخل القومي وبالتالي حتسن متوسط دخل الفرد ،مما يساهم في
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تعزيز سياسات مكافحة الفقـر وحتسني مستوى معيشة املواطنني ،وتُقدر
االعتمادات املدرجة في مشاريع املوازنات العامة املختلفة لعام 2010م
لقطاعات البنى التحتية على النحو التالــي:

			

 -قطاع الكهرباء

 قطاع الطــرق -قطاع امليــاه والصرفي الصحي

مليون ريال

403.513
170.785
81.800

 -برامج شبكة األمان االجتماعي :

حترص احلكومة على رصد املخصصات السنوية الالزمة لتفعيل برامج
شبكة األمان االجتماعي والتي تستهدف إيجاد فرص عمل جديدة ،وبالتالي
تخفيف مس� � ��تويات الفقر ،وباإلضافة إلى الدعم النقدي للمستهدفني في
إط� � ��ار برنامج صندوق الرعاية االجتماعي� � ��ة ،مت تخصيص التمويل الالزم
لتفعيل برامج شبكة األمان االجتماعي األخرى والتي تقوم بتنفيذ مشاريع
البنى التحتية ومش� � ��اريع تطوير اخلدمات األساس� � ��ية ،وتُقدر االعتمادات
املرصودة له� � ��ذه البرامج في مش� � ��اريع موازنات ع� � ��ام 2010م على النحو
التالـي:
 صندوق الرعاية االجتماعية الصندوق االجتماعي للتنمية -برنامج األشغال العــامة

ملي ــون ريال

45.091
26.246
13.272

هذا وتبلغ مخصصات مختلف برامج احلماية االجتماعية في مشروع
املوازنة العامة للدولة لعام 2010م مبلغ ( )452.175مليون ريال.
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األخوة واألخوات األعضاء

وفي ضوء ما سبق ،اسمحوا لي بأن استعرض املالمح الرئيسية ملشاريع
املوازنات العامة للعام املالي 2010م بصورة إجمالية وعلى النحو التالي:
ً
أوال :املوازنة العامة للدولة-:

  -الـم ــوارد العـ ــام ـ ـ ــة:

ُقدرت املوارد العامة في مش� � ��روع املوازنة العامة للدولة للس� � ��نة املالية
2010م مببلغ ( )1.520.412مليون ريال ،موزعة على النحو التالي-:
املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي:

ُقدرت املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي مببلغ ()1.457.081
مليون ريال ،وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساس� � ��ية محصلة ألهم
املوارد العامة وهي:
		

مليون ريال

 -إيرادات النفط والغاز

754.688

 إيرادات الضرائب -إيرادات اجلمارك

386.997
58.246

 -حصة احلكومة من فائض األرباح

95.539

 -املنح اخلارجية املتوقعة

81.686

املوارد من القروض اخلارجية:

ُقدرت املوارد من القروض اخلارجية مببلغ ( )63.331مليون ريال.
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 -االستخدامـات العامة:

بلـغ إجمالـي االستخـدامات العامة املقدرة في مشروع املوازنة العامـة
للدولة للسنة املالية 2010م مبلغ ( )2.012.105مليون ريال ،موزعـة عـلى
النحو التالي:
 .1النفقات التشغيلية :

ُقدرت النفقات التش� � ��غيلية بحوالي مبلغ ( )1.451.326مليون ريال
بزيادة مقدارها ( )16.431مليون ريال وبنس� � ��به منو ( )%1.1عن ربط
عام 2009م ،وأهم أوجـه صـرف النفقات التشغيلية:
			

مليون ريال

 -أجور وتعويضات العاملني

584.610

 نفقات السلع واخلدمات -اإلعانات واملنح االجتماعية

312.055
522.284

		

منها دعم املشتقات النفطية ( )336.646مليون ريال.

 .2النفقات االستثمارية والرأسمالية :

ُقدرت النفقات االستثمارية والرأسمالية بحوالي مبلغ ()528.887
مليون ريال بزيادة مقدارها ( )31.741مليون ريال ونسبة منو ()%6.4
عن ربط عام 2009م ،وموزعة على النحو التالي:
		

 اكتساب األصول غير املالية املساهمة في رؤوس أموالوحدات القطاع االقتصادي
		

مليون ريال

368.056
160.831

باالضافة الى تكلفة س� � ��داد القروض اخلارجية واالش� � ��تراكات في
املؤسس� � ��ات واملنظمات الدولية والتي قدرت مببل� � ��غ ( )31.892مليون
ريال.
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 -العجز في مشروع املوازنة:

ف�� ��ي ضوء التقديرات لكل من املوارد واالس�� ��تخدامات ،يتوقع أن يس�� ��فر تنفيذ
املوازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ ( )524.203مليون ريال وعن عجز نقدي صافي
يبلغ ( )491.693مليون ريال وبنسبة ( )%8.2و( )%7.7على التوالي من ناجت محلي
إجمالي مبقدار ( )6.399.021مليون ريال ،وتعود األسباب الرئيسية للزيادة في
هذا العجز كما سبق التوضيح إلى االنخفاض الكبير في املوارد النفطية ،والناجتة
عن انخفاض كميات إنتاج النفط،
وفي نفس الوقت حرصت احلكومة على توفير املوارد الالزمة لتمو يل تكاليف
تق�� ��دمي اخلدمات العامة االساس�� ��ية ومتويل املش�� ��اريع الرأس�� ��مالية املعززه للنمو
االقتصادي ومتطلبات ترسيخ األمن القومي

ثاني ًا :مشاريع موازنات وحدات القطاع االقتصادي(العام واملختلط)-:

 بلغ إجمالي االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسماليةفي مشروع موازنات الوحدات االقتصادية للعام املالي 2010م
 مقابل ربط عام 2009موبنقص ٌيقــــدر مببلغ
وبنسبـــــة

مليون ريال

3.078.455
3.978.330
899.875
% 22.6

حيث يتوزع هذا اإلجمالي ،على جميع مكونات القطاع االقتصادي (إنتاجي،
خدمي ،مختلط) وعلى النحو التالي-:
أ  -مشروع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع اإلنتاجي-:

مليون ريال

 بل ��غ إجمال ��ي تقدي ��رات االس ��تخدامات وامل ��وارد اجلاريةوالرأسمالية في هذا القطاع في مشروع عام 2010م
2.797.788
 مقابل ربط عام 2009م3.697.661
899.873
وبنقص ٌيقــــدر مببلغ
% 24.3
وبنسبـــــة
ويرجع معظم هذا النقص إلى انخفاض املواد األولية واخلامات في
مصافي عدن وشركة النفط.
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ب  -مشروع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع اخلدمي-:

مليون ريال

 بل ��غ إجمالي تقدي ��رات االس ��تخدامات وامل ��وارد اجلاريةوالرأسمالية في هذا القطاع في مشروع عام 2010م
147.123
130.851
 مقابل ربط عام 2009م16.272
بزيادة ٌُتقــــدر مببلغ
% 12.4
وبنسبـــــة
وتعود معظم الزيادة إلى دخول أربع وحدات صحية جديدة ونقل ما كان
معتمد لها من موازنة اجلهاز اإلداري أيضا.
جـ  -مشروع موازنات وحدات القطاع املختلط-:

مليون ريال

 بل ��غ إجمال ��ي تقدي ��رات االس ��تخدامات وامل ��وارد اجلاري ��ةوالرأسمالية في هذا القطاع في العام املالي 2010م
133.545
149.818
 مقابل ربط عام 2009م16.273
وبنقص ٌيقــــدر مببلغ
% 10.9
وبنسبـــــة
ويعود هذا النقص إلى النقص املقدر في حساب القروض بشكل أساسي
في البنك اليمني لإلنشاء والتعمير.

وقد أسفرت مشاريع موازنات وحدات القطاعني العام واملختلط عن حصة للدولة
من فائض األرباح لعام2010م مببلغ ( )95.539مليون ريال ،مقابل ( )70.186مليون
ريال لعام2009م بزيادة مقدارها ( )25.353مليون ريال وبنسبة ( )%36.1وإعانة
عجز جاري لعام 2010م مببلغ ( )26.448مليون ريال مقابل ( )22.827مليون ريال
في عام2009م بزيادة قدرها ( )3.621مليون ريال وبنسبة (.)%15.9
فيما بلغت املس�� ��اهمة الرأسمالية للدولة للعام 2010م مبلغ ( )152.431مليون
ريال ،مقابل ( )69.779مليون ريال رب�� ��ط عام 2009م وبزيادة قدرها ()82.652
مليون ريال وبنس�� ��بة زيادة ( ،)%118.5والتي نتجت عن إضافة ( )100مليار ريال
في املساهمة الرأسمالية للكهرباء ،مقابل وفر في املساهمة احلكومية في مشاريع
أخرى مبختلف الوحدات االقتصادية مببلغ ( )17.348مليون ريال.
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ثالث ًا :موازنات الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة-:

 بل ��غ إجمال ��ي تقديـرات امل ��وارد واالس ��تخـدامات اجلـاريةوالرأسمالية في مشروع عام 2010م
 مقابل ربط عام 2009موبزيادة قدرها
وبنسبــة

مليون ريال

392.072
379.661
12.411
% 3.27

وقد تضمنت مجل� � ��دات املوازنات املرفقة تفاصيل كاملة عن مش� � ��اريع
املوازنات العامة املختلفة لعام 2010م ،وكذا توقعات اإلطار متوسط املدى
للموازنة العامة للدولة للفترة (2012 – 2011م).
األخ /رئي ـ ـ ـ ـ ــس الـمجـ ـلـ ـ ـ ـ ـس   
األخوة واألخوات األعض ــاء

ختاماً ،نود التأكيد أن النجاح في تنفيذ ما تضمنته مشاريع املوازنات العامة من
سياسات ،ال شك يعتمد على مدى تضافر جهود اجلميع في السلطتني التشريعية
والتنفيذية ،وسيس�� ��اهم ذل�� ��ك النجاح في حتقي�� ��ق أهداف التنمي�� ��ة االقتصادية
واالجتماعية ،وحتقيق النمو املس�� ��تدام املعتمد على الطاقات القومية املتاحة التي
يلعب فيها العنصر البشري الدور الرئيسي باعتباره هدف التنمية وغايتها.
ومن جانبنا في احلكومة ،نؤكد ملجلسكم املوقر بأن آراءكم وتوصياتكم حول مشاريع
املوازنات ستحظى باجلدية الالزمة التي تضمن تنفيذها في إطار اإلمكانات املتاحة.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً ،ويكلل جهودنا بالتوفيق ملا فيه خدمة وطننا وأمتنا
في ظل قيادة فخامة األخ /علي عبدالله صالح رئيس اجلمهورية (حفظه الله).
قال تعالى :

{ وَاْ لَّذِي��نَ إِ َذ آ َأ ن َف ُق��و اْ لَمْ يُسْ�� ِر ُفو اْ وَ لَ��مْ يَ ْق ُت��رُو اْ وَ َكا نَ بَيْنَ َذ لِ��كَ َقوَا مً��ا}
صدق اهلل العظيم
					

س � ��ورة الفر ق � ��ان  -اآل ي � ��ة ر ق � ��م ()67

والسالم عليگم ورحمة الله وبرگاته,,,

نعمــان طاهر الصهيبـي

وزيــر الـمـالي ــة
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ملخص
جداول مشاريع املوازنات العامة
للسنة املالية 2010م
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السنةΔϨδϟ
توقعات
ΔϴϟΎϤϟ
ΕΎόϗϮΗ
م2012
املالية
ϡ˻˹˺˻

السنةΔϨδϟ
توقعات
ΔϴϟΎϤϟ
ΕΎόϗϮΗ
م2011
املالية
ϡ˻˹˺˺

السنةΔϨδϟ
تقديرات
ΔϴϟΎϤϟ
ΕήϳΪϘΗ
م2010
املالية
ϡ˻˹˺˹

م2009
ϡ˻˹˹̂ موازنة
ΔϧίϮϣ

البيان
ϥΎϴΒϟ

˺ˬ˾˺̀ˬ˾˽˿

˺ˬ˽˿˾ˬ́˽́

˺ˬ˾˻˹ˬ˽˺˻

˺ˬ˾˼̀ˬ˺˿́

ΔϣΎόϟ ΩέϮϤϟ Δ˰ϠϤΟ

˽˹ˬ́˺˹

˾˻ˬ̀˼˼

˿˼ˬ˼˼˺

́˻ˬ˼˼˹

ϲΟέΎΨϟ νήΘϗϻ

˺ˬ˽̀˿ˬ̀˼˿

˺ˬ˽˺˼ˬ˺˺˾

˺ˬ˽˾̀ˬ˹́˺

˺ˬ˽˾˽ˬ́˼́

νήΘϗϻ ϥϭΪΑ ΔϣΎόϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ

˻ˬ˹́˻ˬ˿˹˺

˻ˬ˹́˻ˬ˹˾˻

˻ˬ˹˺˻ˬ˺˹˾

˺ˬ̂˿˼ˬ̂̂˾

ΔϣΎόϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ

˼˹ˬ́˻˺

˼˹ˬ́˻˺

˼˹ˬ́˻˺

˼˹ˬ˿˿̀

ΔϴΟέΎΨϟ νϭήϘϟ ΪϳΪδΗ

˻ˬ˹˾˺ˬ̀́˹

˻ˬ˹˾˺ˬ˻˼˺

˺ˬ̂́˺ˬ˻́˽

˺ˬ̂˼˼ˬ˼˻́

ΪϳΪδΗ ϥϭΪΑ ΔϣΎόϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
νϭήϘϟ

˾̀˾ˬ˹˽˽-

˿˼́ˬ˺˺˿-

˾˻˽ˬ˻˹˼-

˽̀́ˬ˽̂˹-

ϲϠϜϟ ϱΪϘϨϟ ΰΠόϟ

̂ˬ̂́̂

˻˺ˬ̂˺˻

˼˻ˬ˾˺˹

˾˺ˬ˿˿˼

ϲΟέΎΨϟ ϞϳϮϤΘϟ ϲϓΎλ

˾˿˾ˬ˹˾˾-

˿˺˿ˬ˻˹˽-

˽̂˺ˬ˿̂˼-

˽˻˿ˬ́˻̀-

ϲϓΎμϟ ϱΪϘϨϟ ΰΠόϟ

́ˬ˼˻́ˬ́˼̀

̀ˬ˻˿̀ˬ˻̀̀

˿ˬ˼̂̂ˬ˹˻˺

˾ˬ̀̂˼ˬ˺́˺

ϲϟΎϤΟϹ ϲϠΤϤϟ ΞΗΎϨϟ

%˿̄̂˹-

%́̄̀́-

%́̄˺̂-

%́̄˻˿-

ΞΗΎϨϟ ϰϟ· ϲϠϜϟ ϱΪϘϨϟ ΰΠόϟ ΔΒδϧ
ϲϟΎϤΟϹ ϲϠΤϤϟ

%˿̄̀́-

%́̄˽́-

%̀̄˿́-

%̀̄˼̀-

ΞΗΎϨϟ ϰϟ· ϲϓΎμϟ ϱΪϘϨϟ ΰΠόϟ ΔΒδϧ
ϲϟΎϤΟϹ ϲϠΤϤϟ

˺

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϠϟ ΔϟϭΪϠϟ ΔϣΎόϟ ΔϧίϮϤϟ ΕήϳΪϘΗ ΔλϼΧ
ϡ˻˹˺˹ ΕήϳΪϘΗ

̀̂ˬ˹̂˼ˬ̀˻˼

˼̂˾ˬ˿˽˹ˬ˺˿˾

ϡ˻˹˹̂ ςΑέ

˺˽ˬ˺̂˿ˬ˾˻̂

˼̀˺ˬ˽˼˽ˬ˹˽˾

ϡ˻˹˹́ ϲϠόϓ

ΔϴΒϳήπϟ ΕΩήϳϹ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ

ΕΩήϳϹ

́˺ˬ˿́˾ˬ̂̀˽

˽˾˾ˬ˺˿˻ˬ˿˻˹

ϡ˻˹˺˹ ΕήϳΪϘΗ

˼˺˻ˬ˹˾˽ˬ̂˼˻

˾́˽ˬ˿˹̂ˬ́˽˹

ϡ˻˹˹̂ ΕΩΎϤΘϋ

˼˺˽ˬ˹́˻ˬ́̀˹

˾˿̀ˬ́˹˹ˬ́˽˾

ϡ˻˹˹́ ϲϠόϓ

˼˺́ˬ˻̂˻ˬ˿˻̂

˾̀̀ˬ̂́˹ˬ˿́˿

ΕΎϘϔϨϟ
ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ έϮΟ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ

ϞϴϐθΘϟ ΔϧίϮϣ ( 
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

˾˻˻ˬ˻́˽ˬ˻˻˿

˼˹ˬ˿˿̀ˬ˻˻˼

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ΰΠϋ

̀˻ˬ˻̀̂

˽́̀ˬ˽˼˹ˬ˺˾́

˺˺ˬ˹˹˼ˬ˿˺˼

˺˽˼ˬ˼˾̂

˺˹ˬ́˿˹ˬ˻˾˽

˺ˬ˽˽˾ˬ̀˾˽ˬ̀˻́

˼˾˿ˬ˻̂˿ˬ˽˹̂

˻˻̀ˬ́́˿ˬ́˼˹

˺˻́ˬ˽˹̂ˬ˾̀̂

˺ˬ˻˹˿ˬ́˽˽

˿́̀ˬ˿˺˽

˺˻˿ˬ˾˺˾ˬ˺˻˺

˺ˬ̂̂˻ˬ˾˿˼ˬ˿˽˾

ϞϳϮϤΘϟ ϞΒϗ ΰΠόϟ

ωϮϤΠϤϟ

ϲϓ ϑήμΘϟϭ ϲϠΤϤϟ νήϗϻ ΕϼμΤΘϣ
ΔϴϠΤϤϟ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϻ

ήϴϏ ϝϮλϻ ϲϓ ϑήμΘϟ : ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϟΎϤϟ

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ξΎϓ
̀˻ˬ˻̀̂

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

́˻ˬ˼˻̂ˬ̂˹̂

́˻ˬ˼˻̂ˬ̂˹̂

˻˺˾ˬ˻˽˿ˬ˽˺̀
˻ˬ˻˽˼ˬ˹˼˾ˬ˿˿˿

˼˼ˬ˼˼˺ˬ˺˽˿

˼˼ˬ˼˼˺ˬ˺˽˿

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

˾˿˻ˬ̂̂̂ˬ̂˿˿

́ˬ̂˽˹ˬ˼˺˿
˽˻˿ˬ́˻̀ˬ˺˾˿
˺ˬ̂˿˼ˬ̂̂˾ˬ˽˿́

˾˼˻ˬ˺̀́ˬ˿˼˿
˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

ωϮϤΠϤϟ

ϨϤϟ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϜϠϤϟ ϞΧΩ ΕΩήϳ : ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΕϼϳϮΤΘϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ ΕΎόϴΒϣϭ
ΔϋϮϨΘϤϟϭ

˾˻˼ˬ́˹˿ˬ̂̂˾

˼˻ˬ˼̀̀ˬ˹́˾

˺ˬ˿˹˿ˬ̂˼˼ˬ˹̀˺

̂˼̂ˬ̂˿˿ˬ˹˺˽
˻̂ˬ˻˹˼ˬ̀˿˽

̂̀˺ˬ˹˻˹ˬ́˽˹

ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ : ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
˻̂ˬ́˹̂ˬ˺̂˾

̂˺˻ˬ˺́˽ˬ˼̂˻

ΔΑϮΒϣ ήϴϐϟ ΕΎ˰˰ϣΪΨΘγϹ

˻˹ˬ˿̂˹ˬ̀˼˼

˾˺́ˬ˹̂̀ˬ˼́˺

ϲϟΎϤΟϹ

˾˼˻ˬ˺̀́ˬ˿˼˿

˽̂́ˬ˽˼˼ˬ̀̀˺

˼˼ˬ˼˼˺ˬ˺˽˿

˻ˬ˻̂˼ˬ˹̂̀

˺ˬ̂̂˻ˬ˾˿˼ˬ˿˽˾

˺ˬ˽˾˺ˬ˼˻˿ˬ˹́˼

˺ˬ˽˽˾ˬ̀˾˽ˬ̀˻́

˺˹ˬ́˿˹ˬ˻˾˽

˺ˬ˽˼˽ˬ́̂˽ˬ˽̀˽

˺ˬ˽˽̂ˬ˹˼˻ˬ̂́˿

˺˻˿ˬ˾˺˾ˬ˺˻˺

˺ˬ́˿˿ˬ˹˽́ˬ˾˻˽

˺ˬ˽˾˺ˬ˼˻˿ˬ˹́˼

ωϮϤΠϤϟ

˺ˬ˽˾˺ˬ˼˻˿ˬ˹́˼

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ξΎϓ

˻˽́ˬ˾̀̀ˬ˾˿˼

̀ˬ̂̀˾ˬ́˿́
˽̂˺ˬ˿̂˼ˬ˻˾˻
˻ˬ˹˺˻ˬ˺˹˾ˬ˻˼˺
˻ˬ˹˺˻ˬ˺˹˾ˬ˻˼˺

ΔϣΎόϟ ΩέϮϤϟ ϲϟΎϤΟ·

ϕέϭ έΪλ·ϭ ϲΟέΎΨϟ νήΘϗϻ - Ώ
ϢϬδϟ ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϣ ΔϴϟΎϣ
ϝϮλϻ ϲϓ ΓΩέϮϟ ΔϳΪϘϨϟ ΕΎϘϓΪΘϟ ΔϴϠϤΟ
ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϣΰΘϟϻϭ
(+) ϊΩϮϟϭ ΔϳΪϘϨϟ ϲϓ ήϴϐΘϟ
ϲϓΎμϟ ΰΠόϟ

ϲϠόϔϟ ϱΪϘΘϟ ξΎϔϟ
ϝϮλϻ ϲϓ ϑήμΘϟ : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
) التصرف في األصول املالية وحتمل اخلصوم (بدون التصرف في األصول املالية:الباب اخلامس
ϑήμΘϟ ϥϭΪΑ ) ϡϮμΨϟ ϞϤΤΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ΔϴϟΎϣ ϕέϭ έΪλ·ϭ ϲϠΤϤϟ νήΘϗϻ - 
ϢϬδϟ ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϣ

ϲϟΎϤΟϹ
˾˼˻ˬ˻˾˹ˬ̂˺˾

́˻ˬ˼˻̂ˬ̂˹̂

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϻ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ (Ώ
˼˿́ˬ˹˾˿ˬ˹̀˽

˺ˬ˽˽˾ˬ̀˾˽ˬ̀˻́

˽˹́ˬ̀̂̀ˬ˽˻̀

˺˿˺ˬ̂˹˺ˬ̀˽˽

˺ˬ̂̂˻ˬ˾˿˼ˬ˿˽˾

˼˹˹ˬ˽˻˹ˬ˼˹˺

́̂ˬ˿˼˿ˬ˼˽˽

˾˼˻ˬ˻˾˹ˬ̂˺˾

ϲϟΎϤΟϹ

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ : ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

˾˾ˬ́̀˿ˬ˺˹́

˽̂́ˬ˽˼˼ˬ̀̀˺

˾˼˻ˬ˻˾˹ˬ̂˺˾

˻ˬ˻̂˼ˬ˹̂̀

ϡϮμΨϟ ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ

˼˾˿ˬ˻̂˿ˬ˽˹̂

˽̂́ˬ˽˼˼ˬ̀̀˺

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ΰΠϋ

ωϮϤΠϤϟ

˼˾˿ˬ˻̂˿ˬ˽˹̂

˽́̀ˬ˽˼˹ˬ˺˾́
˼˹ˬ˿˿̀ˬ˻˻˼

ϞϳϮϤΘϟ ϞΒϗ ξΎϔϟ

ϲϟΎϤΟϹ

˻˻̀ˬ́́˿ˬ́˼˹
˻˹ˬ˿̂˹ˬ̀˼˼

ΔϴΟέΎΨϟ ΔϴϟΎϤϟ ϕέϭϷ ˯Ύϔσ·ϭ ΔϴΟέΎΨϟ νϭήϘϟ ΩΪγ
ϢϬγϷ ϑϼΨΑ

˽ˬ˿́˹ˬ˼˼̂

(ϞϳϮϤΘϟ) ϡϮμΨϟϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϻ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ (Ν
ϲϠόϔϟ ϱΪϘΘϟ ΰΠόϟ
ϡϮμΨϟ ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ

ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϣΰΘϟϻϭ ϝϮλϻ ϲϓ ΓέΩΎμϟ ΔϳΪϘϨϟ ΕΎϘϓΪΘϟ ΔϴϠϤΟ

˻ˬ˻˽̀ˬ̀˺˿ˬ˹˹˾

ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϤϟ ΔϴϟΎϤϟ ϕέϭϷ ˯Ύϔσ·ϭ ΔϴϠΤϤϟ νϭήϘϟ ΩΪγ
ϢϬγϷ

(-) ϊΩϮϟϭ ΔϳΪϘϨϟ ϲϓ ήϴϐΘϟ
ϲϓΎμϟ ξΎϔϟ

˺ˬ̂˿˼ˬ̂̂˾ˬ˽˿́

ΔϣΎόϟ ΕΎ˰˰ϣΪΨΘγϹ ϲϟΎϤΟ·
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ϡ˻˹˺˻ -ϡ˻˹˺˹ ΔϟϭΪϠϟ ΔϣΎόϟ ΔϧίϮϤϠϟ ϯΪϤϟ ςγϮΘϤϟ έΎσϹ ΔλϼΧ
ϡ˻˹˺˺ ΕΎόϗϮΗ

ϡ˻˹˺˹ ΕήϳΪϘΗ

ΕΩήϳϹ

ϡ˻˹˺˻ ΕΎόϗϮΗ

ϡ˻˹˺˻ ΕΎόϗϮΗ

ΔϴΒϳήπϟ ΕΩήϳϹ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ

ϡ˻˹˺˺ ΕΎόϗϮΗ

́˺ˬ˿́˾ˬ̂̀˽

˽˾˾ˬ˺˿˻ˬ˿˻˹

ϡ˻˹˺˹ ΕήϳΪϘΗ

̀˾ˬ̀̀˻ˬ́̀̀

˾˹˺ˬ̂˼́ˬ˽˻˾

ΕΎϘϔϨϟ

˿˾ˬ̂́˺ˬ˼˼˼

˾˾˼ˬ́̂˹ˬ˿˺́

ϞϴϐθΘϟ ΔϧίϮϣ ( 
˼˿̂ˬ̂˹˼ˬ˼˹́

˾́̀ˬ˺̀˾ˬ́˾˺

̂˺˻ˬ˺́˽ˬ˼̂˻

˾˼˻ˬ˺̀́ˬ˿˼˿

̀˻ˬ˻̀̂

ϞϳϮϤΘϟ ϞΒϗ ΰΠόϟ

ωϮϤΠϤϟ

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

ϲϟΎϤΟϹ

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ΰΠϋ

˺˽˼ˬ˾̀̂

˾˻ˬ̀˼˼ˬ˽˺̂

ωϮϤΠϤϟ

˼˽˽ˬ̀˿˹ˬ̀˿̂

́˼˽ˬ˾́˻ˬ˻˺˽

˺ˬ˽˽̂ˬ˹˼˻ˬ̂́˿

˾́˿ˬ˹˽˻ˬ˼˽́

́˾˿ˬ̀˻˹ˬ˻̂̂

˻ˬ˻̂˼ˬ˹̂̀

˼˺˻ˬ˹˾˽ˬ̂˼˻

˾̀˼ˬ˻́˾ˬ˹˼́

˺ˬ˽˺˻ˬ˻̂˼ˬ˾˺˿

˺ˬ˽˾˺ˬ˼˻˿ˬ˹́˼

˾́˽ˬ˿˹̂ˬ́˽˹

˾˿˺ˬ̀˽˻ˬ̀˼˺

˼˻ˬ˼˽́ˬ̂˺˻
˺ˬ˽̀˿ˬ˾̂˻ˬ˻˾˹

˺˺˻ˬ˿˺˺ˬ̀̀˺

ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ έϮΟ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ

˾˻˻ˬ˻́˽ˬ˻˻˿
˼˻ˬ˼˾̂ˬ˽˼̂

˺ˬ˾˿˻ˬ̀˺˼ˬ˺˹̂

˺ˬ˾˻˽ˬ̂˹˾ˬ˻́̀

ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ : ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
˼˻ˬ˼̀̀ˬ˹́˾
˺ˬ˾˻˽ˬ̂˹˾ˬ˻́̀

́˿ˬ˺˻˹ˬ́˾̂

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ξΎϓ

ήϴϏ ϝϮλϻ ϲϓ ϑήμΘϟ : ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϟΎϤϟ

˿˼́ˬ̀̂˼ˬ˻̀́

̀˻ˬ˻̀̂

˺˽˼ˬ˾̀̂

˾˼˻ˬ˻˾˹ˬ̂˺˾

˺˽˼ˬ˾̀̂

˾̀˾ˬ˹˽˽ˬ˻˻˺

˿˼́ˬ̂˼˿ˬ́˾̀

ϲϟΎϤΟϹ

ϲϓ ϑήμΘϟϭ ϲϠΤϤϟ νήϗϻ ΕϼμΤΘϣ
ΔϴϠΤϤϟ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϻ

˾̀˾ˬ˺́̀ˬ́˹˹

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

˽˹ˬ́˺˹ˬ˻˼˿

ΔϣΎόϟ ΩέϮϤϟ ϲϟΎϤΟ·

ϕέϭ έΪλ·ϭ ϲΟέΎΨϟ νήΘϗϻ - Ώ
ϢϬδϟ ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϣ ΔϴϟΎϣ
ϝϮλϻ ϲϓ ΓΩέϮϟ ΔϳΪϘϨϟ ΕΎϘϓΪΘϟ ΔϴϠϤΟ
ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϣΰΘϟϻϭ
(+) ϊΩϮϟϭ ΔϳΪϘϨϟ ϲϓ ήϴϐΘϟ
ϲϓΎμϟ ΰΠόϟ

ϲϠόϔϟ ϱΪϘΘϟ ξΎϔϟ
ϝϮλϻ ϲϓ ϑήμΘϟ : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
) التصرف في األصول املالية وحتمل اخلصوم (بدون التصرف في األصول املالية:الباب اخلامس
ϑήμΘϟ ϥϭΪΑ ) ϡϮμΨϟ ϞϤΤΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ΔϴϟΎϣ ϕέϭ έΪλ·ϭ ϲϠΤϤϟ νήΘϗϻ - 
ϢϬδϟ ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϣ
˾˻ˬ̀˼˼ˬ˽˺̂

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

˽˹ˬ́˺˹ˬ˻˼˿

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

˾̀˾ˬ˹˽˽ˬ˻˻˺
˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

˺˽˼ˬ˾̀̂

˺ˬ˾˿˻ˬ̀˺˼ˬ˺˹̂

ϨϤϟ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϜϠϤϟ ϞΧΩ ΕΩήϳ : ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΕϼϳϮΤΘϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ ΕΎόϴΒϣϭ
ΔϋϮϨΘϤϟϭ

ΔΑϮΒϣ ήϴϐϟ ΕΎ˰˰ϣΪΨΘγϹ
˺ˬ˽˾˺ˬ˼˻˿ˬ˹́˼

˺ˬ˾˿˻ˬ̀˺˼ˬ˺˹̂

ωϮϤΠϤϟ

˺ˬ˾˻˽ˬ̂˹˾ˬ˻́̀
˺˺˻ˬ˿˺˺ˬ̀̀˺

˼˼˼ˬ˹˿́ˬ˾́̂

˺ˬ˽˾˺ˬ˼˻˿ˬ˹́˼
˻ˬ˻̂˼ˬ˹̂̀

˼˿̂ˬ˾˺˽ˬ˼̂˾

˺˾˾ˬ̂̂́ˬ˼˾˻

ϲϟΎϤΟϹ
ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ΰΠϋ
˼˿́ˬ˹˾˿ˬ˹̀˽

˺˾˿ˬ́˺˹ˬ˿̂˺

˾̀˾ˬ˺́̀ˬ́˹˹

ϞϴϐθΘϟ Ϊϴλέ ξΎϓ

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ : ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

˺˿˺ˬ̂˹˺ˬ̀˽˽

˿˼́ˬ̂˼˿ˬ́˾̀

˾̀˾ˬ˺́̀ˬ́˹˹

́˿ˬ˺˻˹ˬ́˾̂

ϡϮμΨϟ ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ

˾˼˻ˬ˻˾˹ˬ̂˺˾

˿˼́ˬ̂˼˿ˬ́˾̀

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϻ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ (Ώ

ωϮϤΠϤϟ

˾˼˻ˬ˻˾˹ˬ̂˺˾

˿˼́ˬ̀̂˼ˬ˻̀́
˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

ϞϳϮϤΘϟ ϞΒϗ ξΎϔϟ

ϲϟΎϤΟϹ

˾˼˻ˬ˺̀́ˬ˿˼˿
˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

(ϞϳϮϤΘϟ) ϡϮμΨϟϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϻ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ (Ν
ϲϠόϔϟ ϱΪϘΘϟ ΰΠόϟ
ϡϮμΨϟ ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϤϟ ΔϴϟΎϤϟ ϕέϭϷ ˯Ύϔσ·ϭ ΔϴϠΤϤϟ νϭήϘϟ ΩΪγ
ϢϬγϷ
ΔϴΟέΎΨϟ ΔϴϟΎϤϟ ϕέϭϷ ˯Ύϔσ·ϭ ΔϴΟέΎΨϟ νϭήϘϟ ΩΪγ
ϢϬγϷ ϑϼΨΑ

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

̀ˬ̂̀˾ˬ́˿́
˽̂˺ˬ˿̂˼ˬ˻˾˻
˻ˬ˹˺˻ˬ˺˹˾ˬ˻˼˺

˾˻ˬ̀˼˼ˬ˽˺̂
˿̀̀ˬ˽˼́
˿˺˿ˬ˻˹˼ˬ̀˾˺
˻ˬ˹́˻ˬ˹˾˺ˬ̀˹˼

˽˹ˬ́˺˹ˬ˻˼˿
˾˿˾ˬ˹˾˾ˬ˼˺˾
˻ˬ˹́˻ˬ˿˹˺ˬ˼́˹

˿˹˾ˬ́˿˾ˬ˾˾˺

˻ˬ˹́˻ˬ˿˹˺ˬ˼́˹

˿˿̂ˬ˿˺˽ˬ˿˹́

˻ˬ˹́˻ˬ˹˾˺ˬ̀˹˼

˾˿˻ˬ̂̂̂ˬ̂˿˿

˻ˬ˹˺˻ˬ˺˹˾ˬ˻˼˺

ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϣΰΘϟϻϭ ϝϮλϻ ϲϓ ΓέΩΎμϟ ΔϳΪϘϨϟ ΕΎϘϓΪΘϟ ΔϴϠϤΟ
(-) ϊΩϮϟϭ ΔϳΪϘϨϟ ϲϓ ήϴϐΘϟ
ϲϓΎμϟ ξΎϔϟ

ΔϣΎόϟ ΕΎ˰˰ϣΪΨΘγϹ ϲϟΎϤΟ·
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ήϴϐΘϟ
ΔΒδϧ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
κϘϨϟ (- ϭ +)˰Α
ΕΎόϗϮΘϟ

ΔΒδϧ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
κϘϨϟ (- ϭ +)˰Α

ήϴϐΘϟ
Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

ΔΒδϧ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
κϘϨϟ (- ϭ +)˰Α

ήϴϐΘϟ

Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

ΕήϳΪϘΘϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϧίϮϤϟ ΕήϳΪϘΗ

ΏϮΑϷ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔϣΎόϟ ΩέϮϤϟ

املوارد العامة على مستوى األبواب

ΕΎόϗϮΘϟ

ϡ˻˹˺˺ ΔϧίϮϤϟ ΕΎόϗϮΗ

Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

ςΑήϟ

ϡ˻˹˹̂ ςΑέ

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϠϟ ΔϟϭΪϠϟ ΔϣΎόϟ ΔϧίϮϤϟ ΕήϳΪϘΗ
م2012 م والسنة املالية2011 م والتوقعات للسنة املالية2010 تقديرات املوازنةالعامة للدولة للسنة املالية
ϡ˻˹˺˻ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟϭ ϡ˻˹˺˺ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϠϟ ΕΎόϗϮΘϟϭ
ϡ˻˹˺˻ ΔϧίϮϤϟ ΕΎόϗϮΗ
Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

%˻˾̄̀˽

˼̂˾ˬ˿˽˹ˬ˺˿˾ ΔϴΒϳήπϟ ΕΩήϳϹ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ

ΩέϮϤϠϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ
˽˾˾ˬ˺˿˻ˬ˿˻˹

ϨϤϟ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

%˼̄˾˼ ˾˺ˬ˿̂́ˬ˺˺˼ %˺˹˹̄˹˹ ˺ˬ˾˺̀ˬ˾˽˿ˬ˹˿˾ %˼̄˾̂- ˾˽ˬ˾˿˽ˬ˹˻̀- %˺˹˹̄˹˹ ˺ˬ˽˿˾ˬ́˽̀ˬ̂˾˻ %˺̄˹̂- ˺˿ˬ̀˾˿ˬ˼˼˼- %˺˹˹̄˹˹ ˺ˬ˾˻˹ˬ˽˺˺ˬ̂̀̂ %˺˹˹̄˹˹ ˺ˬ˾˼̀ˬ˺˿́ˬ˼˺˻
˾˹˺ˬ̂˼́ˬ˽˻˾ %˺˾̄˹˽ ˾̂ˬ˾˻˻ˬ˽˾˾ %˻̂̄̂˽

̀̂ˬ˹̂˼ˬ̀˻˼

˾˾˼ˬ́̂˹ˬ˿˺́ %˺˹̄˻́ ˽˿ˬ̀̀˾ˬ́˹˾ %˼˽̄˻˽

%˾̄˺˾

%˺˹̄˼˾ ˾˺ˬ̂˾˻ˬ˺̂˼ %˼˿̄˾˹

́˺ˬ˿́˾ˬ̂̀˽

%˼̄˻́ ˻ˬ˾̂˻ˬ˻˾˺

ϲϓ ϑήμΘϟ : ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϻ

%˾̄˼̀

%˾̄˺̀

˺˽˼ˬ˼˾̂

̀˾ˬ̀̀˻ˬ́̀̀

%̀̄˻˽- ˾ˬ̂˺˼ˬ˹̂̀-

%˹̄˹˺

˿˾ˬ̂́˺ˬ˼˼˼

%˽̄˼˾

̀˻ˬ˻̀̂

ϲϓ ϑήμΘϟ : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϡϮμΨϟ ϞϤΤΗϭ ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϻ

%˺˻̄̂˻- ̂ˬ̀̂˺ˬ˾˽˽-

%˹̄˹˹

̂˺ˬ˻̀˹ˬ˻˻˾

ϲϠΤϤϟ νήϗϹ ΕϼμΤΘϣ
ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϻ ϲϓ ϑήμΘϟϭ
ΔϴϠΤϤϟ

̂̀˺ˬ˹˻˹ˬ́˽˹

̀˺ˬ˹́˹-

%˾̄̂˽

́ˬ̂˽˹ˬ˼˺˿

%˿˼̄˺̀

%˽̂̄˾́-

̀˺ˬ˼˹˿ˬ̀˺˽

%˹̄˾́

έΪλ·ϭ ϲΟέΎΨϟ νήΘϗϻ
ϢϬδϟ ϑϼΨΑ ΔϴϠΤϣ ΔϴϟΎϣ ϕέϭ

̂˺˻ˬ˺́˽ˬ˼̂˻

˺˽˼ˬ˾̀̂

%˽̄˿̂

̀ˬ̂̀˾ˬ́˿́

́˻ˬ˼˻̂ˬ̂˹̂

́˼˽ˬ˾́˻ˬ˻˺˽ %˿̄˹˿- ˾́ˬ́˼˿ˬ˽˽́- %˿˹̄˹˹

%˹̄˹˺

%˹̄˾˻

%˾̄˼˿

́˾˿ˬ̀˻˹ˬ˻̂̂ %́̄˾˺- ̀̀ˬ˿˹˻ˬ˺̀́- %˾˿̄̂˽

̀˺ˬ˼˹˹

%˺˹̄̀̂- ̂˿˽ˬ˽˽́-

˾˼ˬ˽˺˹ˬ́˾̀ %˻˺̄́̀- ˺̂ˬ̂˿˼ˬ˾˺˺-

˿̀̀ˬ˽˼́

˾˻ˬ̀˼˼ˬ˽˺̂ %˻˼̄˹́- ˺́ˬ̂̂̂ˬ˹˿˼-

˿˼ˬ˼˼˹ˬ́˽˿

%˻̄˿˾ ˻˻ˬ˺˼́ˬ˹́˾ %˾˿̄˽˾

%̂́̄˿˾

%˼̄˿˽

˺˽˼ˬ˾̀̂

˽˹ˬ́˺˹ˬ˻˼˿ %˻˾̄˺˹- ˺̀ˬ́̂˾ˬ́˾̀-

%˹̄˹˾

%˼̄˿˹

%̂˺̄˾˺- ̀ˬ˻̂́ˬ˽˼˹-

˹

˽˹ˬ́˺˹ˬ˻˼˿ %˺˿̄̀˼- ˺˹ˬ˾̂̀ˬ˽˻̀-

%˽̄˺̀

ϞΧΩ ΕΩήϳ : ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ΕΎόϴΒϣϭ ΔϴϜϠϤϟ
ΕϼϳϮΤΘϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ
ΔϋϮϨΘϤϟϭ

%˹̄˹˺

˹

%˹̄˹˹

%˻̄˿̂

%˹̄˹˹

%˻̄˿̂

˿̀̀ˬ˽˼́-

%˻˼̄˾̂- ˺˻ˬ˿˹˹ˬ˿˻˺-

%˺˹˹̄˹˹-

%˻˻̄˿˺- ˺˺ˬ̂˻˼ˬ˺́˼-
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2010 للسن ـ ــة املالي ـ ــة

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

ήϴϐΘϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϧίϮϤϟ ΕήϳΪϘΗ

ΏϮΑϷ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔϣΎόϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ

ϡ˻˹˹̂ ςΑέ

م2012 م والسنة املالية2011 للسنة املاليةϡ˻˹˺˹
والتوقعات
م2010
املاليةΔϣΎόϟ
للسنةΔϧίϮϤϟ
للدولةΕήϳΪϘΗ
تقديرات املوازنةالعامة
ΔϴϟΎϤϟ
ΔϨδϠϟ ΔϟϭΪϠϟ
 األبوابϡ˻˹˺˻
على مستوى
ΔϴϟΎϤϟالعامة
ΔϨδϟϭاالستخدامات
ϡ˻˹˺˺ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϠϟ ΕΎόϗϮΘϟϭ
ϡ˻˹˺˺ ΔϧίϮϤϟ ΕΎόϗϮΗ

ΕΎπϳϮόΗϭ έϮΟ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ
ϦϴϠϣΎόϟ

ήϴϐΘϟ

˾˿̀ˬ́˹˹ˬ́˽˾

ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ

ϡ˻˹˺˻ ΔϧίϮϤϟ ΕΎόϗϮΗ

%˻́̄̂˺

˼˺˽ˬ˹́˻ˬ́̀˹

ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ : ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ

ήϴϐΘϟ

˾́˽ˬ˿˹̂ˬ́˽˹

%˺˾̄̂̂

˾˻˼ˬ́˹˿ˬ̂̂˾

ΔΑϮΒϣ ήϴϏ ΕΎϘϔϧ

˺ˬ˽˼˻ˬ˾˹́

%˻̄̂˿ ˺˿ˬ́˹́ˬ̂̂˾

ΕΎϣΪΨΘγϼϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

%˻̂̄˹˾

˼˺˻ˬ˹˾˽ˬ̂˼˻

%˻˿̄˿̀

˻̂ˬ˻˹˼ˬ̀˿˽

ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· : ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ

ςΑήϟ

˾́˿ˬ˹˽˻ˬ˼˽́

%˺˾̄˾˺

˾˻˻ˬ˻́˽ˬ˻˻˿

%˺̄˽̂

˽˹́ˬ̀̂̀ˬ˽˻̀

ϝϮλϻ ΏΎδΘϛ· : βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϡϮμΨϟ ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ

%˹̄˽˼-

Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

˼˽˽ˬ̀˿˹ˬ̀˿̂ %˹̄˿˾- ˻ˬ˹˻̀ˬ̂˼́-

%˻˾̄̂˿

˼˻ˬ˼̀̀ˬ˹́˾

%˻˹̄́˺

˺˻˹ˬ˼˹˼ˬ˾˿̀

ϝϮλ ΏΎδΘϛ·ϭ ϲϠΤϤϟ νήϗϹ
ΔϴϠΤϣ ΔϴϟΎϣ

%˹̄˹˼-

̀˿˿ˬ˿̂̂-

ΕήϳΪϘΘϟ

˾˿˺ˬ̀˽˻ˬ̀˼˺ %˹̄˻̂- ˺ˬ˾˻˻ˬ̀˿̂-

%˺̄˿˺

˼˿́ˬ˹˾˿ˬ˹̀˽

%˿̄˺˼

́́ˬ˼˽́ˬ̂˹̂

ΏΎδΘϛ·ϭ ϲΟέΎΨϟ νήϗϹ
ΔϴΟέΎΧ ΔϴϟΎϣ ϝϮλ

%˺˹˹̄˹˹-

Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

%˻́̄˺˾

%˺˹̄́̀ ˼ˬ˺̀˼ˬ˼˻˺

˺̂˻ˬ̀˻˼ˬ˹̀˽

%˽̄˾˹

˺ˬ˻́̀ˬ˽˼˾

˯Ύϔσ·ϭ ΔϴΟέΎΨϟ νϭήϘϟ ΩΪγ
ϑϼΨΑ ΔϴΟέΎΨϟ ΔϴϟΎϤϟ ϕέϭϷ
ϢϬδϟ

ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
(- ϭ +)˰Α

%˺˿̄˾˿

˼˿̂ˬ˾˺˽ˬ˼̂˾ %̂̄̂̀- ˽˹ˬ̀˽˺ˬ˼˾˼- %˺́̄˻̂

˼˻ˬ˼˾̂ˬ˽˼̂

%̂̄˾́

˺˿˹ˬ́˼˺ˬ˺́̀

%˹̄˹̀

˼˹ˬ˿˿̀ˬ˻˻˼

ΔΒδϧ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ

%˻˿̄̂́

˺́̀ˬ˿˼˻ˬ˹˻˺ %˿˹̄˻˹ ̀˻ˬ˽˺̂ˬ˾˹̀

%̀̄̂̂

˺ˬ˹̀˹ˬ˾˾̀

%˺̄˾˿

%˺˹˹̄˹˹ ˻ˬ˹́˻ˬ˿˹˺ˬ˼́˹ %˼̄˽́ ˿̂ˬ̂˽˿ˬ˽̀˻ %˺˹˹̄˹˹ ˻ˬ˹́˻ˬ˹˾˺ˬ̀˹˼ %˻̄˽˾ ˽́ˬ˺˹̂ˬ̀˿˼ %˺˹˹̄˹˹ ˻ˬ˹˺˻ˬ˺˹˾ˬ˻˼˺ %˺˹˹̄˹˹ ˺ˬ̂˿˼ˬ̂̂˾ˬ˽˿́

Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

%˺̄˾˾

˺˾˿ˬ˹˽˼ˬ̂̂˻ %́˻̄˹˽ ̀˻ˬ˽́˻ˬ˻̀́

%˹̄˹˾

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

ΕΎόϗϮΘϟ

ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
(- ϭ +)˰Α

%̀̄˾˾ ˼̂ˬ˽˾́ˬ˾˹˾

˼˿̂ˬ̂˹˼ˬ˼˹́ %˺˹̄˽́ ˼˻ˬ̀˹˾ˬ́˼̀

˾́̀ˬ˺̀˾ˬ́˾˺

˺̀ˬ˿˽˿-

%˺̀̄̀˾

˻˺˿ˬ́̀́-

%˺̄˾˼

Ϟϛ ΔΒδϧ
ϰϟ· ΏΎΑ
ςΑήϟ ϲϟΎϤΟ·

ΔΒδϧ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
˾˽̂ˬ˿̀̀
%˻́̄˺̂

˾̀˼ˬ˻́˾ˬ˹˼́

%˹̄˹˾-

˺ˬ˽˾́ˬ˼˻˺

%̂̄˹˺

%˺˿̄́˾-

˺˾˽ˬ˺˹̀

ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ
(- ϭ +)˰Α

%˹̄˹˼
˺ˬ˺˼˼ˬ˾˹˼

%˺̀̄̀˿

˼˻ˬ˼˽́ˬ̂˺˻

%˹̄˽˹

%̀̄˽̂

̀˿˿ˬ˿̂̂

%˹̄˾˹

ΔΒδϧ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ
κϘϨϟ

%˹̄˺̂

%˻̀̄˾˼

˺́˿ˬ́˺̂ˬ˿́˻ %˻̄˿˽- ˾ˬ˹̂˺ˬ˹˾˼-

%˹̄˹˽

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

˼˹ˬ́˻˺ˬ˼˼˹

ΕΎόϗϮΘϟ

%̀̄˻̂ ˻˾ˬ˺˽˻ˬ˾˼̂

%˺̄˾˾

˺˾˾ˬ̂̂́ˬ˼˾˻ %˻̄̂́- ˽ˬ̀́̀ˬ˺̂˾-

˼˼˼ˬ˹˿́ˬ˾́̂

˼˹˼ˬ́˾́-

%˺̄˽́

%˺̄˽́

%˹̄˻˾

%˻̄˹˾ ˺˺ˬ˾˽˻ˬ˼˹̀

%́̄̂̀

%˻́̄˼́-

˹

˹

˺˹ˬ˾˻̀-

́˺˻ˬ˼˼̂-

%̀̄˽̂

%˹̄˹˹ ˼˿ˬ˽˽˾ˬ́˹˿- %˺˾̄̂̂

%˹̄˹˹

˽˾ˬ˿˽˹-

%˹̄˹˹

%˹̄˹˹

%˹̄˹˹

ήϴϨϣ
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˺˻̄̀˺̃

˻̄˿˼̃

˺˾̄˾˽̃

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ

˺˹ˬ˽̀˺ˬ˺̀˻

-̂˿˽ˬ˽˽́

-̀˺ˬ˹́˹

̂˼˿ˬ˿˺˾

̀ˬ˿˼̂ˬ˽˿˼

˻ˬ̂˼˹ˬ˿˻˻

ήϴϐΘϟ έΪϘϣ

˼˻˾ˬ˿́̂ˬ˼˺˺

́ˬ̂˽˹ˬ˼˺˿

˺˼˻ˬ˺˺̂

̀ˬ˼˿˿ˬ˾˺˺

˻̂˹ˬ˼̂˹ˬ̂˹̂ ˺́ˬ́˾̂ˬ˽˾˿

ϡ˻˹˹̂ ςΑέ

˼˼˿ˬ˺˿˹ˬ˽́˼

̀ˬ̂̀˾ˬ́˿́

˿˺ˬ˹˼̂

́ˬ˼˹˼ˬ˺˻˿

˻̂́ˬ˹˼˹ˬ˼̀˻ ˻˺ˬ̀̂˹ˬ˹̀́ ϡ˻˹˺˹ ΕήϳΪϘΗ

̀ˬ˺́́ˬ̀˼̂

˺ˬ˺˻˾ˬ˺˼˾

˾˺ˬ˺˹˹

˾ˬ̂˹˿ˬ˹˿˻

˺˹˿ˬ˽˽˻

ΔϤϳέ

́ˬ˽˺̀ˬ̀˻̀

˺ˬ˺́˺

˺̀˽ˬ́̂˼

̀ˬ̂˺˺ˬ˽̂˾

˼˼˹ˬ˺˾́

ϊϟΎπϟ

˺˻ˬ̂˻̀ˬ̀˿́

˻˻́ˬ̂̂̂

˺̀̂ˬ˼˿̂

˺˻ˬ˹˹˾ˬ˽˺̀

˾˺˼ˬ̂́˼

ϥήϤϋ

˿ˬ˼˿˽ˬ̀˼˾

˺ˬ˼˺˼ˬ́˻˿

˺˻ˬ˼˼˺

˽ˬ̂̂́ˬ˽̀́

˽˹ˬ˺˹˹

ϑϮΠϟ

̀ˬ˺̀˼ˬ˿́˻

˺˻̀ˬ˿˻́

˺˻˹ˬ˼˼˹

˿ˬ̀˼̂ˬ́˾́

˺́˾ˬ́˿˿

Ώέ΄ϣ

́˾ˬ̀˾˺

́ˬ˼˾́ˬ˿˽˹

˺̂˻ˬ˿˹˽

ΖϳϮΤϤϟ

˻˹˿ˬ˾̀̂

̀ˬ˿˾˿ˬ˽˹˹

˾˽˿ˬ˼˼˺

˯ΎπϴΒϟ

́ˬ˿˼˿ˬ̂̂˾
˾˽̂

̂ˬ˻˿̂ˬ̂˹˺

́˿˹ˬ˹˽˻

́ˬ˼̂́ˬ˾˾˹

˺˻˹ˬ˹˹˺

˺˻˽ˬ˽̂́

̀ˬ˿˾˻ˬ˹˽˾

˾˹˻ˬ˹˹˿

ΓΪόλ

˼ˬ˽˿̂ˬ˿˺˽

˿˺ˬ̀˺́

̀˺ˬ̂˺˾

˼ˬ˻˺̂ˬ˻̂˾

˺˺˿ˬ˿́˿

ΓήϬϤϟ

˺˻̂ˬ˺˽˽

˺˹ˬ˻˹́ˬ˼́˾

˻˹̂ˬ˻̀̂

ΓϮΒη

˺˹ˬ˾˽˿ˬ́˹́
˺́ˬ˾́̀ˬ˹̂˿

˽̀̂ˬ˽˹˿

˻̀˽ˬ˹˿˽

˺̀ˬ˺˼˹ˬ˺˾˺

̀˹˼ˬ˽̀˾

έΎϣΫ

˺́ˬ˺˻˾ˬ˻˹˹

˺ˬ˻˼́ˬ˼˹̂

˻˺̀ˬ˺́̂

˺˾ˬ̀˿̀ˬ̀˺˽

̂˹˺ˬ̂́́

ΔΠΣ

˺˺˼ˬ˾˻˼

˺˼ˬ˻˼˼ˬ˹̂˽

˼́˺ˬ˹˹˿

ϦϴΑ

˾˾˼ˬ̂˾˽

˻˾ˬ˼̀˺ˬ˼˺˼

˺ˬ˺́˾ˬ˽˿˼

Ώ·

˺˾̂ˬ˹˿˽

˺˿ˬ˾˼˻ˬ˾˹˻

˻̂˺ˬ˿̂˻

ΞΤϟ

˾́˾ˬ́˺˺

˻˻ˬ˹˿́ˬ˽́́

˺ˬ̂˿˹ˬ˺˻̀

ΓΪϳΪΤϟ

˿˽˽ˬ˺˿˼

˻˻ˬ̀˼́ˬ˽̀̂

́˺˺ˬ˻˺̀

ΕϮϣήπΣ

̂˿˿ˬ˹˽˻

˼˾ˬ̂˿˹ˬ̂̀˾

˺ˬ̂˽˻ˬ˽˿˺

ΰόΗ

˺ˬ˼˹̀ˬ˿˺˾

˺́ˬ˽˻́ˬ˺˼˾

˺ˬ˿́̂ˬ˺˻˽

ϥΪϋ

˼˿˺ˬ̂́˿

˺˼ˬ́˺˽ˬ́́́

́˿˾ˬ˽˼́

˯ΎόϨλ

˽ˬ˼˽˼

˺˼ˬ̀˼˺ˬ̂˿˿
˻̀ˬ˺˺˹ˬ̀˼˹
˺̀ˬ˹˽˹ˬ̂̀˽

˾˿ˬ̂˻˾

˻˾ˬ˽˹̂ˬ˼̂˿

̀̂˽ˬ̂̀˹

̀̂˺

˺ˬ˹˾˹

˻˽ˬ˺̂˽ˬ̂˹̂
˼́ˬ́˿̂ˬ˽̀́

˼˿ˬ˺˾˿

˻˺ˬ˽˿˺ˬ˹˼˹
˺˾˻ˬ̀˾˽

˼˽ˬ˹˽˹ˬ˺˺̂

˺ˬ˽˺˽ˬ̂̀˽

˺́ˬ˺˾˹

˺ˬ̂˿˼ˬ́˹˾

˻˻ˬ˼˻́ˬ˾˾́

́ˬ˼˺˽ˬ˿˼˻

ΔϤλΎόϟ ΔϧΎϣ

ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ϲϓ ϑήμΘϟ
ϡϮμΨϟ ϞϤΤΗϭ

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϷ ϲϓ ϑήμΘϟ

ΕΎόϴΒϣϭ ΔϴϜϠϤϟ ϞΧΩ ΕΩήϳ·
ΕϼϳϮΤΘϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ
ΔϋϮϨΘϤϟ

ϨϤϟ

ΔϴΒϳήπϟ ΕΩήϳϹ

ϥΎϴΒϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ ϲϟΎϤΟ·

˺˾ˬ˺̂˾ˬ˹˿˿

Ùfded ì×Ğ à¬Ø× ìØĮ ¼Ø¬Ø× ÛÄ× ß§ æĞ  ¦ë¢Ð

-˾˼̄́˹̃

( æï çæ¬Û èØÃ) é¡´Ïó ëæ× ¬ ÀËĮ çæ¬Û èØÃ ìØĮ ¼Ø¬Ø× ÛÄ× ¡¥ æÜØ× êÄìÜ× Õå¢ě

-˺˹̄̀̂̃

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

˼̄˻˻̃

ωϮϨϟ
ΪϨΒϟ
Ϟμϔϟ
˺

˻

˼

˽

˾

ΏΎΒϟ
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˻̄˿̂̃

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ

˺˹ˬ˽̀˺ˬ˺̀˻

˽ˬ˹˻˺ˬ̀̂̂

˾ˬ˽˿˹

-˺˾́ˬ˾˺˹

˿ˬ˿˹˻ˬ˽˻˼

ήϴϐΘϟ έΪϘϣ

˼˻˾ˬ˿́̂ˬ˼˺˺

˾́ˬ˺˿˼ˬ˾˽˹

˽˻̀ˬ˼˻˽

˻˺ˬ̀˿˹ˬ˽˻˺

˻˽˾ˬ˼˼́ˬ˹˻˿

ϡ˻˹˹̂ ςΑέ

˼˼˿ˬ˺˿˹ˬ˽́˼

˿˻ˬ˺́˾ˬ˼˼̂

˽˼˻ˬ̀́˽

˻˺ˬ˿˹˺ˬ̂˺˺

˻˾˺ˬ̂˽˹ˬ˽˽̂

ϡ˻˹˺˹ ΕήϳΪϘΗ

̀ˬ˺́́ˬ̀˼̂

˻ˬ˽˾˿ˬ˺˹˼

˽˼́ˬ˽̂˾

˽ˬ˻̂˽ˬ˺˽˺

ΔϤϳέ

́ˬ˽˺̀ˬ̀˻̀

˺ˬ˼˿̂ˬ˾˽̂

˻˾ˬ˼˹˹

˾˻̀ˬ˼˼˾

˿ˬ˽̂˾ˬ˾˽˼

ϊϟΎπϟ

˺˻ˬ̂˻̀ˬ̀˿́

˺ˬ̂˽́ˬ˽˾˾

˻ˬ̀˻˼

˿˺˿ˬ̀˹˿

˺˹ˬ˼˾̂ˬ́́˽

ϥήϤϋ

˿ˬ˼˿˽ˬ̀˼˾

˻ˬ˻˿˹ˬ˾˹˺

˽ˬ̂̀˾

˼˺˾ˬ˿˽̂

˼ˬ̀́˼ˬ˿˺˹

ϑϮΠϟ

̀ˬ˺̀˼ˬ˿́˻

˺ˬ˺̀˺ˬ˺˾˿

̀ˬ̂˹́

̀́˿ˬ̂˹˿

˾ˬ˻˹̀ˬ̀˺˻

Ώέ΄ϣ

́ˬ˿˼˿ˬ̂̂˾

˺ˬ˻˽˻ˬ˺˻˾

˺ˬ˽˾˹

˽́˻ˬ˿˻̀

˿ˬ̂˺˹ˬ̀̂˼

ΖϳϮΤϤϟ

̂ˬ˻˿̂ˬ̂˹˺

˻ˬ˽̂˾ˬ˼̂̂

˾ˬ˹̂˻

˿́˼ˬ̂˿˼

˿ˬ˹́˾ˬ˽˽̀

˯ΎπϴΒϟ

́ˬ˼̂́ˬ˾˾˹

˺ˬ̀̀˺ˬ˺̀˹

̀ˬ˽˹˽

˾˼˽ˬ˿́˻

˿ˬ˹́˾ˬ˻̂˽

ΓΪόλ

˼ˬ˽˿̂ˬ˿˺˽

̂˹˾ˬ˽˺̂

˺˹ˬ˻̂˻

˼˿́ˬ́˾˽

˻ˬ˺́˾ˬ˹˽̂

ΓήϬϤϟ

˺˹ˬ˾˽˿ˬ́˹́

˺ˬ˺˻́ˬ˿˺̂

˻̂ˬ́˺˺

˿˼̀ˬ˻́˹

́ˬ̀˾˺ˬ˹̂́

ΓϮΒη

˺́ˬ˾́̀ˬ˹̂˿

˻ˬ̀́̀ˬ˹˽˽

˿ˬ˼̂˻

̂˼˿ˬ́̀˿

˺˽ˬ́˾˿ˬ̀́˽

έΎϣΫ

˺́ˬ˺˻˾ˬ˻˹˹

˼ˬ́˼˾ˬ́˿˿

˻ˬ˺˽˹

̂˹˺ˬ˹˿˼

˺˼ˬ˼́˿ˬ˺˼˺

ΔΠΣ

˺˼ˬ̀˼˺ˬ̂˿˿

˺ˬ˼˽˹ˬ̀˾˼

˺̂ˬ́˺˾

˿˿˿ˬ˻̂˻

˺˺ˬ̀˹˾ˬ˺˹˿

ϦϴΑ

˻̀ˬ˺˺˹ˬ̀˼˹

˼ˬ˼˼˿ˬ̀˺˹

˽ˬ́˾˿

˺ˬ˽̂˼ˬ˹˺́

˻˻ˬ˻̀˿ˬ˺˽˿

Ώ·

˺̀ˬ˹˽˹ˬ̂̀˽

˺ˬ˽̂˺ˬ˽˻˻

˻́ˬ˼˾˽

́˽˾ˬ˺˽̀

˺˽ˬ˿̀˿ˬ˹˾˺

ΞΤϟ

˻˾ˬ˽˹̂ˬ˼̂˿

˽ˬ́̀˽ˬ˾́˺

˽ˬ˻́˻

˺ˬ́˹˺ˬ˹́˻

˺́ˬ̀˻̂ˬ˽˾˺

ΓΪϳΪΤϟ

˻˽ˬ˺̂˽ˬ̂˹̂

˻ˬ˼˹˻ˬ́˽˿

́˿ˬ˹˹˿

˻ˬ̀˼˽ˬ˾˻˻

˺̂ˬ˹̀˺ˬ˾˼˾

ΕϮϣήπΣ

˼́ˬ́˿̂ˬ˽̀́

˽ˬ˾˻˾ˬ˽˾˾

˻˺ˬ˽̀˹

˺ˬ˿́˹ˬ˹˻˺

˼˻ˬ˿˽˻ˬ˾˼˻

ΰόΗ

˻˺ˬ˽˿˺ˬ˹˼˹

˽ˬ˹˼˹ˬ́˻̂

˺˽˼ˬ˽˼˽

˻ˬ˹˺˼ˬ˼̀̂

˺˾ˬ˻̀˼ˬ˼́́

ϥΪϋ

˺˾ˬ˺̂˾ˬ˹˿˿

˻ˬ˼̂˿ˬ˼˼˻

˺˺ˬ˹˹˼

́˿˻ˬ˿˿́

˺˺ˬ̂˻˾ˬ˹˿˼

˯ΎόϨλ

˼˽ˬ˹˽˹ˬ˺˺̂

˺˽ˬ˾˺˾ˬ˹˹˾

˺˹ˬ˹̀̀

˻ˬ˻̀˾ˬ˼˽˿

˺̀ˬ˻˼̂ˬ˿̂˺

ΔϤλΎόϟ ΔϧΎϣ

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·

ϊϓΎϨϤϟϭ ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ

ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ έϮΟ

ϥΎϴΒϟ

ωϮϨϟ
ΪϨΒϟ
Ϟμϔϟ

˺

˻

˼

˽
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ΏΎΒϟ

Ùfded ì×Ğ à¬Ø× ìØĮ ¼Ø¬Ø× ÛÄ× ß§ æĞ  ¦ë¢Ð

-˹̄̀˼̃

( æï çæ¬Û èØÃ) é¡´Ïó ëæ× ¬ ÀËĮ çæ¬Û èØÃ ìØĮ ¼Ø¬Ø× ÛÄ× Û ¢ «ô× êÄìÜ× Õå¢ě

˺̄˻́̃

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

˿̄̂˺̃

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ ϲϟΎϤΟ·

˼̄˻˻̃

(- ϭ +) ήϴϐΘϟ
-˻ˬ̂́˹ˬ˺˽˽ -˺ˬ˽̂˹ˬ˽˺˹ -˺ˬ˾́˻ˬ˽˹̂ ˾˽ˬ˼́˹ˬ̂˼̂ ˺ˬ́˹˿ˬ̀̂̀ ˼ˬ˿˹˿ˬ˾˿˿ -˺˼ˬ˼˼˼ˬ˿˺̂ ˽̀ˬ̂˾˾ˬ˿˾˿

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ
˻̄˽́̃
-˾̄˺˼̃
˺̄˽́̃
˺̄˽˼̃
˺̀̄̀́̃
-˿̄˿˼̃
-˽̄˼˼̃
-˻̄˿˿̃

Ùfded ì×Ğ à¬Ø× ×å¢Ø× ÛÄ× ß§ æĞ  ¦ë¢Ð

(êÌì¿æ× å é¡´Ïó ) å¡¨NNNNNNNNĞ Êìà´× ¬ ÛÄ× ÐÌàØ× êÄìÜ× Õå¢ě

˾́˽ˬ˿˹̂ˬ́˽˹

˻˽˿ˬ˽́˽ˬ˽̂˾

˺ˬ̂́˺ˬ˻́˼ˬ̂˹˺

˻˾̂ˬ́˺́ˬ˺˺˽

˺ˬ̂˼˼ˬ˼˻́ˬ˻˽˾

ΔϣΎόϟ ΔϴϣϮϤόϟ ΕΎϣΪΨϟ

ΕΎϘϔϨϠϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

 æï çæ¬Û èØÃ

˼˺˻ˬ˹˾˽ˬ̂˼˻

˼́ˬ̀˺̀ˬ˽̀́

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

˾˻˻ˬ˻́˽ˬ˻˻˿

˺˽˽ˬ˿˹́ˬ˿˾˿

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ϡϮμΨϟ

˼˿́ˬ˹˾˿ˬ˹̀˽

˺˻ˬ˼˿˽ˬ́˺˽

˺˻ˬ˹̂́ˬ˿˺˻

˺˼˽ˬ̀˺˾ˬ́˿̂

˺́ˬ˿˿́ˬ˹˻́

́ˬ˼˽˿ˬ̀˾˺

˺˾˻ˬ˼́˾ˬ˿˿̀

˾ˬ̀̀˿ˬ́˿̂

̂ˬ˼˹˼ˬ˼˽˹

˺˻ˬ˹́̀ˬ˿˾˾

˺ˬ˹˾˹ˬ˾̂̂

˺ˬ˽˺˽ˬ˽˻˹

˺˿ˬ˹̂˹ˬ˽˹˿

˺ˬ˼̀̀ˬ̂˿˻

́˿˾ˬ˼́́

˻˹ˬ̀́̂ˬ˽˹˼

˺ˬ˺˻˼ˬ˼̂˹

˺˾˻ˬ˼˻̀

˽˺ˬ˺˻˽ˬ̀́˻

˻˻ˬ˺˾̀ˬ˻˹˻

˾˼ˬ̂˹˹ˬ˽̂̂

˼˻ˬ˹˹̀ˬ˺˻̂

́̂˹ˬ̀́˻

˻˿˿ˬ˿˾̂

˺˾ˬ̂̀˺ˬ̂˺˹

̀̀ˬ́˼˼ˬ̀˽̀

˺́˼ˬ˽˿˽ˬ̀˿́

˺˹́ˬ̂˻˺ˬ˻˼̀

˼˻ˬ̂˹˹ˬ̀˽̂

˻˻ˬ˻̀́ˬ̀˿̂

˼˿˹ˬ˻́́ˬ˿˼˽

˺˻̀ˬ̀˾̂ˬ̀́˻

˻˽̀ˬ˾˼˼ˬ̂̂˾

˺˺˺ˬ̂˹˺ˬ˼́˺

˼˽ˬ˼̂˺ˬ˺˾̂

˻˼ˬ́˿˺ˬ˺̀́

˼˹˾ˬ̂˹̀ˬ˿̂˾

˺˻˾ˬ̂˾˻ˬ̂́˾

˻˽˼ˬ̂˻̀ˬ˽˻̂

ΔΤμϟ

ϊϤΘΠϤϟ ϖϓήϣϭ ϥΎϜγϹ

ΔΌϴΒϟ ΔϳΎϤΣ

ΔϳΩΎμΘϗϻ ϥϮΌθϟ

ϥϮΌηϭ ϡΎόϟ ϡΎψϨϟ
ΔϣΎόϟ Δϣϼδϟ

ωΎϓΪϟ

ΔϨδϟ ΕΩΎϤΘϋ
ϡ˻˹˹̂ ΔϴϟΎϤϟ

ήϴϏ ΕΎϣΪΨΘγϻ
ΔΑϮΒϤϟ

˺˿˺ˬ̂˹˺ˬ̀˽˽

˼́ˬ˿̂˿ˬ˾˽˽

˺˺ˬ˺˿̀ˬ̂˾˹

˽˻ˬ̂̂˺ˬ˾˾˹

:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ
ΕΎϣΪΨϟϭ
ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ
ϡ˻˹˺˹
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

˼˻ˬ˼̀̀ˬ˹́˾

̀˺˻ˬ́˿˺

:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ

˺˺ˬ˼́˽ˬ˺˽˻

˻˹ˬ˿˺˽ˬ˹˹˻

˺ˬ˹˽˾ˬ˾˹˹

ΓΪΣϭ

ΔϋϮϤΠϣ

ΔΌϓ

̀

˿

˾

˽

˼

˻

˺

Ϣδϗ
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ϦϳΪϟϭ ΔϓΎϘΜϟϭ ϪϴϓήΘϟ

˺˹

̂

́

Ϣδϗ

Ùfded ì×Ğ à¬Ø× ×å¢Ø× ÛÄ× ß§ æĞ  ¦ë¢Ð

˽˹ˬ˻˻̀ˬ̂˽́

ϢϴϠόΘϟ

ΔΌϓ

(êÌì¿æ× å é¡´Ïó ) å¡¨NNNNNNNNĞ Êìà´× ¬ ÛÄ× ÐÌàØ× êÄìÜ× Õå¢ě

˻˿ˬ̂˽˻ˬ˾˼˺

˼˽˻ˬ˹̀˾ˬ˹́˼

ΔϴϋΎϤΘΟϻ ΔϳΎϤΤϟ

ΔϋϮϤΠϣ

 æï çæ¬Û èØÃ

˼ˬ˼˿̀ˬ˼̀˼

˼˾˾ˬ̂̂́ˬ˼˾́

˽˽˾ˬ˻˿˾ˬ˻̀˼

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

˻˻ˬ˾˹˹ˬ̀˻˽ ˻˼˹ˬ˹˽˾ˬ˼˾˿

˽˾˻ˬ˺̀˾ˬ˼˾˺

ΔϨδϟ ΕΩΎϤΘϋ
ϡ˻˹˹̂ ΔϴϟΎϤϟ

˺ˬ́́˾ˬ˼˽˻

˺ˬ˹˽˺ˬ́̂̂

:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΕΎϣΪΨϟϭ ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ
ϡ˻˹˺˹
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

˺˾ˬ˺˾́ˬ̀˾˻

˻̀ˬ˺˺̀ˬ˿̀˹

˻ˬ˼˼˹ˬ˾̀˿

˽ˬ˼̀˹ˬ˺˺˻

̀˾ˬ̂˾˾ˬ˿˿̀

˽˽́ˬ˹˻̂ˬ̂̀˹

ΓΪΣϭ

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

˻ˬ˺˿˹ˬ̂˾˻

:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ήϴϏ ΕΎϣΪΨΘγϻ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ΔΑϮΒϤϟ
ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ϡϮμΨϟ

˼̀́ˬ̂˽˺

̀̀˻ˬ̂˹˿
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(- ϭ +) ήϴϐΘϟ
˺˼ˬ̂˻˼ˬ˻̀˾ -˺˼ˬ˻́˾ˬ˽˺̀
˿ˬ̂˺˹ˬ˹̀́

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ
-˼˼̄˹˼̃
˽̄˹̀̃
˺̄˾˾̃

Ùfdee ì×Ğ à¬Ø× ×å¢Ø× ÛÄ× ß§ æĞ ÄÏæ

(êÌì¿æ× å é¡´Ïó ) å¡¨NNNNNNNNĞ Êìà´× ¬ ÛÄ× ÐÌàØ× êÄìÜ× Õå¢ě

:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ϡϮμΨϟ

̂ˬ˼˹˼ˬ˼˽˹

˾̂ˬ˹̂˹ˬ˹˼˼

˼˿̂ˬ˾˺˽ˬ˼̂˾

˺ˬ˼̀̀ˬ̂˿˻

́˿˾ˬ˼́́

˺˻ˬ˻̂́ˬ˹́˺

˾˿˺ˬ̀˽˻ˬ̀˼˺

˽˺ˬ˻˿˿ˬ˾̀̀

˻˺ˬ˻́̂ˬ˿˺˿

˾˼ˬ̂˹˹ˬ˽̂̂

˺̀̀ˬ̂̀˼ˬ̂˿̀

˼˽˽ˬ̀˿˹ˬ̀˿̂

˺˾˿ˬ˺˿́

˺˿ˬ˹˽̂ˬ́˾̂

̀˿ˬ˿˿̂ˬ˼˺˺

˺́˼ˬ˽˿˽ˬ̀˿́

˼́ˬ́́˽ˬ˻˻˾

˾́˿ˬ˹˽˻ˬ˼˽́

˻˿ˬ̂˻˹ˬ˽˺˹

˺́ˬ˾˾˹ˬ̂˿̂

˼˾˺ˬ˹˿˼ˬ˿̀̀

˺˻˽ˬ˼˿˻ˬ̀˽˹

˻˽̀ˬ˾˼˼ˬ̂̂˾

˼˹˹ˬ˼˻̂ˬ̂˽˽

˻ˬ˹˾˺ˬ˻˼˹ˬ˼̀˼

˺˹́ˬ̂˻˺ˬ˻˼̀

˼˻ˬ̂˹˹ˬ̀˽̂

˻˻ˬ˻̀́ˬ̀˿̂

˼˿˹ˬ˻́́ˬ˿˼˽

˺˻̀ˬ̀˾̂ˬ̀́˻

˻˽̀ˬ˾˼˼ˬ̂̂˾

˻˽˿ˬ˽́˽ˬ˽̂˾

˺ˬ̂́˺ˬ˻́˼ˬ̂˹˺

ΔΤμϟ

ϊϤΘΠϤϟ ϖϓήϣϭ ϥΎϜγϹ

ΔΌϴΒϟ ΔϳΎϤΣ

ΔϳΩΎμΘϗϻ ϥϮΌθϟ

ϥϮΌηϭ ϡΎόϟ ϡΎψϨϟ
ΔϣΎόϟ Δϣϼδϟ

ωΎϓΪϟ

ΔϣΎόϟ ΔϴϣϮϤόϟ ΕΎϣΪΨϟ

ΕΎϘϔϨϠϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

 æï çæ¬Û èØÃ

˺˾˿ˬ́˺˹ˬ˿̂˺

˽ˬ˽˺˺ˬ́˽̂

˺˾ˬ́˾˹ˬ́˼˿

˺˺˹ˬ˺̀˹

́˺˼ˬ˼˼˻

˺˺˹ˬ̂˾˼ˬ˺́˿

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

̀˺̀ˬ˺˽˻

˺˽́ˬ˾˿˻ˬ̀̂˿

˺ˬ˼˾̀ˬ˾̀˽

˺ˬ˺˹˻ˬ˼˺̀

˼˻ˬ˼˺˾ˬ̂˼˹

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

˺˻̂ˬ˼˼˼ˬ˿˹̂

˽ˬ˾˽˻ˬ˿˻˼

̂́́ˬ˽˻̀

˻˹ˬ̀˾˽ˬ̀́̀

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ

˹

˾˼ˬ́˽˾ˬ˽˽̂

˿̂ˬ̂˽˿ˬ˽̀˻

(- ϭ +) ήϴϐΘϟ
˻˹ˬ˿˺˽ˬ˹˹˻

:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΎόϗϮΗ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ
ΕΎϣΪΨϟϭ
ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ
ϡ˻˹˺˺
ϡ˻˹˺˹
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

ήϴϏ ΕΎϣΪΨΘγϻ
ΔΑϮΒϤϟ

˺˻ˬ˼́˽ˬ˽˼˽

˺˻ˬ˾́˽ˬ̀˻́

˺˻ˬ˹˿˽ˬ˺˺˼

:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ

˼˻ˬ˼˾̂ˬ˽˼̂

˺˺ˬ˽˼˺ˬ˿˹˿

˽˽ˬ˿́˿ˬ˿˹˿

˼̄˾˼̃

˺˺ˬ˼˿˿ˬ˽̂˿

˺ˬ˺˼˺ˬ̀˾˹

˻˺̄́˾̃

˻ˬ˹˼˺ˬ̂˽̂ -˾ˬ̂́˹ˬ˼˼̂ -˼ˬ̀˻̀ˬ́˹˹ -̂ˬ˻˻˽ˬ̂˾̀ -˼ˬ˼̂̀ˬ˹˽˻

˹̄˹˹̃
-˻̄˿˿̃
-˻̄˾˿̃
-˺˿̄̀˼̃
-˺́̄˺́̃
˺̄́̀̃

ΓΪΣϭ

ΔϋϮϤΠϣ

ΔΌϓ

̀

˿

˾

˽

˼

˻

˺

Ϣδϗ
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-˺̄́˽̃

˺˻̄˻˼̃

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ

˼̂ˬ˿˼̂ˬ˼́˿

-˿ˬ˾˼˾ˬ˹˽̂

˼ˬ˻̂˽ˬ́̀˾

(- ϭ +) ήϴϐΘϟ

˺˹

̂

́

Ϣδϗ

Ùfdee ì×Ğ à¬Ø× ×å¢Ø× ÛÄ× ß§ æĞ ÄÏæ

ΔΌϓ

(êÌì¿æ× å é¡´Ïó ) å¡¨NNNNNNNNĞ Êìà´× ¬ ÛÄ× ÐÌàØ× êÄìÜ× Õå¢ě

ΔϋϮϤΠϣ

 æï çæ¬Û èØÃ

ϦϳΪϟϭ ΔϓΎϘΜϟϭ ϪϴϓήΘϟ

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

˻˿ˬ̂˽˻ˬ˾˼˺

:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΎόϗϮΗ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΕΎϣΪΨϟϭ ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ
ϡ˻˹˺˺
ϡ˻˹˺˹
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

˼˹ˬ˻˼̀ˬ˽˹˿

˼ˬ́˾́ˬ˹̂̀

˼ˬ˼˿̀ˬ˹̀˻

ϢϴϠόΘϟ

˺ˬ́́˺ˬ˽˽˾

˼˾˾ˬ̂̂́ˬ˼˾́

˺̂ˬ˼˺́ˬ˿˽˻

˼˽̂ˬ˽˿˼ˬ˼˹̂

˻̀ˬ˽̀́ˬ˽́́

˻˻ˬ˼˼˼ˬ˻̂˼ ˻˼˻ˬ́̀̂ˬ˻˽˾

˿˿ˬ˼̂˼ˬ˼˽˻

ΓΪΣϭ

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

˺ˬ́˺˻ˬ˺˾˹

:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ήϴϏ ΕΎϣΪΨΘγϻ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ΔΑϮΒϤϟ
ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ϡϮμΨϟ

˼̀́ˬ̂˽˺

̂˾˺ˬ˽˺˼

ΔϴϋΎϤΘΟϻ ΔϳΎϤΤϟ

˻ˬ˿˿˻ˬ˽̀˺

˽˾˻ˬ˺̀˾ˬ˼˾˺

˽́̀ˬ˾́˹ˬ˽˺̀

˽̂˺ˬ́˺˽ˬ̀˼̀

˿˻˹ˬ˽˼˿
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́̄̀̀̃

Ùfdef ì×Ğ à¬Ø× ×å¢Ø× ÛÄ× ß§ æĞ ÄÏæ

(êÌì¿æ× å é¡´Ïó ) å¡¨NNNNNNNNĞ Êìà´× ¬ ÛÄ× ÐÌàØ× êÄìÜ× Õå¢ě

̀˺̀ˬ˺˽˻

˺˾˾ˬ̂̂́ˬ˼˾˻

:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ϡϮμΨϟ

˺˻̀ˬ˼˻˻ˬ́́˿

˼ˬ̂˾˹ˬ̀˿˹

̂ˬ˼˹˼ˬ˼˽˹

˿˻ˬ̀˺́ˬ̂˼̂

˼˼˼ˬ˹˿́ˬ˾́̂

˺ˬ˼˾̀ˬ˾̀˽

˺˿ˬ˹̀̀ˬ̂˻˺

˺ˬ˼̀̀ˬ̂˿˻

́˿˾ˬ˼́́

˺˻ˬ˻̂˼ˬ˹́˺

˾̀˼ˬ˻́˾ˬ˹˼́

˺ˬ˺˹˻ˬ˼˺̀

˺˺˹ˬ˺̀˹

̀̀ˬ˻˾̀ˬ˹̀̀

˻˺ˬ˻́̂ˬ˾˼˹

˾˼ˬ̂˹˹ˬ˽̂̂

˺˿́ˬ̂˻˾ˬ̂˺˼

˼˿̂ˬ̂˹˼ˬ˼˹́

˼˻ˬ̀˹˿ˬ́˹˺

́˺˻ˬ˿˿˻

˺˾˿ˬ˺˿́

˺˿ˬ˹˼̀ˬ́˼˾

̀˾ˬ˼˾̀ˬ́˼̀

˺́˼ˬ˽˿˽ˬ̀˿́

˼́ˬ˺˹˹ˬ˻˺̀

˾́̀ˬ˺̀˾ˬ́˾˺

˺˹˿ˬ̂́˾ˬ̀́˹

˻˾ˬ˼˻˿ˬ˾̀̀

˺́ˬ̀˼˹ˬ˺˺̀

˼˿˾ˬ˻˿˻ˬ˿˻̂

˺˻˻ˬ˾̂˹ˬ˹̂˺

˻˽̀ˬ˾˼˼ˬ̂̂˾

˻̂˽ˬ˺˺˺ˬ˻˿˺

˻ˬ˹˾˺ˬ̀́˹ˬ˹˾˹

:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΎόϗϮΗ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΕΎϣΪΨϟϭ
ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ
ϡ˻˹˺˻
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

˺˺˹ˬ̂˾˼ˬ˺́˿

˻˿ˬ̂˻˹ˬ˽˺˹

˺́ˬ˾˾˹ˬ̂˿̂

˼˾˺ˬ˹˿˼ˬ˿̀̀

˺˻˽ˬ˼˿˻ˬ̀˽˹

˻˽̀ˬ˾˼˼ˬ̂̂˾

˼˹˹ˬ˼˻̂ˬ̂˽˽

˻ˬ˹˾˺ˬ˻˼˹ˬ˼̀˼

ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΎόϗϮΗ
ϡ˻˹˺˺

ΔΤμϟ

ϊϤΘΠϤϟ ϖϓήϣϭ ϥΎϜγϹ

ΔΌϴΒϟ ΔϳΎϤΣ

ΔϳΩΎμΘϗϻ ϥϮΌθϟ

ϥϮΌηϭ ϡΎόϟ ϡΎψϨϟ
ΔϣΎόϟ Δϣϼδϟ

ωΎϓΪϟ

ΔϣΎόϟ ΔϴϣϮϤόϟ ΕΎϣΪΨϟ

ΕΎϘϔϨϠϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

 æï çæ¬Û èØÃ

˺˻́ˬ˾˿˿ˬ̂˺˹

˽ˬ̀̀˼ˬ́˿˽

̂˾˺ˬ˼˻̀

˻˹ˬ̀˾˽ˬ̀́̀

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ
ήϴϏ ΕΎϣΪΨΘγϻ
ΔΑϮΒϤϟ

˺˻ˬ˼˼˻ˬ˼˽˺

˺˺ˬ˹̀˿ˬ˾̀˻

˺˻ˬ˹˻̂ˬ˺˺˼

˹

-˿ˬ˻˺́ˬ˿́˼

˾˽̂ˬ˿̀̀

(- ϭ +) ήϴϐΘϟ
˻˹ˬ˿˺˽ˬ˹˹˻

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ

-˼ˬ̂˿̀ˬ˽˹˿ -˺ˬ˾̂˼ˬ́˼˼ ˺̀̂ˬ˺˽́

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

˼˻ˬ˼˽́ˬ̂˺˻

˺˺ˬ˼́˼ˬ˿̂̂

˽˹ˬ˼˹́ˬ̂˿̂

˹̄˹˼̃

˺˺ˬ˼˾˾ˬ̂˿̂

˺ˬ˺́˿ˬ˺˺˹

-˻̄˹̀̃

˺˽ˬ˺̂́ˬ̂˾˻ -˺ˬ̀̀˻ˬ˿˽̂

˹̄˹˹̃
-˺̄˽˼̃
˽̄˹˽̃
˹̄̂̀̃
-˾̄̂˻̃
-˼̄˾́̃

ΓΪΣϭ

ΔϋϮϤΠϣ

ΔΌϓ

̀

˿

˾

˽

˼

˻

˺

Ϣδϗ
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-˺̄́˺̃

-˺́̄˹˺̃

ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ

˺˺ˬ˽̂˻ˬ˻˼˺

-˿ˬ˼˻˼ˬ˻˼˽

-˾ˬ˽˽˽ˬ́˽̂

(- ϭ +) ήϴϐΘϟ

˺˹

̂

́

Ϣδϗ

Ùfdef ì×Ğ à¬Ø× ×å¢Ø× ÛÄ× ß§ æĞ ÄÏæ

ΔΌϓ

(êÌì¿æ× å é¡´Ïó ) å¡¨NNNNNNNNĞ Êìà´× ¬ ÛÄ× ÐÌàØ× êÄìÜ× Õå¢ě

ΔϋϮϤΠϣ

 æï çæ¬Û èØÃ

ϦϳΪϟϭ ΔϓΎϘΜϟϭ ϪϴϓήΘϟ

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

˼˹ˬ˻˼̀ˬ˽˹˿

:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ
:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΎόϗϮΗ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΎόϗϮΗ
ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ· ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ
ΕΎϣΪΨϟϭ ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ
ϡ˻˹˺˻
ϡ˻˹˺˺
ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ΔϴϋΎϤΘΟϻ ϊϓΎϨϤϟϭ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

˻˽ˬ̀̂˻ˬ˾˾̀

˼ˬ́˾˿ˬ̂˹˾

˼ˬ˼˿̀ˬ˹̀˻

ϢϴϠόΘϟ

˺ˬ́́˺ˬ˽˽˾

˼˽̂ˬ˽˿˼ˬ˼˹̂

˺˼ˬ́̀˽ˬ̂́˾

˼˽˼ˬ˺˽˹ˬ˹̀˾

˻̀ˬ˻˾˿ˬ˹˿́

˻˹ˬ˾˼˼ˬ˽̀˻ ˻˼˾ˬ̀̀˺ˬ˺˹˿

˾̂ˬ˻˹˹ˬ˽́́

ΓΪΣϭ

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

˺ˬ́˺˻ˬ˺˾˹

:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ήϴϏ ΕΎϣΪΨΘγϻ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ·
ΔΑϮΒϤϟ
ΕΪϳΪδΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
ϡϮμΨϟ

˼̀́ˬ̂˽˺

̂˺˺ˬ˾˾˻

ΔϴϋΎϤΘΟϻ ΔϳΎϤΤϟ

˻ˬ˿˿˻ˬ˽̀˺

˽̂˺ˬ́˺˽ˬ̀˼̀

˽̂̂ˬ˺̂˾ˬ˺˾̂

˾˹˼ˬ˼˹˿ˬ̂˿́

˾˼̀ˬ̀́˿

41

˻̄˼˽̃

ϝΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

جدول إجمال املوارد واالستخدامات

ϡ˻˹˹̂ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ςΑέ

ΕΎϣΪΨΘγϺϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

˹

˻̂ˬ˼̂˺ˬ˹́˿

˻˽ˬ˾̂̀ˬ˼˿˻

˹

˻̂ˬ˻˾̂ˬ˿˺˺

ΕΎόϴΒϣϭ ΔϴϜϠϤϟ ϞΧΩ ΕΩήϳ· :ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϋϮϨΘϤϟϭ ΕϼϳϮΤΘϟϭ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ

ϨϤϟ : ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

ΔϴΒϳήπϟ ΕΩήϳϹ : ϝϭϷ ΏΎΒϟ

ΩέϮϤϠϟ ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

Ýì×

˻̂ˬ˻˾̂ˬ˿˺˺

ϦϴϠϣΎόϟ ΕΎπϳϮόΗϭ έϮΟ :ϝϭϷ ΏΎΒϟ

˻˻ˬ˼˹˹ˬ˾́̀

́˻̀ˬ̀˾́

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϷ ϲϓ ϑήμΘϟ :ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ
ϡ˻˹˺˹

˻̂ˬ˼̂˺ˬ˹́˿
˻ˬ˺˹̀ˬ̀˾̂

ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ ϰϠϋ ΕΎϘϔϧ :ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭ

˺ˬ˹́˾ˬ̂˾˺

˹

ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ϲϓ ϑήμΘϟ :βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϡϮμΨϟ ϞϤΤΗϭ

Ýì×

م2010 البيانات اإلجمالية للوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة التي تتبع النظام احملاسبي احلكومي للسنة املالية

ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕΩΎϤΘϋ·
ϡ˻˹˹̂

˻ˬ˺˾˹ˬ˻˼˹
̀́́ˬ˺̀˺

ϊϓΎϨϤϟϭ ϨϤϟϭ ΕΎϧΎϋϹ :ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϋΎϤΘΟϹ

˹

˼ˬ́˼˽ˬ˽̂˺

ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΕήϳΪϘΗ
ϡ˻˹˺˹

́˺̀ˬ˽˺˿

˺ˬ́˿̀ˬ˼̂̂

ΔϴϟΎϤϟ ήϴϏ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ :ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

˿ˬ˹˹˽ˬ˾˽́

ÛÄ× ¡¥ æĞ

˺ˬ˺˼̂ˬ̀̀˼
˻˽ˬ˻˺˹ˬ˼˺˻

ΔϴϟΎϤϟ ϝϮλϷ ΏΎδΘϛ :βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
ϡϮμΨϟ ΕΪϳΪδΗϭ

ÛÄ× Û ¢ «ñ

˻˽ˬ́̀˿ˬ̀̂̀

˻́˾ˬ̂̀˹

ΔϧίϮϤϟ ΰΠϋ

˽˹˿ˬ́̀˹

ΔϧίϮϤϟ ξΎϓ
ΔϘΑΎγ ΕϮϨγ Ϧϣ Ϊϴλήϟ Ϧϣ ϲϗΎΒϟ

42

2010 للسن ـ ــة املالي ـ ــة
³ĝ Îë¡à´× å ÐØĞ å ØÐ¬Ğ  ¢æØ× ì×ėñ ßì×
ϲϣϮϜΤϟ ϲΒγΎΤϤϟ ϡΎψϨϟ ϊΒΘΗ ϲΘϟ
ϡ2010 ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϠϟ

ΕϻΎϳήϟ ϑϻΎΑ ώϟΎΒϤϟ

ήϴϐΘϟ
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ϡ2010 ωϭήθϣ

ϡ2009 ςΑέ

ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΒϟ

ϡ

58,072

776,412

718,340

ΔϴΒτϟ ΕΎϣΰϠΘδϤϟϭ ΔϳϭΩϸϟ ΎϴϠόϟ ΔΌϴϬϟ

1

3%

854,461

26,246,546

25,392,085

ΔϴϤϨΘϠϟ ϲϋΎϤΘΟϻ ϕϭΪϨμϟ

2

26%-

781,058-

2,258,710

3,039,768

ΔϴϧΪϤϟ ΔϣΪΨϟ ϕϭΪϨλ

3

0%

0

25,000

25,000

ϥΪϋ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

4

0%

0

25,000

25,000

Ξ˰˰Τϟ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

5

0%

0

3,050

3,050

ϦϴΑ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

6

0%

0

13,000

13,000

ΓήϬϤϟ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

7

0%

0

5,747

5,747

ϑϮΠϟ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

8

0%

0

10,541

10,541

ϥήϤϋ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

9

0%

0

4,530

4,530

ϊϟΎπϟ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

10

0%

0

22,550

22,550

ΓΪόλ ΔψϓΎΤϤϟ ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ϲϧΎΒϤϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

11

0%

131,475

29,391,086

29,259,611

ΔΒδϨϟ
100%

ώϠΒϣ

8%

ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

148,715,663

+8Ï]]Êg@?cg?É?

¿2009ÏË¸@?ÏÁl¸?Gg

ϱέΎ˰Πϟ ρΎθϨϟ ΕΩή˰˰ϳ·

+8»ÈÙ?J@H¸?

Ã@]]]Ë]]H¸?

ÏË¸@Ah¸?cg?É?Ï¹
cg?É?¿@¤Ì¸@E



Ã@]]]]Ë]]]H¸?

+8Ï]Êg@?N@¼?d`LkÙ?+A
+8»ÈÙ?J@H¸?

ΎϬϤϜΣ ϲϓΎϣϭ έϮΟϻϭ ΕΎΒΗήϤϟ

15,144,782

ΔμμΨϤϟϭ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϓϭήμϤϟ

ϊϴΒϟ νήϐΑ ΕΎϳήΘθϣϭ ΝΎΘϧϻ ΕΎϣΰϠΘδϣ

7,790,357
18,477,347

150,762,131

+8ÌÀ@P¸?J@H¸?

170,568,170

173,697,270

ÏË¸@Ah¸?N@¼?d`LkÙ?Ï¹
N@¼?d`LkÙ?¿@¤Ì¸@E

Δ˰˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕϼϳϮΤΘϟ

+8m¼@?J@H¸?

άϴϔϨΘϟ Ϊϴϗ ΕΎϋϭήθϣ

+8Ï]Ë¸@Ah¸?N@¼?d`LkÙ?+J
+8¦]]]G?h¸?J@H¸?

+8Q¸@P¸?J@H¸?

197,393,631

84,991,508

4,997,800

79,711,141

6,162,518

86,714,857
91,712,657

ÏÊg@?N@¼?d`LkÙ?Ï¹
¦]]]ÊiÉ]]L¸?-]]W
ÏÊg@?N@¼?d`LkÙ?¿@¤Ì¸@E

79,413,652
85,576,170

350,401,435

258,688,778

362,680,942

277,104,772

8,348,114

¿2010ÏË¸@?ÏÁl¸?N?hÊd±K ¿2009ÏË¸@?ÏÁl¸?N?c@½L¤?

dWÉ?k@?¿@¡Á¸?¦HLK¸?Ïs@?²Êc@Át¸?ÈÏ±X¹?ÈÏ¹±Ll?N?dWÉ¹¸ÏË¸@Ù?N@À@ËH¸?
ÏË¸@?h¸?ÈÏÊg@?cg?É?ÈN@¼?d`LkÚ¸
Ï]]]Ë¸@]]Ah¸?ÈÏ]]]Êg@]]?

NÙ@Êh¸?¯ÙDGª¸@H?

¿2010ÏË¸@?ÏÁl¸?N?hÊd±K

171,231,648

Δ˰ϋϮ˰˰ϨΘϤϟ ΕΩή˰˰ϳϻ

+8ÌÀ@P¸?J@H¸?
57,496,304

ΔϴϠϳϮΤΗ ΔϳέΎΟ ΕΩή˰˰˰ϳ·

+8¦G?h¸?J@H¸?

+8Q¸@P¸?J@H¸?

60,530,755

ΪϮόϟϭ ΔϴϟΎϤϟ ϕέϭϷ ΕΩή˰ϳ·

43,274,719

10,628,019

34,671,659

260,114,705

10,670,710

277,104,772

Ï]]Êg@?cg?É?Ï¹
j]]T¥¸?-]W
ÏÊg@?cg?É?¿@¤Ì]¸@]E

Δ˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΩή˰˰ϳϻ

260,114,705

88,021,669

ΔϴϟΎϤγήϟ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΕΩήϳϻ

277,104,772

83,058,215

2,265,061
90,286,730

+8Ï]Ë¸@Ah¸?cg?É]?+J
+8m¼@?J@H¸?

2,517,955
85,576,170

350,401,435

+8nc@l¸?J@H¸?

362,680,942
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Ùfded Áå¦°Û

Ùfddm º¥

ÝNNNNNNNNNNNNNNNNì×

ϡ

́ˬ˼˺˽ˬ˽˺̂

˺˺ˬ˻˹˼ˬ˻˺˿

˻ˬ́́́ˬ̀̂̀

(ϑΎϗϭϷ ωΎτϗ) ΩΎηέϹϭ ϑΎϗϭϷ Γέίϭ

˺

%˺˼-

˻˺ˬ́̂˻ˬ˹̀˾-

˺˽˾ˬ˻˻˻ˬ˾̀̂

˺˿̀ˬ˺˺˽ˬ˿˾˽

ΕΎηΎόϤϟϭ ΕΎϨϴϣ΄ΘϠϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

˻

%˺́

˽ˬ́˼˽ˬ˿˹˻

˼˻ˬ˻˹˾ˬ˻́̂

˻̀ˬ˼̀˹ˬ˿́̀

ΔϴϋΎϤΘΟϻ ΕΎϨϴϣ΄ΘϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˼

%̂

̀˽ˬ̂˽˻

̂˼˾ˬ˼˻́

́˿˹ˬ˼́˿

ΓΩϮΠϟ ςΒοϭ βϴϳΎϘϤϟϭ ΕΎϔλϮϤϠϟ ΔϴϨϤϴϟ ΔΌϴϬϟ

˽

%˾

˻ˬ˹˻˿ˬ˿˿˻

˽˾ˬ˹̂˹ˬ˿˾́

˽˼ˬ˹˿˼ˬ̂̂˿

ΔϴϋΎϤΘΟϻ ΔϳΎϋήϟ ϕϭΪϨλ

˾

%˺˼

˺ˬ˼˾˽ˬ˼˽˾

˺˺ˬ˽˹̂ˬ˽˻˿

˺˹ˬ˹˾˾ˬ˹́˺

ϲϜϤδϟϭ ϲϋέΰϟ ΝΎΘϧϹ ϊϴΠθΗ ϕϭΪϨλ

˿

%˻˻

˼ˬ˻̀́ˬ˿˻˽

˺́ˬ˹˼̀ˬ˾˿̀

˺˽ˬ̀˾́ˬ̂˽˼

έϮδΠϟϭ ϕήτϟ ΔϧΎϴλ ϕϭΪϨλ

̀

%˹

˹

˼ˬ˿˺́ˬ˺˽˿

˼ˬ˿˺́ˬ˺˽˿

ΔοΎϳήϟϭ ΏΎΒθϟϭ ˯ζϨϟ ϕϭΪϨλ

́

%˻̀

˺˹ˬ˽˹́ˬ̀˹˺

˽́ˬ˾̀˺ˬ̂̂˺

˼́ˬ˺˿˼ˬ˻̂˹

ϱήϜδόϟ ΪϋΎϘΘϟ ϕϭΪϨλ

̂

%˾

˺ˬ˻˾˽ˬ˼˺˻

˻˿ˬ˹́́ˬ˺˾˼

˻˽ˬ́˼˼ˬ́˽˺

ΔϴϠΧΪϟ ΪϋΎϘΗ ϕϭΪϨλ

˺˹

%́˹

˺ˬ˺˼˺ˬ˺̀˹

˻ˬ˾˽˼ˬ˼˹˻

˺ˬ˽˺˻ˬ˺˼˻

ΕέΎϬϤϟ ήϳϮτΗϭ ϲϨϘΘϟϭ ϲϨϬϤϟ ΐϳέΪΘϟ ϕϭΪϨλ

˺˺

%˻˻

˺˾̂ˬ̀˼˽

́́́ˬ˽̀˽

̀˻́ˬ̀˽˹

ϲΣΎϴδϟ ΞϳϭήΘϟ ϕϭΪϨλ

˺˻

%˺˼-

˾˾̂ˬ˻˾˹-

˼ˬ́̂˿ˬ˹˻̂

˽ˬ˽˾˾ˬ˻̀̂

ϦϴϗΎόϤϟ Ϟϴϫ΄Ηϭ ΔϳΎϋέ ϕϭΪϨλ

˺˼

%edd ¬à×

ÆØÛ

%˻́́

%˺̀

́́ˬ̀˼˻

˿˹˿ˬ˻̂˿

˾˺̀ˬ˾˿˽

ΔϴϓΎϘΜϟ ΔϴϤϨΘϟϭ ΙήΘϟ ϕϭΪϨλ

˺˽

%˻˿

˼̀˾ˬ̂˽̀

˺ˬ́˼̂ˬ˻˹˽

˺ˬ˽˿˼ˬ˻˾̀

Γήϴϐμϟ ΕθϨϤϟϭ ΕΎϋΎϨμϟ ϞϳϮϤΗ ϕϭΪϨλ

˺˾

%˺˿

˽˾˻ˬ˾˽̀

˼ˬ˻˹˿ˬ˿̀̀

˻ˬ̀˾˽ˬ˺˼˹

ΔϤλΎόϟ ΔϧΎϣ΄Α ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˺˿

%˼˾

˾˺ˬ˿˽˾

˺̂́ˬ̂˾˾

˺˽̀ˬ˼˺˹

˯ΎόϨλ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˺̀

%˻˹

˼˻˹ˬ˹˿˺

˺ˬ̂˾˺ˬ́˺˻

˺ˬ˿˼˺ˬ̀˾˺

ϥΪϋ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˺́

%˼

˼˹ˬ˹˻˿

̂˿˽ˬ́˹˹

̂˼˽ˬ̀̀˽

ΰόΗ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˺̂

%˹

˻ˬ˹˹˹

˽̂̂ˬ́˾˹

˽̂̀ˬ́˾˹

(˯ϼϜϤϟ) ΕϮϣήπΣ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˹

%́

˺˿ˬ˿˽˺

˻˺́ˬ˾˾˾

˻˹˺ˬ̂˺˽

(ϥϮΌϴγ) ΕϮϣήπΣ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˺

%̂

̀́ˬ˼́˼

̂́˹ˬ˻˹̀

̂˹˺ˬ́˻˽

ΓΪϳΪΤϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˻

%˽

˾ˬ˹˹˹

˺˽˼ˬ˻˺˾

˺˼́ˬ˻˺˾

ΞΤϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˼

%˾̀

˻˾́ˬ˹˽˻

̀˹̀ˬ˾́˽

˽˽̂ˬ˾˽˻

Ώ· ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˽

%˺˽

˻˹ˬ̀̀˹

˺˿̂ˬ˻̀˹

˺˽́ˬ˾˹˹

ϦϴΑ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˾

%˻˻

˾˿ˬ˺˺˺

˼˺˿ˬ˿˺˼

˻˿˹ˬ˾˹˻

ΔΠΣ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻˿

%́

˺˿ˬ˽˼˼

˻˻́ˬ˹˹˹

˻˺˺ˬ˾˿̀

έΎϣΫ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻̀

%˺˹

˺˺ˬ̂˼˿

˺˼˹ˬ˾̂˾

˺˺́ˬ˿˾̂

ΓϮΒη ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻́

%˻˺

˺˾ˬ̀˿́

́̂ˬ˿˺˺

̀˼ˬ́˽˼

ΓήϬϤϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˻̂

%˹

˹

̂˼ˬ˻˿˻

̂˼ˬ˻˿˻

ΓΪόλ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˹

%̂

˺˺ˬ˼́˿

˺˼˽ˬ˽̀˺

˺˻˼ˬ˹́˾

˯ΎπϴΒϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˺

%˺˻

˽ˬ˾˼˼

˽˼ˬ˽˾˹

˼́ˬ̂˺̀

ΖϳϮΤϤϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˻

%˺

˿̀˺

˺˹˻ˬ˼˽́

˺˹˺ˬ˿̀̀

Ώέ΄ϣ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˼

%˹

˹

˺˹ˬ˻˿˻

˺˹ˬ˻˿˻

ϑϮΠϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˽

%˽˽

˾́ˬ˼˿˻

˺̂˹ˬ˼˿˻

˺˼˻ˬ˹˹˹

ϥήϤϋ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˾

%˹

˹

˺˻̀ˬ˹˾́

˺˻̀ˬ˹˾́

ϊϟΎπϟ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼˿

%˺˹˹

˺́ˬ˼˻̀

˺́ˬ˼˻̀

˹

ΔϤϳέ ΔψϓΎΤϤΑ ϦϴδΤΘϟϭ ΔϓΎψϨϟ ϕϭΪϨλ

˼̀

%˽

˺˻ˬ˻̀̂ˬ˾˹̀

˼˿˻ˬ˿́˹ˬ̂˽˻

˼˾˹ˬ˽˹˺ˬ˽˼˾

ϡΎόϟ ϲϟΎϤΟϹ

ôòĔŇ
% óĉîœĐĿí

õśîœĎĿí ıśâñ Łîķčŗí

õíĊăŎĿí Łîī ŒĿîńÿç

óĉîœĐĿí

Łîī ĩōĎĘŃ
Ł

ôòĔŇ
% óĉîœĐĿí
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ΔΒδϧ
ΓΩΎϳΰϟ
%

( ϲΟΎΘϧϹ ωΎτϘϟ )
ϕέΎ˰˰ϔϟ

ωϭήθϣ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˺˹

ς˰˰˰Αέ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˹̂

%˻̀- ˿˿˺ˬ˾˽˻ˬ́́˼- ˺ˬ̀́˽ˬ˺˹̀ˬ˼˿˺ ˻ˬ˽˽˾ˬ˿˾˹ˬ˻˽˽

˺́ˬ˾˹̂ˬ˹˹˹ ˺˿ˬ˹̀̀ˬ̂˾̂

%˾́- ˽˼˺ˬ˽˾˽ˬ˻̀́- ˼˺˹ˬ̂˽̀ˬ˻˾̂ ̀˽˻ˬ˽˹˺ˬ˾˼̀
%˺˾ ˻ˬ˽˼˺ˬ˹˽˺

˺

ς˰˰˰Αέ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˹̂

˿˻ˬ˺˼˹ˬ˾˽˹ ˿˹ˬ˽˻̂ˬ˺˼˹

ωϭήθϣ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˺˹

ΩέϮϤϟϭ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΕήϳΪϘΘϟ ΔϴϟΎϤΟϻ ΕΎϧΎϴΒϟ
Δ˰˰˰ϴϟΎ˰˰Ϥγήϟϭ Δ˰˰˰ϳέΎ˰˰Πϟ

%

˺ˬ̀˹˺ˬ˽˺˹

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΔϧίϮϣ
ΔΒδϧ
ΓΩΎϳΰϟ ϕέΎ˰˰ϔϟ

ϥΎ˰˰˰ϴ˰˰Βϟ
-: Δ˰˰ϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ
-:ϝϭϻ ΏΎΒϟ
ϱέΎ˰Πϟ ρΎθϨϟ ΕΩή˰˰ϳ· %˼

-:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

Δ˰ϋϮ˰˰ϨΘϤϟ ΕΩή˰˰ϳϻ %˼̀- ˺ˬ˺˺˺ˬ˹̂˻ˬ˼˽̂- ˺ˬ́́˺ˬ́̀̂ˬ˼˽̂ ˻ˬ̂̂˻ˬ̂̀˺ˬ˿̂́

-:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ

́̂̂ˬ́̀˼ˬ˻˿̀- ˻ˬ̀̂̀ˬ̀́̀ˬ́˿̀ ˼ˬ˿̂̀ˬ˿˿˺ˬ˺˼˽

˺˼ˬ˿̀˾ˬ̂˼˹ ˻̀˺ˬ̀̀˹ˬ̀́˽ ˻˾́ˬ˹̂˽ˬ́˾˽
˺̂˼ˬ˻˹˹ˬ˽̀́ ˿˺˿ˬ˹˹˺ˬ˻́̀ ˽˻˻ˬ́˹˹ˬ́˹̂

˺̀̂ˬ˾˻˽ˬ˾˽́ ˼˽˽ˬ˻˼˹ˬ˾˹˼ ˺˿˽ˬ̀˹˾ˬ̂˾˾

ϥΎ˰˰˰˰ϴ˰˰˰Βϟ

-: Δ˰ϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ
-:ϝϭϻ ΏΎΒϟ

ΎϬϤϜΣ ϲϓΎϣϭ έϮΟϻϭ ΕΎΒΗήϤϟ

-:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

ϊϴΒϟ νήϐΑ ΕΎϳήΘθϣϭ ΝΎΘϧϻ ΕΎϣΰϠΘδϣ

-:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ

ΔϴϟΎϤγήϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
ΕΎϣΪΨΘγϻ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·

Δ˰˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕϼϳϮΤΘϟ

-:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ

άϴϔϨΘϟ Ϊϴϗ ΕΎϋϭήθϣ

˺ˬ˺˼˾ˬ˾˾˹ˬ˼˼˿- ˻ˬ˹˼˻ˬ˹˺̀ˬ˺˺˾ ˼ˬ˺˿̀ˬ˾˿̀ˬ˽˾˺
ΔϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
˽˻ˬ˽̀˿ˬ˾̂˺ ˺˽̂ˬ̀˿̂ˬ˽˿˾ ˺˹̀ˬ˻̂˻ˬ́̀˽
ϊ˰˰˰ϳίϮ˰˰Θϟ / ˰˰Σ
˺ˬ˹̂˼ˬ˹̀˼ˬ̀˽˾- ˻ˬ˺́˺ˬ̀́˿ˬ˾́˹ ˼ˬ˻̀˽ˬ́˿˹ˬ˼˻˾ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·
-: Δ˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ
-: ϊ˰˰˰Αήϟ ΏΎΒϟ

ΪϮόϟϭ ΔϴϟΎϣ ϕέϭ ΕΩή˰ϳ· %˻˼- ˻˿ˬ˺˾̂ˬ˼̂̀- ́́ˬ˹˹̀ˬ˻˻˿ ˺˺˽ˬ˺˿˿ˬ˿˻˼ ΔμμΨϤϟϭ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϓϭήμϤϟ

-:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

%˽- ˻ˬ˼˿˾ˬ̂˺˼- ˿˾ˬ˹˾˹ˬ˿˻˾ ˿̀ˬ˽˺˿ˬ˾˼́
ΔϴϠϳϮΤΗ ΔϳέΎΟ ΕΩή˰˰˰ϳ·
%˼˼- ˺ˬ˹̂˻ˬ̂˼˻ˬ˹˼˼- ˻ˬ˺̀́ˬ˿˺˽ˬ˻˽˾ ˼ˬ˻̀˺ˬ˾˽˿ˬ˻̀́ Δ˰˰ϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ %˼˿%˽- ˺˽˺ˬ̀˺˻˼ˬ˺̀˻ˬ˼˼˾ ˼ˬ˼˺˽ˬ˹˽̀
%˽˹
ΰ˰˰Πόϟ / ˰Σ
%˼˼- ˺ˬ˹̂˼ˬ˹̀˼ˬ̀˽˾- ˻ˬ˺́˺ˬ̀́˿ˬ˾́˹ ˼ˬ˻̀˽ˬ́˿˹ˬ˼˻˾ ΔϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ ϡΎϋ ϲ˰ϟΎ˰ϤΟ· %˼˼˹
- : Δ˰ϴϟΎϤγήϟ ΩέϮ˰Ϥϟ
˹
-:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
%˺˹˾ ˺́˹ˬ́˿́ˬ˽˹˾ ˼˾˻ˬ˽̂˼ˬ˿̀˾ ˺̀˺ˬ˿˻˾ˬ˻̀˹
Δ˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΩή˰˰ϳϻ %˺˹̂
˹
-:αΩΎδϟ ΏΎΒϟ
%˾ ˺˻ˬ˼˼˻ˬ˹̀˼ ˻˿˼ˬ˾˹̀ˬ˿˺˻ ˻˾˺ˬ˺̀˾ˬ˾˼̂ ΔϴϟΎϤγήϟ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΕΩήϳϻ %˾
%˽˿ ˺̂˼ˬ˻˹˹ˬ˽̀́ ˿˺˿ˬ˹˹˺ˬ˻́̀ ˽˻˻ˬ́˹˹ˬ́˹̂ ΔϴϟΎϤγήϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ %˽˿
%˻˽- ́̂̂ˬ́̀˼ˬ˻˿̀- ˻ˬ̀̂̀ˬ̀́̀ˬ́˿̀ ˼ˬ˿̂̀ˬ˿˿˺ˬ˺˼˽ ΩέϮϤϟ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ· %˻˽-
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( ϲϣΪΨϟ ωΎτϘϟ )
ΔΒδϧ
ΓΩΎϳΰϟ

˺

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΔϧίϮϣ
ΔΒδϧ
ωϭήθϣ
ς˰˰˰Αέ
ϥΎ˰˰˰ϴ˰˰Βϟ
ΓΩΎϳΰϟ ϕέΎ˰˰ϔϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˺˹
ϡ˻˹˹̂
%

ΩέϮϤϟϭ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΕήϳΪϘΘϟ ΔϴϟΎϤΟϻ ΕΎϧΎϴΒϟ
Δ˰˰˰ϴϟΎ˰˰Ϥγήϟϭ Δ˰˰˰ϳέΎ˰˰Πϟ

ωϭήθϣ
ς˰˰˰Αέ
ϕέΎ˰˰ϔϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˺˹
ϡ˻˹˹̂

ϥΎ˰˰˰˰ϴ˰˰˰Βϟ

˻˻ˬ̂́̂ˬ̂̀˹

%

˻ˬ˺˽˻ˬ˿́˽ ˻˾ˬ˺˼˻ˬ˿˾˽

-: Δ˰ϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ
-:ϝϭϻ ΏΎΒϟ
%̂

˼˺ˬ˼˽˼ˬ́˾̀ νήϐΑ ΕΎϳήΘθϣϭ ΝΎΘϧϻ ΕΎϣΰϠΘδϣ

-: Δ˰˰ϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ
-:ϝϭϻ ΏΎΒϟ

ϱέΎ˰Πϟ ρΎθϨϟ ΕΩή˰˰ϳ·

˽ˬ̀̀˹ˬ̂˹́ ˼˿ˬ˺˺˽ˬ̀˿˾

ΎϬϤϜΣ ϲϓΎϣϭ έϮΟϻϭ ΕΎΒΗήϤϟ

%˼ ˺ˬ˿˼˻ˬ˾́˿ ˾˻ˬ˻́̀ˬ̂˽˾ ˾˹ˬ˿˾˾ˬ˼˾̂

%˺˾

̂ˬ˹˹˻ˬ˹˿˺μΨϤϟϭ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϓϭήμϤϟ

-:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ

-:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

Δ˰ϋϮ˰˰ϨΘϤϟ ΕΩή˰˰ϳϻ

ΔϴϠϳϮΤΗ ΔϳέΎΟ ΕΩή˰˰˰ϳ·

-:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

-:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ

-:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

́˼̂ˬ˽̀˽

˾ˬ˹˹˹

%˻˺ ˺́˹ˬ˻˾̀ ˺ˬ˹˺̂ˬ̀˼˺

ΪϮόϟϭ ΔϴϟΎϣ ϕέϭ ΕΩή˰ϳ·

˾ˬ˹˹˹
˺ˬ˻˹˼ˬ˽˾˿ ˼ˬ˹˺˾ˬ˿́́ ˺ˬ́˺˻ˬ˻˼˻
˼ˬ˹˻˺ˬ˻̂̂ ˾˿ˬ˼˻́ˬ˼˿˽ ˾˼ˬ˼˹̀ˬ˹˿˾
˼ˬ˹˾̀ˬ˼̀˿ ˻˼ˬ˼˹˹ˬ˽˻˺ ˻˹ˬ˻˽˼ˬ˹˽˾
˿ˬ˹̀́ˬ˿̀˾ ̀̂ˬ˿˻́ˬ̀́˾ ̀˼ˬ˾˾˹ˬ˺˺˹

%˺ ́˾ˬ˾˽̂ ̂ˬ˹́̀ˬ˿˺˹

˹

%˹
%˿˿
%˿
%˺˾
%́

%˻˹

˺˹ˬ́˻˼ˬ˺́˽

˿˽ˬ˻˹˻ˬ˿˺˼ ˾˼ˬ˼̀̂ˬ˽˻̂

ΔϴϟΎϤγήϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
ΕΎϣΪΨΘγϻ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·

Δ˰˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕϼϳϮΤΘϟ

-:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ

άϴϔϨΘϟ Ϊϴϗ ΕΎϋϭήθϣ

%˺˺ ˿ˬ̂̂̂ˬ˺˽˺ ̀˹ˬ˼˼˾ˬ˹˻̂ ˿˼ˬ˼˼˾ˬ́́́
Δ˰˰ϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ
ΔϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
%̂- ̂˻˹ˬ˽˿˿- ̂ˬ˻̂˼ˬ̀˾˿ ˺˹ˬ˻˺˽ˬ˻˻˻
ΰ˰˰Πόϟ / ˰Σ
ϊ˰˰˰ϳίϮ˰˰Θϟ / ˰˰Σ
%́ ˿ˬ˹̀́ˬ˿̀˾ ̀̂ˬ˿˻́ˬ̀́˾ ̀˼ˬ˾˾˹ˬ˺˺˹ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·
ΔϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ ϡΎϋ ϲ˰ϟΎ˰ϤΟ·
- : Δ˰ϴϟΎϤγήϟ ΩέϮ˰Ϥϟ
-: Δ˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ
-:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
-: ϊ˰˰˰Αήϟ ΏΎΒϟ
Δ˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΩή˰˰ϳϻ

-:αΩΎδϟ ΏΎΒϟ

ΔϴϟΎϤγήϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ
ΩέϮϤϟ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·

˻ˬ˼˹˻ˬ́˾˻ ΔϴϟΎϤγήϟ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΕΩήϳϻ %˺˿- ˿˻̂ˬ́̀˿- ˼ˬ˻̂˺ˬ˻˼́ ˼ˬ̂˻˺ˬ˺˺˽
57.300.543
˾̀ˬ˼˹˼ˬ˽˿́
%˺́ ˺˹ˬ˺̂˼ˬ˼˹́ ˿̀ˬ˽̂˼ˬ́˾˺ ˾̀ˬ˼˹˹ˬ˾˽˼
%˺˻ ˺˼˼ˬ˻̀˺ˬ̂́˼ ˺˽̀ˬ˺˻˻ˬ˿˼˿ ˺˼ˬ́˾˹ˬ˿˾˼
˺˼ˬ́˾˹ˬ˿˾˼

%˺˽ ̀ˬ˽˽̂ˬ˹˾́ ˿˻ˬ˽˽˿ˬ̀˽̂ ˾˽ˬ̂̂̀ˬ˿̂˺
%˺˺̂ ˻ˬ̀˽˽ˬ˻˾˹ ˾ˬ˹˽̀ˬ˺˹˻
%˺́ ˺˹ˬ˺̂˹ˬ˼́˼ ˿̀ˬ˽̂˼ˬ́˾˺
%˺˻ ˺˼˼ˬ˻̀˺ˬ̂́˼ ˺˽̀ˬ˺˻˻ˬ˿˼˿
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˿ˬ˾˼˺ˬ˹̀˽

˼ˬ˼˿̂ˬ˹˺˽-

ϥΎ˰˰˰˰ϴ˰˰˰Βϟ

-: Δ˰ϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ
-:ϝϭϻ ΏΎΒϟ

ΎϬϤϜΣ ϲϓΎϣϭ έϮΟϻϭ ΕΎΒΗήϤϟ

-:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

˾˿ˬ˹˽̂ˬ˾́˼ ˾̂ˬ˽˺́ˬ˾̂̀ νήϐΑ ΕΎϳήΘθϣϭ ΝΎΘϧϻ ΕΎϣΰϠΘδϣ

-:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ

%˺- ˻˿˺ˬ́́˿- ˼˾ˬ˽̀˻ˬ˽˻˻ ˼˾ˬ̀˼˽ˬ˼˹́μΨϤϟϭ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϓϭήμϤϟ

%˿-

%˻- ˺˾́ˬ˽́́- ̂ˬ˿˾̀ˬ̀̀˿ ̂ˬ́˺˿ˬ˻˿˽

%

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΔϧίϮϣ
ΔΒδϧ
ΓΩΎϳΰϟ ϕέΎ˰˰ϔϟ

ϥΎ˰˰˰ϴ˰˰Βϟ

ΔϴϠϳϮΤΗ ΔϳέΎΟ ΕΩή˰˰˰ϳ·

Δ˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΩή˰˰ϳϻ %˻˿- ́̂˹ˬ˹˹˹- ˻ˬ˽́́ˬ˹˹˹ ˼ˬ˼̀́ˬ˹˹˹

Δ˰˰˰˰ϴϟΎϤγήϟ ΕϼϳϮΤΘϟ

άϴϔϨΘϟ Ϊϴϗ ΕΎϋϭήθϣ

˼ˬ̀́̂ˬ˼́́- ˺˹˺ˬ˺̀̂ˬ̀́˺ ˺˹˽ˬ̂˿̂ˬ˺˿̂
ΔϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
˻ˬ˾́˿ˬ́˿˼- ˺˹ˬ̂˹˺ˬ˹̂́ ˺˼ˬ˽́̀ˬ̂˿˺
ϊ˰˰˰ϳίϮ˰˰Θϟ / ˰˰Σ
˿ˬ˼̀˿ˬ˻˾˺- ˺˺˻ˬ˹́˹ˬ́̀̂ ˺˺́ˬ˽˾̀ˬ˺˼˹ ΔϳέΎΠϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·
-: Δ˰ϴϟΎϤγήϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ
-: ϊ˰˰˰Αήϟ ΏΎΒϟ

˺́ˬ̂̀˾ˬ̂˾˽ ˻̀ˬ̂́˻ˬ́̂˽

̂ˬ́̂˿ˬ̂˽˹- ˻˺ˬ˽˿˼ˬ̂˾˽ ˼˺ˬ˼˿˹ˬ́̂˽ ΔϴϟΎϤγήϟ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΔϠϤΟ
ΕΎϣΪΨΘγϻ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·

-:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
̂ˬ˹˹˿ˬ̂˽˹-

˺˼˼ˬ˾˽˽ˬ́˼˼ ˺˽̂ˬ́˺́ˬ˹˻˽

-:αΩΎδϟ ΏΎΒϟ

˺˿ˬ˻̀˼ˬ˺̂˺-

%˾- ˿ˬ˼̀˿ˬ˻˾˺- ˺˺˻ˬ˹́˹ˬ́̀̂ ˺˺́ˬ˽˾̀ˬ˺˼˹ Δ˰˰ϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ
%˽%˹
˹
˹
˹
%˺̂ΰ˰˰Πόϟ / ˰Σ
%˾- ˿ˬ˼̀˿ˬ˻˾˺- ˺˺˻ˬ˹́˹ˬ́̀̂ ˺˺́ˬ˽˾̀ˬ˺˼˹ ΔϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ ϡΎϋ ϲ˰ϟΎ˰ϤΟ· %˾- : Δ˰ϴϟΎϤγήϟ ΩέϮ˰Ϥϟ
-:βϣΎΨϟ ΏΎΒϟ
̀ˬ̂˼˾ˬ́˺˿

˺˼˼ˬ˾˽˽ˬ́˼˼ ˺˽̂ˬ́˺́ˬ˹˻˽

˺˺ˬ˼˹˺ˬ˿́˻- ˺˼ˬ˾˻́ˬ˺˼́ ˻˽ˬ́˻̂ˬ́˻˹ ΔϴϟΎϤγήϟ ΔϴϠϳϮΤΘϟ ΕΩήϳϻ %˼˻%˼˻%˺˺˺˿ˬ˻̀˼ˬ˺̂˺-

ωϭήθϣ
ς˰˰˰Αέ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˺˹
ϡ˻˹˹̂

ΩέϮϤϟϭ ΕΎϣΪΨΘγϻ ΕήϳΪϘΘϟ ΔϴϟΎϤΟϻ ΕΎϧΎϴΒϟ
Δ˰˰˰ϴϟΎ˰˰Ϥγήϟϭ Δ˰˰˰ϳέΎ˰˰Πϟ
ς˰˰˰Αέ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˹̂
ϱέΎ˰Πϟ ρΎθϨϟ ΕΩή˰˰ϳ·

-: Δ˰˰ϳέΎΠϟ ΩέϮϤϟ
-:ϝϭϻ ΏΎΒϟ

̂˿ˬ̂˼˿ˬ˼˺˾ ˺˹˼ˬ̀˹˾ˬ˺˼˹

ωϭήθϣ
ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ
ϡ˻˹˺˹

( ςϠΘΨϤϟ ωΎτϘϟ )

˿ˬ̀˿́ˬ́˺˾-

ΔΒδϧ
ΓΩΎϳΰϟ ϕέΎ˰˰ϔϟ
%

%̀-

Δ˰ϋϮ˰˰ϨΘϤϟ ΕΩή˰˰ϳϻ

-:ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ

˻ˬ˻˿˻ˬ˹˹˹

%˼˹- ˿́˺ˬ́˺˺- ˺ˬ˾́˹ˬ˺́̂

-:ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ

˹

˽˾˹ˬ˹˹˹ ΪϮόϟϭ ΔϴϟΎϣ ϕέϭ ΕΩή˰ϳ·

%˹
˺ˬ˹̀˽ˬ˼̀˾

˽˾˹ˬ˹˹˹

%̂

˺ˬ˽˹˽ˬ̀˽˻

-:ϊΑήϟ ΏΎΒϟ

%˻˻

̂ˬ́̂˿ˬ̂˽˹- ˻˺ˬ˽˿˼ˬ̂˾˽ ˼˺ˬ˼˿˹ˬ́̂˽ ΔϴϟΎϤγήϟ ΩέϮϤϟ ΔϠϤΟ
ΩέϮϤϟ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·

˺˼ˬ˺˺˽ˬ˼̀˾ ˺˻ˬ˹˽˹ˬ˹˹˹

%˽˿%˽˺
%˺˺-
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ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ

ΔϟϭΪϟ ΔμΣϭ
ωϭήθϣ
م2010ϡ˻˹˺˹
املاليϲϟΎϤϟ
للعامϡΎόϠϟ
منهϪϨϣالدولة
وحصةξΎϔϟ
الفائض
مشروع

ΔμΣ ϲϓ ϕέΎϔϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ωϭήθϣ
ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ
ΔϟϭΪϟ
ϦϴΑ
%
˻˹˺˹ˬ˻˹˹̂ϲϣΎϋ ΔϟϭΪϟ ΔμΣ
ξΎϔϟ
ϡ

%˽˾

ϡ˻˹˹̂ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ςΑέ
ΔϟϭΪϟ ΔμΣ

ξΎϔϟ

ϡ

ΓΪ˰ΣϮϟ Ϣ˰˰˰γ·

-: ϲΟΎΘϧϹ ωΎτϘϟ : ˱ϻϭ

˺˼ˬ̂˼˾ˬ˹˹˹ ˽˾ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹ ˽˾ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹ ˼˺ˬ˹˿˾ˬ˹˹˹ ˼˺ˬ˹˿˾ˬ˹˹˹
˺ˬ˼˻˺ˬ̂˺˻ ˼ˬ˺˻́ˬ̀́˾ ˺ˬ̀˽˿ˬ˹˺˻ ˽ˬ˺˼˻ˬ˾̀˻

ϲϨϤϴϟ ϱΰϛήϤϟ ϚϨΒϟ

˺

ϲϨϤϴϟ ϲϠϫϷ ϚϨΒϟ

˻

ϲϋέΰϟ ϒϴϠδΘϟ ϚϨΑ

˼

Ϧϴϣ΄Θϟ ΓΩΎϋ·ϭ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴϨϤϴϟ Δϛήθϟ

˽

ΔϴϜϠγϼϟϭ ΔϴϜϠδϟ ΕϻΎμΗϺϟ .ω.ϡ

˾

%˻˽-

˽˻˽ˬ˺˹˹-

%˺˹

́˽ˬ˾˹˹

̂˻̂ˬ˾˹˹

˻ˬ˻˹˹ˬ˹˹˹

́˽˾ˬ˹˹˹

˻ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹

%˺˹˹

˺ˬ˻˿́

˺ˬ˻˿́

˼ˬ˹˹˹

˹

˹

%˺˹

̂˺̂ˬ̂̀̂

%˻˹˿

˻˺˼ˬ̀˺˺

˼˺̀ˬ˿˽̂

̀˾˺ˬ́˼˼

˺˹˼ˬ̂˼́

˻˽˿ˬ˹˹̀

ΔϧΎϣϷ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

˿

%˻˼̀

˺˾˹ˬ˽˹̂

˻˺˼ˬ̀́˽

˾˹˾ˬ̂̂̀

˿˼ˬ˼̀˾

˺˾˹ˬ˹˹˹

ϥΪϋ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

̀

%˺˹̂

́˿ˬ́˺́

˺˿˿ˬ˽˾˾

˼̂˼ˬ̂̀̀

̀̂ˬ˿˼̀

˺́́ˬ˽̂˹

ΓΪϳΪΤϟ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

́

%˺˼˿

˽˹ˬ˾́˺

̀˹ˬ˽́˽

˺˿˿ˬ́˻˿

˻̂ˬ̂˹˼

̀˹ˬ̀̀˾

Ώ· / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

̂

%˺˻˿

˻˽ˬ̂̀˾

˽˽ˬ́˼˼

˺˹˿ˬ˺˺˼

˺̂ˬ́˾́

˽̀ˬ˹˹˹

ϥϮΌϴγ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

˺˹

%˺˹˹

˽ˬ˺˽˿

˽ˬ˺˽˿

̂ˬ́˺˻

˹

˹

˯ΎπϴΒϟ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

˺˺

%˽˼˾

̂˺ˬ̂˼˻

˺˺˼ˬ˹˾̂

˻˿̀ˬ˾̂˾

˻˺ˬ˺˻̀

˾˹ˬ˹˹˽

ϼϜϤϟ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

˺˻

%˽˻-

˾ˬ˼˼́-

̀ˬ˼˼̀

˺̀ˬ˼˿˿

˺˻ˬ˿̀˾

˼˹ˬ˹˹˹

έΎϣΫ / ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ . ϡ

˺˼

%˾˾

˽˹ˬ˾˼˾

˺˺˽ˬ˾˺˾

˻̀˺ˬ˹˽˻

̀˼ˬ̂́˺

˺̀˾ˬ˺˹˻

ΔϧΎϣϷ / ϱήΒϟ ϞϘϨϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺˽

%́˼

˺˼ˬ̀˺˼

˼˹ˬ˻˼̀

̀˺ˬ˾˿˿

˺˿ˬ˾˻˽

˼̂ˬ˺˺˹

ϥΪϋ / ϱήΒϟ ϞϘϨϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺˾

%˻˻

˺ˬ˹˻̂ˬ̀˾˹

ΖϨϤγϷ ϖϳϮδΗϭ ΔϋΎϨμϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺˿

%˿˺

̀˹ˬ˽̀˹

%˼̂̂

˺ˬ˹˺̂ˬ˺̂˹

%˾˿

˺́ˬ˻˺̂

%̀˾

˿˼˼ˬ̀˾˹

˺ˬ˽̀́ˬ̀˾˹ ˼ˬ˾˹˹ˬ˹˹˹

%˺˿

˺˹ˬ˽˼́ˬ̂˹˽ ˻˽ˬ̀˹̀ˬ˽˿˾ ̂ˬ˾˺́ˬ̂˻˾ ˻˻ˬ˾˼˹ˬ˹˹˹

˾ˬ˿̀̀ˬ˻˾˹ ˺˼ˬ˽˼̀ˬ˻̀̂ ˽ˬ˿˽̀ˬ˾˹˹ ˺˺ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
˺́˾ˬ˻̀˹

˽˼́ˬ˾˹́

˺˺˽ˬ́˹˹

˻̀˺ˬ̀˺˾

ΔϴγέΪϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟϭ ΙΎΛϸϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺̀

˻˾˾ˬ˼˻˾

˿˹˽ˬ˼˺̂

ΞϴδϨϟϭ ϝΰϐϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺́

˼˻ˬ˻˿˼

̀˿ˬ˼˿˻

ϼϜϤϟ - ϙΎϤγϷ ΐϴϠόΗ ϊϨμϣ

˺̂

́˽˾ˬ˹˹˹

˻ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹

ΔϴϨϤϴϟ ΔϳΩΎμΘϗϹ ΔδγΆϤϟ

˻˹

˻˺˻ˬ˼̂˼

˺ˬ˾˿˼ˬ˽˿˽ ˻ˬ˾˼˺ˬ̂˻˾ ˺ˬ˼˾˺ˬ˹̀˺ ˻ˬ˺́̀ˬ̂̀˹

ϲγέΪϤϟ ΏΎΘϜϟ ΔϋΎΒτϟ .ω.ϡ

˻˺

%˽-

˾˽˺ˬ̂˺˽-

˺˻ˬ˼˺˽ˬ˺˹˿ ˻̂ˬ˺˽˾ˬ́˺˻ ˺˻ˬ́˾˿ˬ˹˺̂ ˼˹ˬ˽˻́ˬ˽˽́

ίΎϐϟϭ ςϔϨϠϟ . ω . ϱ . ϡ

˻˻

%˺˹˹

́ˬ˽˽˹ˬ̂˹̀

́ˬ˽˽˹ˬ̂˹̀ ˺̂ˬ̂̀́ˬ˽̀̂

˯ΎΑήϬϜϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˻˼

%˽˺

˻˿ˬ˹˿˹ˬ́̂˼ ́̂ˬ̀˾́ˬ́˻˽ ˺˽̂ˬ̀˿̂ˬ˽˿˾ ˿˼ˬ˿̂̀ˬ̂˼˺ ˺˹̀ˬ˻̂˻ˬ́̀˽

˺ˬ˻̀˽ˬ˾˺˽ ˼ˬ˹˺˿ˬ˿˹˻
˾˹ˬ˽́˻

˺˺̂ˬ˽́˼

˹

˹

ϲΟΎΘϧϹ ωΎτϘϟ ΔϠϤΟ
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م2010
املاليϲϟΎϤϟ
للعامϡΎόϠϟمنهϪϨϣالدولة
وحصة
الفائض
مشروع
ϡ˻˹˺˹
ΔϟϭΪϟ ΔμΣϭ
ξΎϔϟ
ωϭήθϣ
ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ
ΔμΣ ϲϓ ϕέΎϔϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ωϭήθϣ
ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ
ΔϟϭΪϟ
ϦϴΑ
%
˻˹˺˹ˬ˻˹˹̂ϲϣΎϋ ΔϟϭΪϟ ΔμΣ
ξΎϔϟ
ϡ

ϡ˻˹˹̂ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ςΑέ
ΔϟϭΪϟ ΔμΣ

ξΎϔϟ

ΓΪ˰ΣϮϟ Ϣ˰˰˰γ·

ϡ

-: ϲϣΪΨϟ ωΎτϘϟ : ˱ΎϴϧΎΛ
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%˺̂

˺˿̂ˬ˹˹˹

˺ˬ˹˾˿ˬ˻˾˹ ˻ˬ˾˹˹ˬ˹˹˹

́́̀ˬ˻˾˹

˻ˬ˺˹˹ˬ˹˹˹

ΔϴϨϤϴϟ ήϤΣϷ ήΤΒϟ ΊϧϮϣ ΔδγΆϣ

˺

%̂̀

˺˿̀ˬ́˻˼

˼˽˹ˬ́˿́

́˹˿ˬ̀́̀

˺̀˼ˬ˹˽˾

˽˹̂ˬ˾̀˼

ΔϴϨϤϴϟ ϥΪϋ ΞϴϠΧ ΊϧϮϣ ΔδγΆϣ

˻

%˺˼

˽ˬ˺˽˿

˼˿ˬ˺˻˾

́˾ˬ˾˹˼

˼˺ˬ̂̀̂

̀˾ˬ˿̂˹

ΔϴϨϤϴϟ ϲΑήόϟ ήΤΒϟ ΊϧϮϣ ΔδγΆϣ

˼

%˾˹

˿˼ˬ˼̀˾

˺̂˹ˬ˺˻˾

˽˾˹ˬ˹˹˹

˺˻˿ˬ̀˾˹

˼˹˹ˬ˹˹˹

ΔϳήΤΒϟ ϥϮΌθϠϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

˽

%˻˼

˻˺˿ˬ˺˺˿

̂˻̂ˬ˾˹˹

˻ˬ˻˹˹ˬ˹˹˹

ΩΎλέϷϭ ϲϧΪϤϟ ϥήϴτϠϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

˾

%˺˹˹

˺˾ˬ˽˺́

˺˾ˬ˽˺́

˹

˹

Δϴϋέΰϟ ΕΎϣΪΨϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˿

%˿́-

˺ˬ˺˾˺ˬ˽̂˹-

˾˼́ˬ˾˺˹

έϮδΠϟϭ ϕήτϠϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

̀

%˼-

̀ˬ˺́˼-

˻̀˾ˬ́̂˼

˿˾˼ˬ˹˹˹

˻́˼ˬ˹̀˾

˿̀˹ˬ˹˹˹

ϱΪϳήΒϟ ήϴϓϮΘϟϭ ΪϳήΒϠϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

́

%˹

˼˾˽-

˺˼˹ˬ˺́˺

˺˿́ˬ˾˺̂

˺˼˹ˬ˾˼˾

˼˹́ˬ̂˾̂

(έΎϣΫ) βσΎτΒϟ έϭάΑ ΝΎΘϧϹ .ω.ε

̂

%˻̂-

˺́ˬ˿˾́-

˽˽ˬ̀˺̀

˺˹˾ˬ́˽˹

˿˼ˬ˼̀˾

˺˾˹ˬ˹˹˹

έΎϤΜΘγϺϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

˺˹

%˺˹˹

˻˺˺ˬ́̂˻

˻˺˺ˬ́̂˻

˾˹˺ˬ˾˺̂

˹

˹

έΎϤΜΘγϹϭ ΔϳέΎϘόϟ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔπΑΎϘϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺˺

%́-

˼˻̂ˬ̂˺˾-

˺ˬ˺˽˾ˬ˿˺˿ ˻ˬ̀˺˺ˬ˾˺̀

˼˿ˬ˽̂˻

˺ˬ˻̀˽ˬ˾̀̂ ˺ˬ˿̂˹ˬ˹˹˹ ˽ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹

˼ˬ̂́˾ˬ˾̂˽ ̂ˬ˻̂˼ˬ̀˾˿ ˽ˬ˼˺˾ˬ˾˹̂ ˺˹ˬ˻˺˽ˬ˻˻˻

ϲϣΪΨϟ ωΎτϘϟ ΔϠϤΟ

م2010
املاليϲϟΎϤϟ
للعامϡΎόϠϟ
منهϪϨϣالدولة
وحصةξΎϔϟ
الفائض
مشروع
ϡ˻˹˺˹
ΔϟϭΪϟ ΔμΣϭ
ωϭήθϣ
ΕϻΎϳήϟ ϑϻΑ ώϟΎΒϤϟ
ΔμΣ ϲϓ ϕέΎϔϟ

ϡ˻˹˺˹ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ωϭήθϣ
ήϴϐΘϟ ΔΒδϧ
ΔϟϭΪϟ
ϦϴΑ
%
˻˹˺˹ˬ˻˹˹̂ϲϣΎϋ ΔϟϭΪϟ ΔμΣ
ξΎϔϟ
ϡ

ϡ˻˹˹̂ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ςΑέ
ΔϟϭΪϟ ΔμΣ

ξΎϔϟ

ΓΪ˰ΣϮϟ Ϣ˰˰˰γ·

ϡ

-: ςϠΘΨϤϟ ωΎτϘϟ : ˱ΎΜϟΎΛ

%˻˽-

˺˻˹ˬ˽̀́-

˼̂˺ˬ˺˽̀

˼ˬ˾˾˾ˬ́́˿

˾˺˺ˬ˿˻˾

˽ˬ˿˹̂ˬ˻˼̀

%˺˺

˼ˬ˿˽˽

˼˾ˬ˿˿̀

́˽ˬ˽˺́

˼˻ˬ˹˻˼

̀˾ˬ̀̂˼

%˽˻

̀̀ˬ˼˻́

˻˿˺ˬ˼˻́

˻ˬ˽˺˼ˬ˹˹˹

˺́˽ˬ˹˹˹

%˺˽-

˺˾˻ˬ́̂˼-

̂˻̀ˬ˺˹̀

%˿

˽̀

́˽̀

˼ˬ˺˹˻

́˹˹

˻ˬ̂˼˺

%˾˺-

˺́˾ˬ˼˻˻-

˺̀́ˬ˿̀́

̂́˺ˬ̀˽˾

˼˿˽ˬ˹˹˹

˻ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹

%˺̀-

˼̀̀ˬ˿̀˽-

%˼˿

ήϴϤόΘϟϭ ˯ΎθϧϺϟ ϲϨϤϴϟ ϚϨΒϟ

˺

ϥΎϜγϺϟ ϒϴϠδΘϟ ϚϨΑ

˻

˻ˬ˼˹˹ˬ˹˹˹

ΔϴϨσϮϟ ΖϳήΒϜϟϭ ώΒΘϟ Δϛήη

˼

˼ˬ́˿˻ˬ̂˽̀ ˺ˬ˹́˹ˬ˹˹˹ ˽ˬ˾˹˹ˬ˹˹˹

ΔϴϨϤϴϟ ΔϳϮΠϟ ρϮτΨϟ

˽

ϡϮϴϨϣϮϟϷ ΔϋΎϨμϟ ΔϴϨσϮϟ Δϛήθϟ

˾

ΖϳήΒϜϟϭ ήΎΠδϟ ΔϋΎϨμϟ ΔϴϨσϮϟ Δϛήθϟ

˿

˺ˬ̀̂˽ˬ̀̀˽ ˺˹ˬ̂˹˺ˬ˹̂́ ˻ˬ˺̀˻ˬ˽˽́ ˺˼ˬ˽́̀ˬ̂˿˺

˻˾ˬ˼˾˼ˬ˼˹˽ ̂˾ˬ˾˼̂ˬ˺̂˻ ˺˿̂ˬ̂˿˽ˬ˼˺̂ ̀˹ˬ˺́˾ˬ́́́ ˺˼˹ˬ̂̂˾ˬ˹˾̀

ςϠΘΨϤϟ ωΎτϘϟ ΔϠϤΟ

ΔϳΩΎμΘϗϹ ΕΪΣϮϟ ϡΎϋ ϲϟΎϤΟ·
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˺

القطاعات
م على مستوى2010 مشروع الدعم اجلاري للعام املالي
ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϡ˻˹˺˹ ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϱέΎΠϟ ϢϋΪϟ ωϭή˰˰θϣ
ΕΎϋΎτϘϟ

ΕϻΎϳήϟ ϒϟϷΎΑ ϡΎϗέϷ
% ΔΒδϨϟ

ϥΎόϤϟ ΰΠόϟ ϲϓ ϕέΎϔϟ

ϱέΎΠϟ ΰΠόϟ ωϭήθϣ
ϡ˻˹˺˹ ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϥΎόϤϟ

ϥΎόϤϟ ϱέΎΠϟ ΰΠόϟ ςΑέ
ϡ˻˹˹̂ ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ

ΓΪ˰˰˰˰˰˰ΣϮϟ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ·

Ϣϗήϟ

ϲΟΎΘϧϹ ωΎτϘϟ : ϻ˱ ϭ
%˹

˹

˼˹˹ˬ˹˹˹

˼˹˹ˬ˹˹˹

%˺˹˹

˻˿˾ˬ˹˽́

˻˿˾ˬ˹˽́

˹

ΔϣΎόϟ ΓέΩϹ ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ .ω.ϡ

˺

ϲϠΣΎδϟ ΩΎϴτλϹ ΔδγΆϣ

˻

%˻˹-

˿ˬ˹˹˹-

˻˽ˬ˹˹˹

˼˹ˬ˹˹˹

( ΰόΗ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

˼

%˺˹˹

˼˾ˬ˹˹˹

˼˾ˬ˹˹˹

˹

( ΞΤϟ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

˽

%˹

˹

˺˽ˬ˹˹˹

˺˽ˬ˹˹˹

( ΔΠΣ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

˾

%˺˹˹

˾ˬ̂˺˻

˾ˬ̂˺˻

˹

( ΓΪόλ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

˿

%̂˺

˺˻ˬ̂́˼

˻̀ˬ˻˼̂

˺˽ˬ˻˾˿

( ϦϴΑ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

̀
́
̂

%˼˺

˼ˬ˾˻̂

˺˾ˬ˹˹˹

˺˺ˬ˽̀˺

( ϥήϤϋ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

%˽˹˹

˽˾ˬ˹˹˹

˾˿ˬ˻˾˹

˺˺ˬ˻˾˹

( ϊϟΎπϟ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ

%˺˹˹

˺˻˿ˬ˾˹˼

˺˻˿ˬ˾˹˼

˹

%˺˹-

˺˻˼ˬ̀˽˺-

˺ˬ˹́˼ˬ˻˻˹

˺ˬ˻˹˿ˬ̂˿˺

ΔϴτϔϨϟ ΕΎϓΎθϜΘγϺϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ ˺˺

%̀%˺
%˺˺

˾̂ˬ˹́̀˾ˬ˺̀˼
˼˺˹ˬ˼˻˹

̀˼˽ˬ˽˼˹
˽˿˹ˬ̂˿˿
˼ˬ˺˽̀ˬ˾˿́

̀̂˼ˬ˾˺̀
˽˾˾ˬ̀̂˼
˻ˬ́˼̀ˬ˻˽́

ΔϴϧΪόϤϟ ΕϭήΜϟϭ ΔϴΟϮϟϮϴΠϟ ΔΣΎδϤϟ ΔΌϴϫ ˺˻
ϡ˻˹˺˹ (**) ϡ˻˹˹̂ (*)ϯήΧ ΔϴΟΎΘϧ· ΕΪΣϭ ˺˽

%̂-

̀́ˬ˺̂˹-

̀˾́ˬ˿˾˿

́˼˿ˬ́˽˿

%˺˹˹

˻́˺ˬ̀˿˻

˻́˺ˬ̀˿˻

˹

%˺˹˹

˺˻̀ˬ˻̂˽

˺˻̀ˬ˻̂˽

˹

%̂-

˺˽˺ˬ˺́˼-

˺ˬ˼̀˻ˬ˹˹˹

˺ˬ˾˺˼ˬ˺́˼

ϱήΒϟ ϞϘϨϟ ϥϮΌη ϢϴψϨΘϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ ˺˹

ϲΟΎΘϧϹ ωΎτϘϟ ΔϠϤΟ
ϲϣΪΨϟ ωΎτϘϟ : ˱ΎϴϧΎΛ
ΔϣΎϬΗ ήϳϮτΘϟ .ω.˰ϫ ˺

ϙΎϤγϷ ϖϳϮδΗϭ ΕΎϣΪΨϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ ˻
ΔϴϨσϮϟ Ϧϔδϟ νϮΣ Δϛήη ˼
ϲϋέΰϟ ΩΎηέϹϭ ΙϮΤΒϠϟ .ω.˰ϫ ˽

%˹

˹

˻ˬ˹˹˹

˻ˬ˹˹˹

%˺˹

˿˺˻ˬ́˺˿

˿ˬ̂˾˿ˬ˼˺̂

˿ˬ˼˽˼ˬ˾˹˼

ϦΒΗ ΎΘϟΩήϳϮτΗ ΔΌϴϫ ˾

%̂-

˼̂ˬ˹˻˼-

˼́˹ˬ˹˹˹

˽˺̂ˬ˹˻˼

ΔϓΎΤμϠϟ ΔϳέϮϬϤΠϟ ΔδγΆϣ ̀

%́-

́˻ˬ˼˽˾-

́̂˹ˬ˹˹˹

̂̀˻ˬ˼˽˾

(΄Βγ ) ΔϴϨϤϴϟ ˯ΎΒϧϷ ΔϟΎϛϭ ́

%˺˿-

̂ˬ˾˻˻-

˾˹ˬ˾˼˹

˿˹ˬ˹˾˻

ΎϤϨϴδϟϭ ΡήδϤϠϟ .ω.ϡ ̂

ϥϮϳΰϔϠΘϟϭ ΔϋΫϺϟ .ω.ϡ ˿

%̀

˽˹˾ˬ˺˽˻

˿ˬ˺̀˿ˬ˾́̀

˾ˬ̀̀˺ˬ˽˽˾

%˺˹˹

˺ˬ˾˹̀ˬ˽˹˾

˺ˬ˾˹̀ˬ˽˹˾

˹

ϥΪϋ ϲϤϴϠόΘϟ ϱέϮϬϤΠϟ ϰϔθΘδϤϟ ΔΌϴϫ ˺˺

(***) ϡΎόϟ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ ˺˹

%˺˹˹

̂̀˽ˬ˻˾˹

̂̀˽ˬ˻˾˹

˹

ΰόΗ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ ˺˻
ΓΪϳΪΤϟ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ ˺˼

%˺˹˹

˾̂̀ˬ̀˺˹

˾̂̀ˬ̀˺˹

˹

%˺˹˹

˿˹˹ˬ˾̂˹

˿˹˹ˬ˾̂˹

˹

%˺˹-

˽̂ˬ˿̀́-

˽˿̀ˬ́˻̀

˾˺̀ˬ˾˹˾

ήθϨϟϭ ΔϋΎΒτϠϟ ήΑϮΘϛ ˺˽ ΔδγΆϣ ˺˾

έΎϣΫ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ ˺˽

%˽-

˻́ˬ˻˾˾-

̀˹˹ˬ˹˹˹

̀˻́ˬ˻˾˾

ΔϓΎΤμϠϟ ΓέϮΜϟ ΔδγΆϣ ˺˿

%˼˹-

˺̂˿ˬ̀˾̀-

˽˿˺ˬ̀˻˹

˿˾́ˬ˽̀̀

ΓήΤϟ ϖσΎϨϤϠϟ .ω.˰ϫ ˺̀

%˺˹˹-

˻˿˾ˬ˻˹˹-

˹

˻˿˾ˬ˻˹˹

έΎϤΜΘγϻϭ ΔϳέΎϘόϟ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔπΑΎϘϟ .ω.ϡ ˺́

%˼

˺́ˬ́˿˻

˾̀˻ˬ˿̀˺

˾˾˼ˬ́˹̂

ϒϳήϟ ϩΎϴϣϭ ϊϳέΎθϤϟ .ω.˰ϫ ˺̂

%˹

˻̂˹ˬ˹˹˹

˻̂˹ˬ˹˹˹

˹

ϒϳήϟ ˯ΎΑήϬϜϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ ˻˹

%˻˹-

˺˹ˬ˽˹˹-

˽˺ˬ˿˹˹

˾˻ˬ˹˹˹

ήθϨϟϭ ΔϋΎΒτϠϟ ήϴΜϛΎΑ έΩ ˻˺

%˺́-

˻˹ˬ˻́˽-

̂˺ˬ˾˹˹

˺˺˺ˬ̀́˽

ΔϨδΤϤϟ έϭάΒϟ έΎΜϛϹ .ω.ϡ ˻˻

%˺˹˹-

˺ˬ˺́˽ˬ˾˻́-

˹

˺ˬ˺́˽ˬ˾˻́

%˺̀

˼ˬ˼˺˹ˬ˽˿˿

˻˼ˬ˼˹˹ˬ˽˻˺

˺̂ˬ̂́̂ˬ̂˾˾

%˺˿
˼ˬ˿˻˹ˬ̀́˿
˻˿ˬ˽˽̀ˬ̂́̂
˻˻ˬ́˻̀ˬ˻˹˼
Δϴϔϳήϟϭ Δϴϋέΰϟ ΔϴϤϨΘϟ ΔΌϴϫϭ Δϴϗήθϟ ϖσΎϨϤϟ ΔΌϴϫ Ϧϣ ˱ϼϜϟ ϡ˻˹˹̂ ϡΎόϟ ϢϋΪϟ ϞΜϤΗ (****)

ϡ˻˹˹̂ ϡΎόϟ(****) ϯήΧ ΔϴϣΪΧ ΕΪΣϭ ˻˼
ϲϣΪΨϟ ωΎτϘϟ ΔϠϤΟ
ϥΎόϤϟ ϱέΎΠϟ ϢϋΪϟ ϲϟΎϤΟ·

/ ϢϋΪϟ κΨΗ Εήϴη΄Η
(ϒϳήϟ ˯ΎΑήϬϛϭ ˬ ˯ΎπϴΒϟ ˬ Ώ·) ΓΎϴϤϟ ΕΎδγΆϤϟ ϡ˻˹˹̂ ϡΎόϟ ϥΎόϤϟ ϢϋΪϟ ϞΜϤΗ (*)
ϞϴϐθΗ ΩϮϣ ϥϮϴϠϣ ΔΎϣ ϭ ΞϴδϨϟϭ ϝΰϐϠϟ έϮϬη ΔΘγ ΕΎΒΗήϣ Ϧϋ ΓέΎΒϋ (**)
ϡ˻˹˺˹ ϡΎόϟ (˺˼˺̄˻́˹)ˬϡ˻˹˹̂ϱήϴΑΰϟ ΪϴϬθϟ ΰϛήϤϟ(́˿̄˻́˹) ώϠΒϣ ΎϬϨϣ (***)
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املشرفة
م على مستوى الوزارات2010 مشروع الدعم اجلاري للعام املالي
ϰϠϋ ϡ˻˹˺˹ ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϱέΎΠϟ ϢϋΪϟ ωϭή˰˰θϣ
ΕϻΎϳήϟ ϒϟϷΎΑ ϡΎϗέϷ
% ΔΒδϨϟ

ΰΠόϟ ϲϓ ϕέΎϔϟ
ϥΎόϤϟ

ΔϓήθϤϟ ΕέίϮϟ ϯϮΘδϣ

ϱέΎΠϟ ΰΠόϟ ωϭήθϣ
ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϥΎόϤϟ
ϡ˻˹˺˹

ϱέΎΠϟ ΰΠόϟ ςΑέ
ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϥΎόϤϟ
ϡ˻˹˹̂

ΓΪ˰˰˰˰˰˰ΣϮϟ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ·

Ϣϗήϟ
: ϩΎϴϤϟ Γέίϭ

%˹

˹

˼˹˹ˬ˹˹˹

˼˹˹ˬ˹˹˹

( ΔϣΎόϟ ΓέΩϹ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ .ϡ ˺

%˻˹-

˿ˬ˹˹˹-

˻˽ˬ˹˹˹

˼˹ˬ˹˹˹

( ΰόΗ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ˼

%˺˹˹

˼˾ˬ˹˹˹

˼˾ˬ˹˹˹

˹

( ΞΤϟ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ˽

%˹

˹

˺˽ˬ˹˹˹

˺˽ˬ˹˹˹

( ΔΠΣ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ˾

%˺˹˹

˾ˬ̂˺˻

˾ˬ̂˺˻

˹

( ΓΪόλ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ˿

%̂˺

˺˻ˬ̂́˼

˻̀ˬ˻˼̂

˺˽ˬ˻˾˿

( ϦϴΑ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ̀

%˼˺

˼ˬ˾˻̂

˺˾ˬ˹˹˹

˺˺ˬ˽̀˺

( ϥήϤϋ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ́

%˽˹˹

˽˾ˬ˹˹˹

˾˿ˬ˻˾˹

˺˺ˬ˻˾˹

( ϊϟΎπϟ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ̂

%˹

́ˬ̀́˺-

˹

́ˬ̀́˺

( ˯ΎπϴΒϟ ) ϲΤμϟ ϑήμϟϭ ϩΎϴϤϠϟ ΔϴϠΤϤϟ .ϡ ˺˹

%˼

˺́ˬ́˿˻

˾̀˻ˬ˿̀˺

˾˾˼ˬ́˹̂

%˺˺

˺˹˿ˬ˾˹˾

˺ˬ˹˾˹ˬ˹̀˻

̂˽˼ˬ˾˿̀

ϒϳήϟ ϩΎϴϣ ϊϳέΎθϤϟ .ω .˰ϫ ˺˺
ϩΎϴϤϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
: ˯ΎΑήϬϜϟ Γέίϭ

%̀

˺́ˬ̂́́
˺́ˬ̂́́

˻̂˹ˬ˹˹˹
˻̂˹ˬ˹˹˹

˻̀˺ˬ˹˺˻
˻̀˺ˬ˹˺˻

ϒϳήϟ ˯ΎΑήϬϛ ωΎτϘϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ ˻
˯ΎΑήϬϜϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
: ΔϴϧΪόϤϟ ΕϭήΜϟϭ ςϔϨϟ Γέίϭ
ΔϴτϔϨϟ ΕΎϓΎθϜΘγϺϟ .ω.˰ϫ ˺
ΔϴϧΪόϤϟ ΕϭήΜϟϭ ΔϴΟϮϟϮϴΠϟ ΔΣΎδϤϟ ΔΌϴϫ ˻
ΔϴϧΪόϤϟ ΕϭήΜϟϭ ςϔϨϟ ΓέίϮϟ ΔϠϤΠϟ
ϱήϟϭ Δϋέΰϟ Γέίϭ

%˺˹%̀%̂-

˺˻˼ˬ̀˽˺˾̂ˬ˹́̀˺́˻ˬ́˻́-

˺ˬ˹́˼ˬ˻˻˹
̀˼˽ˬ˽˼˹
˺ˬ́˺̀ˬ˿˾˹

˺ˬ˻˹˿ˬ̂˿˺
̀̂˼ˬ˾˺̀
˻ˬ˹˹˹ˬ˽̀́

%̂-

̀́ˬ˺̂˹-

̀˾́ˬ˿˾˿

́˼˿ˬ́˽˿

ΔϣΎϬΗ ήϳϮτΘϟ .ω.˰ϫ ˺

%˺˹˹-

˽́̂ˬ˽˼˻-

˹

˽́̂ˬ˽˼˻

Δϴϗήθϟ ϖσΎϨϤϟ ήϳϮτΘϟ .ω.˰ϫ ˻

%˺˹˹-

˿̂˾ˬ˹̂˿-

˹

˿̂˾ˬ˹̂˿

Δϴϔϳήϟϭ Δϴϋέΰϟ ΔϴϤϨΘϠϟ .ω.˰ϫ ˼

%̂-

˺˽˺ˬ˺́˼-

˺ˬ˼̀˻ˬ˹˹˹

˺ˬ˾˺˼ˬ˺́˼

ϲϋέΰϟ ΩΎηέϹϭ ΙϮΤΒϠϟ .ω.˰ϫ ˽

%˺́-

˻˹ˬ˻́˽-

̂˺ˬ˾˹˹

˺˺˺ˬ̀́˽

%˹

˹

˻ˬ˹˹˹

˻ˬ˹˹˹

%˼̂-

˺ˬ˽˻˽ˬ˺́˾-

˻ˬ˻˻˽ˬ˺˾˿

˼ˬ˿˽́ˬ˼˽˺

ΔϨδΤϤϟ έϭάΒϟ έΎΜϛϹ .ω.ϡ ˾
ϦϴΗ ΎΘϟΩ ήϳϮτΗ ΔΌϴϫ ˿
ϱήϟϭ Δϋέΰϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
: ϡϼϋϹ Γέίϭ

%˺˹

˿˺˻ˬ́˺˿

˿ˬ̂˾˿ˬ˼˺̂

˿ˬ˼˽˼ˬ˾˹˼

ϥϮϳΰϔϠΘϟϭ ΔϋΫϺϟ .ω.ϡ ˺

%̂-

˼̂ˬ˹˻˼-

˼́˹ˬ˹˹˹

˽˺̂ˬ˹˻˼

ΔϓΎΤμϠϟ ΔϳέϮϬϤΠϟ ΔδγΆϣ ˻

%́-

́˻ˬ˼˽˾-

́̂˹ˬ˹˹˹

̂̀˻ˬ˼˽˾

(΄Βγ ) ΔϴϨϤϴϟ ˯ΎΒϧϷ ΔϟΎϛϭ ˼

%˺˹-

˽̂ˬ˿̀́-

˽˿̀ˬ́˻̀

˾˺̀ˬ˾˹˾

ήθϨϟϭ ΔϋΎΒτϠϟ ήΑϮΘϛ ˺˽ ΔδγΆϣ ˽

%˽-

˻́ˬ˻˾˾-

̀˹˹ˬ˹˹˹

̀˻́ˬ˻˾˾

ΔϓΎΤμϠϟ ΓέϮΜϟ ΔδγΆϣ ˾

%˻˹-

˺˹ˬ˽˹˹-

˽˺ˬ˿˹˹

˾˻ˬ˹˹˹

ήθϨϟϭ ΔϋΎΒτϠϟ ήϴΜϛΎΑ έΩ ˿

%˽

˽˹˼ˬ˺˺˾

̂ˬ˽˼˾ˬ̀˽˿

̂ˬ˹˼˻ˬ˿˼˺

ϡϼϋϹ Γέίϭ ΔϠϤΟ
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2010 للسن ـ ــة املالي ـ ــة
املشرفة
الوزارات
مستوى
م على2010
مشروع الدعم اجلاري للعام املالي
ϰϠϋ ϡ˻˹˺˹
ϲϟΎϤϟ
ϡΎόϠϟ ϱέΎΠϟ
ϢϋΪϟ ωϭή˰˰θϣ
ΕϻΎϳήϟ ϒϟϷΎΑ ϡΎϗέϷ
% ΔΒδϨϟ

ΰΠόϟ ϲϓ ϕέΎϔϟ
ϥΎόϤϟ

ΔϓήθϤϟ ΕέίϮϟ ϯϮΘδϣ

ϱέΎΠϟ ΰΠόϟ ωϭήθϣ
ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϥΎόϤϟ
ϡ˻˹˺˹

ϱέΎΠϟ ΰΠόϟ ςΑέ
ϲϟΎϤϟ ϡΎόϠϟ ϥΎόϤϟ
ϡ˻˹˹̂

ΓΪ˰˰˰˰˰˰ΣϮϟ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ·

Ϣϗήϟ
ΔΣΎϴδϟϭ ΔϓΎϘΜϟ Γέίϭ

%˺˿-

̂ˬ˾˻˻-

˾˹ˬ˾˼˹

˿˹ˬ˹˾˻

%˺˿-

̂ˬ˾˻˻-

˾˹ˬ˾˼˹

˿˹ˬ˹˾˻

ΎϤϨϴδϟϭ ΡήδϤϠϟ .ω.ϡ

˺

ΔΣΎϴδϟϭ ΔϓΎϘΜϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
ϞϘϨϟ Γέίϭ

%˺˹˹

˺˻˿ˬ˾˹˼

˺˻˿ˬ˾˹˼

˹

ϱήΒϟ ϞϘϨϟ ϥϮΌη ϢϴψϨϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟ

˺

%˺˹˹

˺˻̀ˬ˻̂˽

˺˻̀ˬ˻̂˽

˹

Ϧϔδϟ νϮΣ Δϛήη

˻

%˺˹˹

˻˾˼ˬ̀̂̀

˻˾˼ˬ̀̂̀

˹

ϞϘϨϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
: ΔΤμϟ Γέίϭ

%̀

˽˹˾ˬ˺˽˻

˿ˬ˺̀˿ˬ˾́̀

˾ˬ̀̀˺ˬ˽˽˾

ϡΎόϟ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ

˺

%˺˹˹

˺ˬ˾˹̀ˬ˽˹˾

˺ˬ˾˹̀ˬ˽˹˾

˹

ϥΪϋ ϲϤϴϠόΘϟ ϱέϮϬϤΠϟ ϰϔθΘδϤϟ ΔΌϴϫ

˻

%˺˹˹

̂̀˽ˬ˻˾˹

̂̀˽ˬ˻˾˹

˹

ΰόΗ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ

˼

%˺˹˹

˾̂̀ˬ̀˺˹

˾̂̀ˬ̀˺˹

˹

ΓΪϳΪΤϟ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ

˽

%˺˹˹

˿˹˹ˬ˾̂˹

˿˹˹ˬ˾̂˹

˹

έΎϣΫ ΓέϮΜϟ ϰϔθΘδϣ ΔΌϴϫ

˾

%̀˺

˽ˬ˹́˾ˬ˹̂̀

̂ˬ́˾˿ˬ˾˽˻

˾ˬ̀̀˺ˬ˽˽˾

ΔΤμϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
ΔϴϜϤδϟ ΓϭήΜϟ Γέίϭ

%˺˹˹

˻˿˾ˬ˹˽́

˻˿˾ˬ˹˽́

˹

ϲϠΣΎδϟ ΩΎϴτλϹ ΔδγΆϣ

˺

%˺˹˹

˻́˺ˬ̀˿˻

˻́˺ˬ̀˿˻

˹

ϙΎϤγϷ ϖϳϮδΗϭ ΕΎϣΪΨϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˻

%˺˹˹

˾˽˿ˬ́˺˹

˾˽˿ˬ́˺˹

˹

ΔϴϜϤδϟ ΓϭήΜϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
˯έίϮϟ βϠΠϣ ΔϧΎϣ

%˺˹˹-

˻˿˾ˬ˻˹˹-

˹

˻˿˾ˬ˻˹˹

έΎϤΜΘγϻϭ ΔϳέΎϘόϟ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔπΑΎϘϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ

˺

%˼˹-

˺̂˿ˬ̀˾̀-

˽˿˺ˬ̀˻˹

˿˾́ˬ˽̀̀

ΓήΤϟ ϖσΎϨϤϠϟ .ω.˰ϫ

˻

%˾˹-

˽˿˺ˬ̂˾̀-

˽˿˺ˬ̀˻˹

̂˻˼ˬ˿̀̀

˯έίϮϟ βϠΠϣ ΔϧΎϣ ΔϠϤΟ
ΓέΎΠΘϟϭ ΔϋΎϨμϟ Γέίϭ
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%˺˹˹

˽˿˹ˬ̂˿˿

˽˿˹ˬ̂˿˿

˹

˺˹˹̃

˽˿˹ˬ̂˿˿

˽˿˹ˬ̂˿˿

˹

˺˹˹̃

˺̀˿ˬ˹˹˹-

˹

˺̀˿ˬ˹˹˹

˺˿̃

˼ˬ˿˻˹ˬ̀́˿

˻˿ˬ˽˽̀ˬ̂́̂

˻˻ˬ́˻̀ˬ˻˹˼

ΞϴδϨϟϭ ϝΰϐϟ ΔϋΎϨμϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ
ΓέΎΠΘϟϭ ΔϋΎϨμϟ Γέίϭ ΔϠϤΟ
ϡ˻˹˹̂ ϡΎόϟ Ώ· ΓΎϴϤϠϟ ϢϋΪϟ (*) ϯήΧ
ϥΎόϤϟ ϱέΎΠϟ ϢϋΪϟ ϲϟΎϤΟ·

˺
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مشاريع
قوانني ربط املوازنات العامة للسنة
املالية 2010م

للسن ـ ــة املالي ـ ــة 2010
مش ـ ـ ـ ــروع
قانون رقم ( ) لسن ـ ــة 2009م
بربط املوازنة العامة للدولـ ـ ــة
للسنة املاليـ ـ ــة 2010م
باسم الشعب:
رئيس اجلمهورية :

 بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم ( )8لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديالته. وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية . وبعد موافقة مجلس النواب . -أصدرنا القانون اآلتي نصه -:

م���ادة ( :)1تقدر جملة املوارد العامة للموازنة العامة للدولة للس� � ��نة
املالية 2010مببلغ ( )1.520.411.979.000ريال فقط/
واحد تريليون وخمسمائة وعشرون مليار وأربعمائة وإحدى
عشر مليون وتسعمائة وتس� � ��عة وسبعون ألف ريال ال غير
وذلك كما يلي :
اإلجمالي العام

1.520.411.979.000

الباب األول :اإليرادات الضريبية

455.162.620.000

الباب الثاني :المنـــــح

81.685.974.000

الباب الثالث :إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات
والتحويالت والمتنوعة

912.184.392.000

الباب الرابع :التصرف في األصول غير المالية
الباب الخامس :التصرف في األصول المالية وتحمل الخصوم

72.279.000
71.306.714.000
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مادة ( :)2تقدر جملة االس� � ��تخدامات العامة للدولة للس� � ��نة املالية
2010مببلغ ( )2.012.105.231.000ريال
فقط /اثنان تريليون واثنا عش� � ��ر مليار ومائة وخمس� � ��ة مليون ومائتان
وواحد وثالثون ألف ريال الغير وذلك كما يلي -:
اإلجمالي العام

2.012.105.231.000

الباب األول :أجور وتعويضات العاملين

584.609.840.000

الباب الثاني :نفقات على السلع والخدمات والممتلكات

312.054.932.000

الباب الثالث :اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية

522.284.226.000

استخدامات غير مبوبة

32.377.085.000

الباب الرابع :اكتساب األصول غير المالية

368.056.074.000

الباب الخامس :اكتساب األصول المالية وتسديدات الخصوم

192.723.074.000

مادة ( :)3يقدر عجز املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2010مببلغ
( )491.693.252.000ريال
فقط /أربعمائة وواحد وتسعون مليار وستمائة وثالثة
وتس� � ��عون ملي� � ��ون ومائتان واثن� � ��ان وخمس� � ��ون ألف ريال
الغير.
مادة ( :)4تعتبر التأشيرات اخلاصة املدرجة بجداول املوازنة العامة
للدولة جزءاً مكم ً
ال ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب
االلتزام بتنفيذها.
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مادة ( :)5تخضع كافة التصرفات املالية وحتصيل اإليرادات املقدرة
والصرف من االعتمادات مبقتضى هذا القانون وألحكام
القانون املالي رقم ( )8لسنة  1990م وتعديالته بالقانون
رقم ( )50لسنة 1999م  ,وقانون السلطة احمللية رقم ()4
لسنة 2000م والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة .
م���ادة ( :)6يصدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا
ال يتعارض مع أحكام القانون املالي رقم ( )8لسنة 1990
م وتعديالت� � ��ه بالقانون رقم ( )50لس� � ��نة 1999م  ,وقانون
السلطة احمللية رقم ( )4لسنة 2000م والقوانني واألنظمة
واللوائح النافذة .
مادة ( :)7يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010م وينشر في اجلريدة
الرسمية .
صدر برئاسة اجلمهورية بصنعاء
1430 /هـ
بتــاريخ / :
 2009 /م
املوافق / :

علي عبد الله صالح
رئيس اجلمهورية
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مش ـ ــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2009م
بربط موازنات الوحدات االقتصادية للسنة املالية 2010م
باسم الشعب:
رئيس اجلمهورية :

 بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية وعل��ى القان��ون المالي رقم ( )8لس��نة 1990م وتعديالت��ه وبعد موافقةمجلس النواب
أصدرنا القانون اآلتي نصه «

مادة (:)1

أ -يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع
اإلنتاجي لكل من االس� � ��تخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية
للسنة املالية  2010مببلغ ( )2.797.787.867.000ريال فقط/
اثنني تريليون وسبعمائة وسبعه وتسعون مليار وسبعمائة وسبعة
وثمانون مليون وثمامنائة وسبعة وستون ألف ريال الغير.
ب – يقدر إجمالي فائض النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات
الطابع اإلنتاجي للسنة املالية 2010م مببلغ (149.769.465.000
) ريال فقط /مائه وتسعة وأربعون مليار وسبعمائة وتسعة وستون
مليون وأربعمائة وخمس� � ��ة وستون ألف ريال الغير ،وتقدر حصة
احلكومة من إجمالي هذا الفائض مببلغ ()89.758.824.000
ريال فقط /تس� � ��عة وثمانون مليار وس� � ��بعمائة وثمانية وخمسون
مليون وثمامنائة وأربعة وعشرون ألف ريال ال غير.
جـ  -يقدر عجز النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع
اإلنتاجي للسنة املالية 2010م  ،مببلغ ( )3.172.335.000ريال
فقط /ثالثة مليار ومائة واثنان وسبعون مليون وثالثمائة وخمسة
وثالثون ألف ري� � ��ال الغير  ،منه مبلغ ( )3.147.568.000ريال
فقط  /ثالثة مليار ومائة وس� � ��بعة وأربعون مليون وخمس� � ��مائة
وثمانية وستون ألف ريال الغير عجزاً معاناً.
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د -تقدر مس� � ��اهمة احلكومة الرأس� � ��مالية مبوازنة وحدات القطاع
الع� � ��ام ذات الطاب� � ��ع االنتاج� � ��ي للس� � ��نة املالي� � ��ة 2010م مببل� � ��غ
( )128.525.900.000ريال فقط  /مائة وثمانية وعشرون مليار
وخمسمائة وخمسة وعشرون مليون وتسعمائة ألف ريال الغير.
للقطاع اإلنتاجي وذلك كما يلي -:
التقديرات

البيان

االستخدامات الجارية

التقديرات

البيان

الموارد الجارية

الباب األول :
المرتبات واألجور

62.130.540.000

1.784.107.361.000

الباب الثاني:
المستلزمات المباشرة
لإلنتاج

الباب األول:
إيرادات النشاط
الجاري

1.881.879.349.000

الباب الثاني:
اإليرادات المتنوعة

310.947.259.000

الباب الثالث :
المصروفات التحويلية
والمخصصة

88.007.226.000

الباب الثالث :
إيرادات أوراق مالية

18.509.000.000

الباب الرابع :
إيرادات جارية تحويلية

65.050.625.000

جملة االستخدامات
الجارية

 2.032.017.115.000جملة الموارد الجارية 2.178.614.245.000

فائض النشاط الجاري

149.769.465.000

عجز النشاط الجاري

3.172.335.000

إجمالي عام
االستخدامات الجارية

2.181.786.580.000

إجمالي عام الموارد
الجارية

2.181.786.580.000

االستخدامات الرأسمالية
الباب الرابع :
مشاريع قيد التنفيذ

344.230.503.000

الباب الخامس:
التحويالت الرأسمالية

271.770.784.000

إجمالي عام
االستخدامات
الرأسمالية

616.001.287.000

إجمالي عام
االستخدامات الجارية
والرأسمالية

2.797.787.867.000

الموارد الرأسمالية
الباب الخامس :
اإليرادات الرأسمالية
الباب السادس :
إيرادات تحويلية
رأسمالية

352.493.675.000
263.507.612.000

إجمالي عام الموارد
الرأسمالية

616.001.287.000

إجمالي عام الموارد
الجارية والرأسمالية

2.797.787.867.000
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مادة (: )2

أ -يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع
اخلدمي لكل من االس� � ��تخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية
للسنة املالية 2010م مببلغ ( )147.122.636.000ريال فقط /
مائة وسبعة وأربعون مليار ومائة واثنان وعشرون مليون وستمائة
وستة وثالثون ألف ريال ال غير.
ب – يقدر إجمال فائض النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات
الطابع اخلدمي للسنة املالية 2010م مببلغ ()9.293.756.000
ريال فقط  /تسعة مليار ومائتان وثالثة وتسعون مليون وسبعمائة
وس� � ��تة وخمس� � ��ون ألف ريال ال غير  ،وتقدر حصة احلكومة من
إجمالي هذا الفائ� � ��ض مببلغ ( )3.985.594.000ريال فقط /
ثالثة مليار وتسعمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة
وتسعون ألف ريال ال غير .
ج – يقدر عجز النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع
اخلدمي للسنة املالية 2010م مببلغ ( )23.300.421.000ريال
فقط  /ثالثة وعشرون مليار وثالثمائة مليون وأربعمائة وواحد
وعشرون ألف ريال ال غير عجزاً معاناً.
د -تقدر مس� � ��اهمة احلكومة الرأس� � ��مالية مبوازنة وحدات القطاع
الع� � ��ام ذات الطاب� � ��ع اخلدم� � ��ي للس� � ��نة املالي� � ��ة 2010م مببل� � ��غ
( )23.905.287.000ري� � ��ال فق� � ��ط  /ثالثة وعش� � ��رون مليار
وتسعمائة وخمسة مليون ومائتان وس� � ��بعة وثمانون ألف ريال ال
غير.
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للقطاع اخلدمي وذلك كما يلي -:
البيان

التقديرات

االستخدامات الجارية

التقديرات

البيان
الموارد الجارية

الباب األول :
المرتبات واألجور

25.132.654.000

الباب الثاني:
المستلزمات المباشرة
لإلنتاج

36.114.765.000

الباب الثالث :
المصروفات التحويلية
والمخصصة

9.087.610.000

جملة االستخدامات
الجارية

70.335.029.000

جملة الموارد الجارية

فائض النشاط الجاري

9.293.756.000

عجز النشاط الجاري

23.300.421.000

إجمالي عام االستخدامات
الجارية

79.628.785.000

إجمالي عام الموارد
الجارية

79.628.785.000

االستخدامات الرأسمالية

الباب األول:
إيرادات النشاط الجاري

52.287.945.000

الباب الثاني:
اإليرادات المتنوعة

1.019.731.000

الباب الثالث :
إيرادات أوراق مالية

5.000.000

الباب الرابع :
إيرادات جارية تحويلية

3.015.688.000
56.328.364.000

الموارد الرأسمالية

الباب الرابع :
مشاريع قيد التنفيذ

64.202.613.000

الباب الخامس :
اإليرادات الرأسمالية

62.446.749.000

الباب الخامس:
التحويالت الرأسمالية

3.291.238.000

الباب السادس :
إيرادات تحويلية رأسمالية

5.047.102.000

إجمالي عام االستخدامات
الرأسمالية

67.493.851.000

إجمالي عام الموارد
الرأسمالية

67.493.851.000

إجمالي عام االستخدامات
الجارية والرأسمالية

147.122.636.000

إجمالي عام الموارد
الجارية والرأسمالية

147.122.636.000
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مادة (: )3

أ -يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع املختلط لكل من
االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية للسنة املالية 2010م
مببلغ ( )133.544.833.000ريال فقط  /مائة وثالثة وثالثون
مليار وخمسمائة وأربعة وأربعون مليون وثمامنائة وثالثة وثالثون
ألف ريال الغير .
ب -يقدر إجمالي فائض النشاط اجلاري لوحدات القطاع املختلط
للس� � ��نة املالية 2010م مببلغ ( )10.901.098.000ريال فقط/
عشرة مليار وتسعمائة وواحد مليون وثمانية وتسعون ألف ريال
ال غير ،وتقدر حصة احلكومة م� � ��ن إجمالي هذا الفائض مببلغ
( )1.794.774.000فق� � ��ط  /واحد مليار وس� � ��بعمائة وأربعة
وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال ال غير.
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للقطاع املختلط وذلك كما يلي-:
البيان

التقديرات

االستخدامات الجارية

التقديرات

البيان
الموارد الجارية

9.657.776.000

الباب األول:
إيرادات النشاط الجاري

96.936.315.000

56.049.583.000

الباب الثاني:
اإليرادات المتنوعة

1.580.189.000

الباب الثالث :
إيرادات أوراق مالية

450.000.000

الباب الرابع :
إيرادات جارية تحويلية

13.114.375.000

جملة االستخدامات الجارية 101.179.781.000

جملة الموارد الجارية

112.080.879.000

فائض النشاط الجاري

10.901.098.000

عجز النشاط الجاري

إجمالي عام االستخدامات
الجارية

112.080.879.000

إجمالي عام الموارد
الجارية

الباب األول :
المرتبات واألجور
الباب الثاني:
المستلزمات المباشرة
لإلنتاج
الباب الثالث :
المصروفات التحويلية
والمخصصة

35.472.422.000

االستخدامات الرأسمالية

112.080.879.000

الموارد الرأسمالية

الباب الرابع :
مشاريع قيد التنفيذ

2.488.000.000

الباب الخامس:
التحويالت الرأسمالية

18.975.954.000

إجمالي عام االستخدامات
الرأسمالية

21.463.954.000

الباب الخامس :
اإليرادات الرأسمالية
الباب السادس :
إيرادات تحويلية
رأسمالية
إجمالي عام الموارد
الرأسمالية

إجمالي عام االستخدامات
الجارية والرأسمالية

133.544.833.000

إجمالي عام الموارد
الجارية والرأسمالية

7.935.816.000
13.528.138.000
21.463.954.000
133.544.833.000
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مــادة ( : )4تعتبر التأشيرات اخلاصة املدرجة مبوازنات هذا القطاع
جزءاً مكم ً
ال ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب االلتزام
بتنفيذها.
مـادة ( : )5تخضع كافة التصرفات املالية وحتصيل اإليرادات املقدرة
والصرف من االعتمادات مبقتضي هذا القانون ألحكام
القانون املالي رقم ( )8لسنة 1990م وتعديالته والئحته
التنفيذية والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة .
مـادة ( : )6يصدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا ال
يتعارض في أحكامه وأحكام القانون املالي رقم ( )8لسنة
1990م وتعديالته والقوانني األخرى النافذة.
مــادة ( : )7يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010م وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر برئاسة اجلمهورية بصنعاء
1430 /هـ
بتــاريخ / :
 2009 /م
املوافق / :

علي عبد الله صالح
رئيس اجلمهورية
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مش ـ ــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2009م
بربط موازنات الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة
للسنة املالية 2010م
باسم الشعب:
رئيس اجلمهورية :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (  ) 8لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديالته. وبعد موافقة مجلس النواب .أصدرنا القانون األتي نصــه

مادة ( : ) 1

أ .يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات املستقلة وامللحقة
والصناديق اخلاصة لكل من اإلستخدامات واملوارد اجلارية
والرأسمالية للسنة املالية 2010م مببلغ
(  ) 392.072.028.000ري� � ��ال فقط /ثالثمائة واثنان
وتس� � ��عون مليار واثنان وسبعون مليون وثمانية وعشرون ألف
ريال ال غير.
ب .يقدر إجمالي فائض النشاط اجلاري للسنة املالية 2010م
مببلغ
( )79.711.141.000ريــال فقط /تسعة وسبعون مليار
وسبعمائة وإحدى عش� � ��ر مليون ومائة وواحد وأربعون ألف
ريال ال غير.
وذلك كما يلي -:
ً
اوال  :الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة
التي تتبع النظام احملاس� � ��بي املوح� � ��د في إعداد
وتنفيذ املوارد واالستخدامات اخلاصة بها وفقاً
لقوانني إنشائها.
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التقديرات

البيــان

أ -الـمـوارد الجـاريـة

التقديرات

أ -االستخدامات الجـاريـة

171.231.648.000

الباب األول  :إيرادات
النشاط الجاري

8.348.114.000

60.530.755.000

الباب الثاني  :اإليرادات
املتنوعة

18.477.347.000

10.670.710.000
34.671.659.000
277.104.772.000

الباب الثالث :
إيرادات األوراق املالية
والعوائد

حساب العجز الجاري
277.104.772.000

170.568.170.000

الباب الرابع  :إيرادات
جارية تحويلية
جملة املوارد الجارية

إجمالي عام املوارد الجارية

ب -الموارد الرأسمالية :

الباب األول  :املرتبات
واالجور
وما يف حكمها
الباب الثاني  :مستلزمات
اإلنتاج ومشرتيات بغرض
البيع
الباب الثالث  :املصروفات
الجارية التحويلية
واملخصصة

197.393.631.000

جملة االستخدامات
الجارية

79.711.141.000

جملة حساب التوزيع
(فائض النشاط الجاري)

277.104.772.000

إجمالي عام االستخدامات
الجارية

ب -االستخدامات الرأسمالية

83.058.215.000

الباب الخامس :اإليرادات
الرأسمالية

6.162.518.000

الباب الرابع  :مشروعات
قيد التنفيذ

2.517.955.000

الباب السادس  :إيرادات
تحويلية رأسمالية

79.413.652.000

الباب الخامس :
التحويـالت الرأسمالية

85.576.170.000

جملة االستخدامات
الرأسمالية

85.576.170.000

جملة املوارد الرأسمالية

 362.680.942.000إجمالي عام املوارد الجارية 362.680.942.000

والرأسمالية
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البيــان

إجمالي عام االستخدامات
الجارية والرأسمالية

للسن ـ ــة املالي ـ ــة 2010
ثاني ًا :الوحدات املس� � ��تقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة
التي تتبع النظام احملاس� � ��بي احلكومي في إعداد
وتنفيذ املوارد واإلستخدامات اخلاصة بها وفقاً
لقوانني إنشائها.
املـــــوارد
التقديرات

االستخدامات
التقديرات

البيــان

29.391.086.000

اإلجمالي العام
لالستخدامات

الباب األول  :اإليرادات
الضريبية

2.150.230.000

22.300.587.000

الباب الثاني  :المنـــح

817.416.000

1.085.951.000

الباب الثالث  :إيرادات دخل
الملكية ومبيعات السلع
والخدمات والتحويالت
والمتنوعة

الباب األول  :أجور
وتعويضات العاملين
الباب الثاني  :نفقات
على السلع والخدمات
والممتلكات

1.139.773.000

الباب الثالث  :اإلعانات
والمنح والمنافع االجتماعية

الباب الرابع  :التصرف في
األصول غير المالية

24.876.797.000

الباب الرابع  :اكتساب
األصول غير المالية

الباب الخامس  :التصرف
في األصول المالية وتحمل
الخصوم

406.870.000

29.391.086.000

6.004.548.000

البيــان
اإلجمالي العام للموارد

الباب الخامس  :اكتساب
األصول المالية وتسديدات
الخصوم

م ـ���ادة (  : ) 2تعتب� � ��ر التأش� � ��يرات اخلاص� � ��ة املدرجة بجداول
موازنات الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق
اخلاصة جزء مكم َ
ال لهذا القانون ولها قوته ويجب
االلتزام بها .
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مــادة (  : ) 3تخضع كافة التصرفات املالية وحتصيل اإليرادات
املقدرة والصرف م� � ��ن االعتمادات مبقتضى هذا
القانون ألح� � ��كام القانون املالي رقم (  ) 8لس� � ��نة
1990م وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها
والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة.
مــادة (  : ) 4يصـدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون
مبا ال يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون املالي
رقم (  ) 8لسنة 1990م وتعديالته وقوانني اجلهات
املس� � ��تقلة وامللحقة والصنادي� � ��ق اخلاصة وقانون
املؤسس� � ��ات رقم ( )35لس� � ��نة 1991م وتعديالته
والقوانني األخرى النافذة.
مــادة (  : ) 5يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010م وينشر في
اجلريدة الرسمية.
صدر برئاسة اجلمهورية بصنعاء
1430 /هـ
بتــاريخ / :
 2009 /م
املوافق / :

علي عبد الله صالح
رئيس اجلمهورية
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