
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة علوم وتقانة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10tec                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة علوم وتقانة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10tec1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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للبناتھبھ جواد ، مدرسة العھد الزاھر الثانویة : ، إعداد  101ثقف 

الرجاء التعامل مع الملخص بأمانة
Heba Jawad

  التجارة
  
  

  الخدمات المساعدة                                                              تبادل وتوزیع                                                                                    
                          

  
  البنوك                                                                                   تجارة خارجیة                                        تجارة داخلیة                      

                                                                                                                                                                                      
  ةالبنوك المركزی                                                                                                                                                                                  

  البنوك التجاریة                                                    ترانزیت             اإلستیراد                التصدیر              تجارة التجزئة    تجارة الجملة             
   البنوك المتخصصة                                                                            إستھالكیة                                یبیع بكمیات كبیرة      یبیع بكمیات صغیرة    

  بنوك األفشور                                                                     استثماریة -وسیطة                                             مثل                        مثل       
  تجارة عابرة              تجارة عابرة                  صادرات البحرین     إعادة التصدیر     الدعیسي                 برادات جواد
  التأمین                      غیر مباشرة             مباشرة              السلع التي یتم تخلصھا    )خام ( سلع أولیھ      أشرف                    مكتبة طاھره

   التأمین على الحیاة                                                                                ثم یعاد تصدیرھا كما           نصف مصنعة                                                 
  التأمین ضد الحریق             بضائع تودع بالمخازن        بضائع تصل للمیناء                    استوردت           مكتملة الصنع             منتج                    منتج    

  تأمین السیارة               الجمركیة ثم تسحب           برسم دولة اخرى     أو بتغییر طفیف ال یغیر                                                                             
  التأمین ضد السرقة              برسم تصدیرھا للخارج      التودع بالمستودعات     من طبیعتھا أو شكلھا                                    تاجر جملة             تاجر جملة 

  أخطار األشخاص                                                 أو المخازن بالمناطق                                                                                                            
  أخطار الممتلكات                                                          الجمركیة                                                                         تاجر تجزئة            تاجر تجزئة

                أخطار المسؤولیة المدنیة                                                                                                                                                                                     أو
  النقل                                                                                                                                             مستھلك                   منتج   

                                                                                                                                                            أو                           
                                                                                                                                             منتج                 تاجر جملة
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     تجزءة                  مستھلك 
                                                                                                                                                                                     

   مستھلك                            
  التخزین                                                                                                                                                                                  

  المخازن غیر الحكومیة                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  مخازن إیداع عامة                                                                                                                    تجارة تجزءة صغیرة     تجارة تجزءة كبیرة     
  خازن إیداع خاصة                                                                              )جیان-لولوھایبرماركت -كارفور( متاجر األقسام                 البائع الجوال    
  المخازن الحكومیة                                                                                                  )مؤمن  –جنید للعطور (متاجر السلسة               تجارة األسواق    
  المخازن الجمركیة                                                                                                        )سوق الخمیس ( األسواق الشعبیھ           المحالت الصغیرة    
  )البحرین ستي سنتر  –السبف ( المراكز التجاریة                     آالت البیع    

                                                                      عالناإل                                                                                                                                                                                    


