ملحق .1.1أ  :تصريح بالشرف
بالنسبة لألشخاص الذاتيين:
أنا الموقع أسفله( ....................................... ،االسم واللقب ،الجنسية ،رقمم الطااقمة الوينيمة للتعريم
أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر) المتصرف باسمي الشخصي ولفائدتي،
عنوان اإلقامة............................................................................................. :
المنخري في صندوق الضمان االجتماعي تحت رقم)1(................................................... :
المسجل في السجل التجاري (..................مدينة) تحت رقم)1(........................................:
رقم الضريطة المهنية )1(..........................................................................................
رقم التعري

الجطائي)1(..........................................................................................

أصرح بشرفي:
 -1بأنني أوفيت بكل االلتزامات مع اإلدارة بالنسطة لكراء األراضي الفالحية التابعة للملم الخمال للدولمة
أو الجماعات الساللية ؛
 -2بأنني ألتمز باسمتلالا الممتلكمات موضموت االتفاقيمة بنفسمي وعمد القيما بمأي مراء جزئمي أو لمي مم
الطاي للممتلكات.
وأشهد بصحة المعلومات الواردة في هذا التصريح بالشرف.
كما أقر بأنني على علم بالعقوبات التي ينص عليها الفصل  24م المرسو عمدد  388-06-2الصمادر فمي
 5فطراير  2007بشأن عد صحة التصريح بالشرف.
وحرر ب  ..................................:بتاريخ ..............................:
توقيع وخاتم المرشح
( )1ال تخص هذه الخانة المرشحي الذي ال يتوفرون على صفة تاجر.
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ملحق .1.1ب  :تصريح بالشرف
بالنسبة لألشخاص المعنويين:
أنمما الموقممع أسممفله ،السمميد( .......................................االسممم واللقممب ،الجنسممية ،رقممم الطااقممة الوينيممة
للتعريم أو بااقممة اإلقامممة ،جممواز السممفر) ،مم.ممل شممر ة( ................................اسممم الشممر ة وشممكلها
القانوني)،
ذات رأسماا يطلغ ......................................................................................................
عنوان المقر االجتماعي للشر ة....................................................................................
عنوان المخابرة ........................................................................................................
المنخرية في الضمان االجتماعي تحت رقم.................................................................. :
المسجلة في السجل التجاري (..................مدينة) تحت رقم.............................................:
رقم الضريطة المهنية...................................................................................................
رقم التعري

الجطائي..................................................................................................

أصرح بشرفي:
 -1بأنني لست تحت يائلة مسارة تصفية قضائية أو تصحيح قضائي
 -2بأنني لست في نزات مع الدولة الملربية في الميدان الفالحي خصوصا بالنسطة لكمراء األراضمي التابعمة
للمل الخال للدولة أو الجماعات الساللية.
 -3بأنني ألتز بأن أ تتب تأمينا ضد األخاار المهنية في اآلجاا المحددة في دفتر التحمالت
 -4بأنني ألتز باستلالا الممتلكات موضوت اتفاقية الشرا ة بنفسي وعد القيما بمأي مراء جزئمي أو لمي
للعقار موضوت الشرا ة.
وأشهد بصحة المعلومات الواردة في هذا التصريح.
كما أقر بأنني على علم بالعقوبات التي ينص عليها الفصل  24م المرسو عمدد  388-06-2الصمادر فمي
 5فطراير  2007بشأن عد صحة التصريح بالشرف.
وحرر ب ..................................بتاريخ ..............................
توقيع وخاتم المرشح
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الملحق  :2.1تصريح بزيارة المشروع

أنا الموقع أسفله،
السيد( .......................................االسم واللقب ،الجنسية ،رقم الطااقمة الوينيمة للتعريم
أو بااقممممة اإلقامممممة ،جممممواز السممممفر)(،مم.ل شممممر ة ،)1()................................المتعهمممممد
بالمشممروت رقممم ..................فممي ليممار الشممرا ة حمموا ممراء األراضممي الفالحيممة المملو ممة
للجماعات الساللية ،يطقا لمقتضيات المادة  5م نظا يلب العمرو

رقمم ،2016/TC-03

أصمممرن أننمممي قممممت بزيمممارة األراضمممي المكونمممة لهمممذا المشمممروت وأننمممي قممممت بمممالتحق مممم
المعلومات الواردة بالطااقة التطيانية للمشروت.
( )1اشاب هذه الخانة بالنسطة لألشخال الذاتيي

وحرر ب ..................................بتاريخ ..............................
توقيع وخاتم المرشح
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الملحق  .3.1أ :رسالة التزام

( )1

أنا الموقع أسفله( ....................................... ،االسم واللقب ،الجنسية ،رقمم الطااقمة الوينيمة للتعريم
( )2
أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر) (مم.ل للشر ة/المجموعة)...........
أضممع هممذا العممر المرفم للمشممروت رقممم  ........................فممي ليممار الشمرا ة حمموا ممراء األراضممي
الفالحيمممة المملو مممة للجماعمممات السممماللية و ألتمممز بمممأن أحتمممر مممل فصممموا نظممما يلمممب العمممرو رقمممم
 .2016/TC-03و يتكون م ل الوثائ المالوبة.
يطقا لمقتضيات المادة  1.10لنظا يلب العرو رقم  ،2016/TC-03نقد ممع عرضمنا ضممانة بنكيمة
لصالح وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة الساللية المالكة لألر الجماعية موضموت المشمروت
بقيمة  .................درهم ( ......................درهم).
لذا لم يتم قطوا هذا العر أو لذا قررت وزارة الداخلية وو الة التنمية الفالحيمة سمحب همذا المشمروت مم
يلمب العمرو أو أعلنتمه يممر م.ممر ،سمترد هممذه الضممانة يطقما لم لمقتضمميات الممادة  1.16لنظما يلممب
العرو رقم .2016/TC-03
لذا قطل هذا العر

 ، ،سترد هذه الضمانة بعد توقيع عقد الكراء لهذا المشروت.

لذا تم سحب عرضنا خالا مدة صالحيته ،فإن الضمانات المنصول عليها في الفصل  10م نظا يلمب
العممرو ستصممطح م م نص ميب وزيممر الداخليممة بصممفته الوصممي علممى الجماعممة السمماللية المالكممة لممألر
الجماعية موضوت المشروت.
( )1صالحة لألشخال الذاتيي والمعنويي
( )2اشاب هذه الخانة بالنسطة لألشخال الذاتيي

وحرر ب ..................................بتاريخ ..............................

توقيع وخاتم المرشح
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الملحق  .3.1ب :رسالة التزام

( )1

أنا الموقع أسفله،
السممميد(ة)  ،...............................المتصمممرف بصمممفتي المم.مممل الوحيمممد للمجموعمممة الممممذ ورة أسمممفله،
المتصرفة معا وبالتضام :

 الئحة أعضاء المجموعة المرشحةأضممع هممذا العممر المرفم للمشممروت رقممم  ........................فممي ليممار الشممرا ة حمموا ممراء األراضممي
الفالحيمممة المملو مممة للجماعمممات السممماللية و ألتمممز بمممأن أحتمممر مممل فصممموا نظممما يلمممب العمممرو رقمممم
 .2016/TC-03و يتكون م ل الوثائ المالوبة.
يطقا لمقتضيات المادة  1.10لنظا يلب العرو رقم  ،2016/TC-03نقد ممع عرضمنا ضممانة بنكيمة
لصالح وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة الساللية المالكة لألر الجماعية موضموت المشمروت
بقيمة  .................درهم ( ......................درهم).
لذا لم يتم قطوا هذا العر أو لذا قررت وزارة الداخلية وو الة التنمية الفالحيمة سمحب همذا المشمروت مم
يلمب العمرو أو أعلنتمه يممر م.ممر ،سمترد هممذه الضممانة يطقما لم لمقتضمميات الممادة  1.16لنظما يلممب
العرو رقم .2016/TC-03
لذا قطل هذا العر

 ، ،سترد هذه الضمانة بعد توقيع عقد الكراء لهذا المشروت.

لذا تم سحب عرضنا خالا مدة صالحيته ،فإن الضمانات المنصول عليها في الفصل  10م نظا يلمب
العممرو ستصممطح م م نصمميب وزيممر الداخليممة بصممفته الوصممي علممى الجماعممة السمماللية المالكممة لممألر
الجماعية موضوت المشروت.
وحرر ب ..................................بتاريخ ..............................
التوقيع

( )1خاصة بالمجموعات
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الملحق  : 4.1ضمـــانـــة التـــعـهـد
نح الموقعون أسفله( ...................................................... ،مراجع املة ع الطن ) المم.لون
ب  ...................................................................................يطقا للسلط المخولة له أو لهم
 ............................................................نصرن بهذا،............................................. ،
أننا نضم بالحساب (المراجع الكاملة للمتعهد) المم.ل ب  ...........................بصفته......................
لصالح وزير الداخلية ،الوصي على الجماعة الساللية المالكة لألر

الجماعية موضوت المشروت،

بمطلممممممممممغ  .....................درهممممممممممم ( ...................درهممممممممممم) للتعهممممممممممد فممممممممممي المشممممممممممروت رقممممممممممم
 ...................................يطقا لالب العرو

رقم  2016/TC-03المعل عنه يو  26أبريل 2016

م م يممرف وزارة الداخليممة ووزارة الفالحممة والصمميد الطحممري فممي ليممار الشممرا ة حمموا ممراء األراضممي
الفالحية المملو ة للجماعات الساللية.
بهذا االلتزا مطلغ ضمامنة التعهمد ،نمددي لصمالح وزيمر الداخليمة ،الوصمي علمى الجماعمة السماللية المالكمة
لألر

الجماعية موضوت المشروت فمي أوا يلمب سمواء عنمد تخلمي المتعهمد خمالا لجمراءات االنتقماء أو

المستفيد قطل التوقيع على عقد الشرا ة و مسدوليتنا ال تخص لال المطلغ الذي قدمنا ضمانة بنكية عنه.
هذه الضمانة صالحة ييلة مدة صالحية الالب.

حرر ب  ،................................بتاريخ .........................................
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الملحق  : 5.1شهادة القدرة المالية
شهادة رقم ........................ :
نح الموقعون] ،مراجع املة على المدسسة المالية م الدرجة األولى[
مم.لة ب .................................................................................................................... :
المتدخل في ليار الصالحيات المخولة له أو لهم :
ب  ....................................................بواساة .............................................................
نشهد بأن :
]المراجع الكاملة للمتعهد[ مم.ل ب ...................................................................................
بصفته.........................................................................................................................
بعممد دراسممة العممر و نظممرا للعالقممة مممع مدسسممتنا ،يشممهد بممأن للمتعهممد قممدرة ماليممة افيممة تسمممح لممه انجمماز
المشممممممممممممممممممممروت رقممممممممممممممممممممم  .................................................. :مسمممممممممممممممممممماحة لجماليممممممممممممممممممممة
.........................................الموقع .............................................................................
يطقا لالب العرو

رقم  2016/TC-03المعل ع اناالقتمه يمو  26أبريل  2016مم يمرف وزارة

الداخليممة ووزارة الفالحممة والصمميد الطحممري فممي ليممار الشممرا ة حمموا ممراء األراضممي الفالحيممة المملو ممة
للجماعات الساللية.
سلمت هذه الشهادة للمعني باألمر ،تحت الالب ،لتقديمها في يلب العرو

وحرر ب  ..................................:بتاريخ ..............................:

توقيع وخاتم المرشح
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المشار رقم .2016/TC-03

الملحق  :1.2تصريح بتضامن المجموعة

()1

نح ،
الشخص المعنوي :1
شركة  ،Xشر ة (الشكل القانوني) برأسماا ......................................................درهم
ذات النشاي .................................................................................................
والسجل التجاري رقم.....................................................................................:
عنوان المقر االجتماعي........................................................................................
المم.لة م يرف .............................................................................................
المتصرف بصفته.......................................................................................... :
الشخص المعنوي :2
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
الشخص الذاتي :1
أنا الموقع أسفله( ....................................... ،االسم واللقب ،الجنسية ،رقمم الطااقمة الوينيمة للتعريم
أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر) المتصرف باسمي الشخصي ولفائدتي،
عنوان اإلقامة............................................................................................. :
المنخري في صندوق الضمان االجتماعي تحت رقم)2(................................................... :
المسجل في السجل التجاري (..................مدينة) تحت رقم)2(........................................:
رقم الضريطة المهنية )2(..........................................................................................
رقم التعري

الجطائي)2(..........................................................................................

الشخص الذاتي :2
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
نصرن بأننا نتصرف معا وبالتضام في ليار المجموعمة الممذ ورة أعماله للمشمار ة فمي يلمب العمرو
رقم  2016/TC-03المتعل بالمشروت رقم  ...............المعل ع اناالقته يمو  26أبريل  2016مم
يرف وزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد الطحري في ليمار الشمرا ة حموا مراء األراضمي الفالحيمة
المملو ة للجماعات الساللية ونعي  .......................................................مم.ال وحيدا للمجموعة.
وحرر ب ..................................بتاريخ ..............................
توقيع وختا الشر ات
( )1صالحة لمجموعات األشخال الذاتيي و لمجموعات األشخال المعنويي وللمجموعات المختلاة
( )2ال تخص هذه الخانة المرشحي الذي ال يتوفرون على صفة تاجر
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الملحق  : 2.2تصريح الشركات بالخضوع للقوانين المعمول بها في المغرب
نح ،
شركة  ،Xشر ة (الشكل القانوني) برأسماا ....................................................................درهم
ذات النشاي .................................................................................................
ذات السجل التجاري رقم.................................................................................................:
عنوان المقر االجتماعي....................................................................................................
المم.لممممة ممممم يممممرف ( ...............................................................................االسممممم واللقممممب،
الجنسية ،رقم الطااقة الوينية للتعري أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر)
متصرف بصفته........................................................................................................... :
شركة  ،Yشر ة (الشكل القانوني) برأسماا ....................................................................درهم
ذات النشاي .................................................................................................
ذات السجل التجاري رقم.................................................................................................:
عنوان المقر االجتماعي....................................................................................................
المم.لممة م م يممرف ( .....................................................................................االسممم واللقممب،
الجنسية ،رقم الطااقة الوينية للتعري أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر)
المتصرف بصفته......................................................................................................... :
شركة  ،Zشر ة (الشكل القانوني) برأسماا ....................................................................درهم
ذات النشاي .................................................................................................
ذات السممجل التجمماري رقممم( ...........................................................................:االسممم واللقممب،
الجنسية ،رقم الطااقة الوينية أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر)
عنوان المقر االجتماعي....................................................................................................
المم.لة م يرف ( ........................................................................................االسم واللقمب،
الجنسية ،رقم الطااقة الوينية أو بااقة اإلقامة ،جواز السفر)
المتصرف بصفته......................................................................................................... :
التي تشكل المجموعة المسماة  ................................التي يم.لها ( .................................التعري
الكامممل) نقطممل بموجطممه أن نخضممع بممدون رجمموت ،فيممما يخممص أيممة قضممية و/أو نممزات محتمممل يتعل م بالممب
العمرو رقمم  2016/TC-03المعلم عم اناالقتمه يمو  26أبريل  2016مم يمرف وزارة الداخليمة
ووزارة الفالحة والصيد الطحري ،للقواني الملربية المعموا بها والختصال المحا م اإلدارية بالرباي.
وحرر ب ..................................بتاريخ ..............................
توقيع وخاتم الشر ات
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الملحق  :3ملف المشروع
على المتعهدي احترا نموذج مل

المشروت (م الملح  1.1.3الى الملح  )5.2.3ما هو مطي اسفله:

الملحق  :1.3الجزء التقني
الملح 1.1.3

 :برنامج العمل واالستلالا

الملح 2.1.3

 :المقاربة التقنية ومعايير اإلنتاج

الملح 3.1.3

 :أهداف اإلنتاجية

الملحق  :2.3الجزء االقتصادي والمالي
الملح 1.2.3

 :الموارد الطشرية

الملح 2.2.3

 :يريقة تمويل االست.مارات

الملح 3.2.3

 :حساب االستلالا المرتقب لكل زراعة

الملح 4.2.3

 :المطيعات المرتقطة لكل منتوج وحسب ل استعماا

الملح 5.2.3

 :حساب االستلالا اإلجمالي المرتقب
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الملحق :1.1.3
برنامج العم واالستغالل
يتعل األمر بإعااء وص
بها في ليار مشروعه:
-

مفصل وتخايط بالمنجزات السنوية لجميع األعماا التمي ينموي المتعهمد القيما

أعماا استصالن األشجار والكرو الموجودة (القلع ولعادة الزرت واالجت.اث)،
أعماا التجهيز الفالحي المائي :تحسي الموارد المائية (اآلبمار وال.قمب والشمطكات المخ )...وأنظممة
الري (المر ز والرش الخ )...والمعدات الفالحية المائية (المحر ات والمضمخات المخ )...و هربمة
المزارت وتجهيزها باآلالت الفالحية (الجرارات والمعالجة والنقل الخ،)...
أعماا الصناعات اللذائية :عصرنة األدوات الكائنة وخل وحدات جديمدة (التكنولوجيما المسمتعملة
وقدرة المعالجة الخ،)...
أعماا أخرى :منظومة الجودة وشهادة ليزو واإلنتاج الداخلي واالسم األصلي الخ...

الملحق :2.1.3
المقاربة التقنية ومعايير اإلنتاج
يتعل م األمممر بالنسممطة لكممل عمممل فالحممي (زراعممة األشممجار والكممرو والخضممروات والورديممات وأشممجار
الزيتون وتربية المواشي الخ )...تدخل في ليار المشروت الذي ينوي المتعهمد القيما بمه وألجمل تقيميم تقنمي
موضوعي للمشروت ،يجب لعااء وص مفصل باألعماا التقنية ومعايير التنفيذ التي ينوي تاطيقها:
 اليد العاملة :معدا أيا العمل لكل عملية ولكل هكتار والمجموت لكل هكتار ولكل سنة األسمدة :المقادير والكميات لكل نوت م األسمدة ولكل سنة، الري :تقنيات لدارة الري والمقادير لكل عملية ري ولكل هكتار والمجموت السنوي الخ المنت وجمممات النطاتيمممة :تخاممميط سمممنوي بالمعالجمممة والمقمممادير المخصصمممة للمنتوجمممات والافيليممماتالمستهدفة وتقنيات لدارة المعالجة والمقادير لكل منتج ولكل هكتلتر ولكل هكتار الخ...
 صيانة وتشليل التجهيزات لكل عملية (الحرث والزراعة والمعالجة والمري المخ )...والمعيمار لكملهكتممار (عممدد السمماعات لكممل هكتممار ومعممدا اسممتهالا الوقممود والكهربمماء لكممل عمليممة ولكممل هكتممار
الخ)...
الملحق :3.1.3
فرضيات العم
يتعلم األممر بوضمع فرضميات اإلنتاجيمة واإلنتماج لكمل زراعمة وعم سمنة ،لذ تشمكل همذه العناصمر أسم
وضع النفقات والمداخيل لكل زراعة و لكل مزرعة .هذه المعايات ضمرورية لوضمع حسمابات االسمتلالا
المرتقطة لكل زراعة وحساب االستلالا اإلجمالي المرتقب للمشروت.
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الملحق 1.1.3
:

اسم الشركة أو االسم واللقب

برنامج العم واالستغالل
(بآالف الدراهم)
المجموع
الوحدات الكمية

المكونات
 .1أعمال استصالح
الموجود:
الموارد المائية( :آبار
وتقب)...

تجهيزات الري:
 المضخات اآللية الكهربة شطكات الري الري حسباالحتياج
القلع والزرت واالجت.اث:
 .2أعمال إنشاء مزارع
أخرى:
التقديرات( :الحوامض،
أشجار الزيتون ،الكرو ،
الورديات الخ)...
 -الملروسات

تجهيزات الري:

 المضخات اآللية الكهربة شطكات الري الري المر ز .3أعمال التجهيز الفالحي
 جرارات تجهيزات المعالجة أخرى .4أعمال الصناعات
الغذائية:

عصرنة ما هو متواجد منها:
-

وحدات التلفي
وحدات التحويل
وحدات التجميد

لنشاء وحدات جديدة:
 وحدات التلفي وحدات التحويل وحدات التجميد .5أخرى (يرجى توضيحها)
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القيمة

السنة 1
الوحدات الكمية

القيمة

السنة ...
الوحدات الكمية

القيمة

السنة 10
الوحدات الكمية

القيمة

الملحق 2.1.3
:

اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:

المقاربة التقنية ومعايير اإلنتاج
السنة

السنة األولى
الكمية
المعايير/هكتار
اإلجمالية

الزراعة :1
 الطذور األسمدة المنتجات النطاتية المحروقات و مياه السقيالخ ...
المجموع
الزراعة :1
 الطذور األسمدة المنتجات النطاتية المحروقات و مياه السقيالخ ...
المجموع
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من السنة  2إلى السنة 9

السنة 10
الكمية
المعايير/هكتار
اإلجمالية

الملحق 3.1.3
اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:
:

األهداف اإلنتاجية
السنة 10
السنة ...
السنة ...
السنة 1
المساحة اإلنتاجية اإلنتاج المساحة اإلنتاجية اإلنتاج المساحة اإلنتاجية اإلنتاج المساحة اإلنتاجية اإلنتاج

نوع
الزراعة

المجموع
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الملحق 1.2.3
:

اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:

الموارد البشرية
السنة 1
المؤهالت

عدد
المستخدمين

 مهندسون وأير عليا:تقنيممممممو وخريجممممممي مرا ممممممز
التكوي المهني:
اليممد العاملممة (ممما يمموازي عممدد
المناصب الدائمة)
المجموع
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مجموع
األجور
(بالدرهم)

من السنة  2إلى السنة 9
مجموع
عدد
األجور
المستخدمين
(بالدرهم)

السنة 10
مجموع
عدد
األجور
المستخدمين
(بالدرهم)

الملحق 2.2.3
اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:
:

طريقة تموي االستثمارات
(بآالف الدراهم)

المبالغ
االست.مارات ()1
حصممة االسممت.مارات التممي يمولهمما
المتعهد برأسماله الخال ()2
حصممة االسممت.مارات التممي يمولهمما
المتعهمد بوسمماية ر وأل األمممواا
المقترضة ()3
ملحوظة)3( + )2( = )1( :

طلب العروض رقم 2016/TC-03

السنة 1

السنة 2

السنة 10

المجموع

الملحق 3.2.3
اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:
:

حساب االستغالل المنتظر لك زراعة
الزراعة
بآالف الدراهم

مداخي االستغالل
 +رقم األعمال
مجموع مداخي االستغالل
 +المصاريف المختلفة
 مشتريات مستهلكة الرسو والضرائب مصاري أخرى خارجية مصاري استلالا أخرى مصممماري المسمممتخدمي  :يمممد عاملمممةمختلفة
الهوامش/المصاريف المختلفة
مصاري هيكلية
مجموع المصاريف
أرباح االستغالل
األرباح المالية
ير معتادة
مصاري
مداخيل ير معتادة
 +األرباح الصافية للسنة المالية
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السنة 1

السنة 2

السنة 10

الملحق 4.2.3
:

اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:

المبيعات المرتقبة حسب المنتوج واالستعمال
السنة

السنة 1
الصفقة ...

الصفقة 1
المنتوج

الكميات

أل.و.

القيممممممة
بممممآالف
الدراهم

الكميات

المنتلللللللوج
1
المنتلللللللوج
2
المنتلللللللوج
3
المنتلللللللوج
...
المجموع
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أل.و.

المجموع
القيممممممة
بممممآالف
الدراهم

الكميات

أل.و.

القيممممممة
بممممآالف
الدراهم

مللللللللن
السنة
 2إلى
السنة
9

الصفقة 1

السنة 10
الصفقة
...

المجموع

الملحق 5.2.3
اسم الشركة
أو
االسم واللقب

:
:

حساب االستغالل المنتظر اإلجمالي
الزراعة
بآالف الدراهم

مداخي االستغالل
 +رقم األعمال
الزراعة 1
الزراعة 2
....
....
....
الزراعة ...
مجموع مداخي االستغالل
 +المصاريف المختلفة
الزراعة 1
الزراعة 2
....
....
الزراعة ن
الهوامش/المصاريف المختلفة
مصاري هيكلية
مجموع المصاريف
أرباح االستغالل
األرباح المالية
ير معتادة
مصاري
مداخيل ير معتادة
 +األرباح الصافية للسنة المالية
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السنة 1

السنة 2

السنة 10

