
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

( علسلا ماخلا داوملا (
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
١٤،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

١٩،٣١٨
%٢٢،٦٢

يغاربو ليماوص عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨٥،٤٠٥
سيسأتلا تافورصم٦٩،٤٠٥

...، يغاربو ليماوص
ءابرهك

يغاربو ليماوص

هعم رخآو عورشملا بحاصل ةفيظو ريفوتو شرولا ةقطنم ىلإ يغاربلاو ليماوصلا عيب عقوم بيرقت

. اهعونأ عيمجب  (..، تارايس ةنايص ،ةراجن ،ةدادح ةيعانصلا شرولا اهيلإ جاتحت يتلا يغاربلاو ليماوصلا عيبل لحم سيسأت (

ءاوه فيكم
ةيعانص شرو ةقطنم نم بيرق يراجت عراش ىلع عبرم رتم ٣٠ نع لقت ال ةحاسم

لماع  ،( عورشملا بحاص ريدم (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠

ةسماخلا ةنسلاةعبارلا ةنسلاةثلاثلا ةنسلاةيناثلا ةنسلاىلوألا ةنسلا٠

يدقنلا قفدتلا

عورشملا لام سأر



: تاضارتفالا
-١
-٢

-٣

: بولطملا
-١
-٢

-.( ةميكلا ،ميلستلا ديعاوم ،عيبلا دعب ام ةمدخ ،عقوملا ،عفدلا ةقيرط ،ةدوجلا ،راعسألا ةسفانملا عون (
-.( دجوت ال ،ةيوق ،ةفيعض ةسفانملا ةدش (
-( ؟ةريغ نع عورشملا زيمي اذام عورشملل ةيسفانتلا ايازملا (

-٣

رمثتسملا نم بولطملاو ةساردلا اهيلع تينب يتلا تاضارتفالا

٢

: ةيحان نم ةسفانملا ىلع فرعتلا لاجم يف ةصاخ ةرغصم ةيقيوست ةسارد لمع

.(...، عقوملا صئاصخ ،ةلماعلا يديألا ،ةمدختسملا ةينقتلا ةرغصم ةينف ةسارد لمع (

. صاصتخالا باحصأ لاؤس نمو قوسلل ةرغصم ةسارد ىلع ينبم داريإلل جمانرب ضارتفا مت
ةمئاق ىلعأ يف ةحضوم ةيصخش تاعقوت ىلع ًءانب لخدلا ةمئاق يف يونسلاو يرهشلا داريإلا بسن ضارتفا مت 

. عقوتملا لخدلا
. ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا مت

. راعسألاو فيلاكتلاب ةصاخلا تانايبلا ثيدحت



لايرلاب ةميقلاتاداريإلا جمانرب
يونسلا داريإلا يلامجإةيرهشلا داريإلا يلامجإةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٢،٠٠٠،٠٨،٠١٦،٠٠٠١٩٢،٠٠٠
٢،٠٠٠،٠١،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١،٥٠٠،٠١،٥٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
٢،٠٠٠،٠٧،٠١٤،٠٠٠١٦٨،٠٠٠

٣٤،٢٥٠٤١١،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢،٠٠٠٤،٠٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
٢،٠٠٠٢،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١،٥٠٠٠،٤٠٦٠٠٧،٢٠٠
٢،٠٠٠٤،٠٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠

٢٠،٦٠٠٢٤٧،٢٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥
١،٥٠٠١٢٥
٦٠٠٥٠
٣،٧٠٠٣٠٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلاةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٣٠٠٣،٦٠٠
_____٣٠٠٣،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠

يلامجإلا

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( هبح ١٠٠ ةبلع ليماوصو يغارب (
(..، يلطم ،بلص ةصاخ ليماوص (

ةمدخلا  / جتنملا

زيفق

تاداريإلا يلامجإ
ةبح ةبلع ١٠٠   ( بشخ  ، بلص ريماسم (

ةبح ةبلع ١٠٠   ( بشخ  ، بلص ريماسم (

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠ ةحاسم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( هبح ةبلع ١٠٠  ليماوصو يغارب (
(..، يلطم ،بلص ةصاخ ليماوص (

زيفق

تاظحالم
صيخارت موسر

لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ءابرهكلا
دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

لماع

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٠،٦٠٠٢٤٧،٢٠٠
٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٣٠٨٣،٧٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٥٠٦٠٠

٢٧،٥٤٢٣٣٠،٥٠٠

١،٣٧٧١٦،٥٢٥

٢٨،٩١٩٣٤٧،٠٢٥

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
تاراجيإلا

ةيرادإلا فيراصملا
ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا





ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٧،٣٥١
١٧،٣٥١

٠
٣٤،٧٠٣

٠
٦٩،٤٠٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٦٧٥%١٤،٥٠٠٤،٥٠٠ءاوه فيكم
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم

٥،٠٠٠٧٢٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠يرادإ بتكم
( رتم ١٠٣٠٠%٦٥٠٠٣،٠٠٠ففرأ (

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠رتنواك
٦،٥٠٠٦٥٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٣٧٥%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠لحم ةحول

٢،٥٠٠٣٧٥يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٧٢٥٦٠

٦،٥٠٠٦٥٠٥٤

٢،٥٠٠٣٧٥٣١

١٤،٠٠٠١،٧٥٠١٤٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٦٩،٤٠٥
١٤،٠٠٠
٢،٠٠٠
٨٥،٤٠٥ عوم ا

سيسأت تافورصم

تادعملاو تالآلا

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةتباث لوصأ

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
ممذ

نونيدم

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠



ةميقلاليصفت
٥،٤٠٥ليومتلا ةميق
٨٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٧،١٢٥١٨،٨٣٨٢٠،٥٥٠٢٠،٥٥٠٢٢،٢٦٣٢٢،٢٦٣٢٣،٩٧٥٢٣،٩٧٥٢٣،٩٧٥٢٧،٤٠٠٢٧،٤٠٠٢٧،٤٠٠٢٧٥،٧١٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٧١١٨٨٢٠٦٢٠٦٢٢٣٢٢٣٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢،٧٥٧

( عيبلا تالومع )١٧١١٨٨٢٠٦٢٠٦٢٢٣٢٢٣٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢،٧٥٧

١٦،٧٨٣١٨،٤٦١٢٠،١٣٩٢٠،١٣٩٢١،٨١٧٢١،٨١٧٢٣،٤٩٦٢٣،٤٩٦٢٣،٤٩٦٢٦،٨٥٢٢٦،٨٥٢٢٦،٨٥٢٢٧٠،١٩٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٠،٣٠٠١١،٣٣٠١٢،٣٦٠١٢،٣٦٠١٣،٣٩٠١٣،٣٩٠١٤،٤٢٠١٤،٤٢٠١٤،٤٢٠١٦،٤٨٠١٦،٤٨٠١٦،٤٨٠١٦٥،٨٣٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١،٧٥٠لوصألا كالهإ

١٧،٣٨٨١٨،٤١٨١٩،٤٤٨١٩،٤٤٨٢٠،٤٧٨٢٠،٤٧٨٢١،٥٠٨٢١،٥٠٨٢١،٥٠٨٢٣،٥٦٨٢٣،٥٦٨٢٣،٥٦٨٢٥٠،٨٨٠فيلاكتلا يلامجإ

٤٣٦٩٢٦٩٢١،٣٤٠١،٣٤٠١،٩٨٨١،٩٨٨١،٩٨٨٣،٢٨٥٣،٢٨٥٣،٢٨٥١٩،٣١٨-٦٠٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٣٦٩٢٦٩٢١،٣٤٠١،٣٤٠١،٩٨٨١،٩٨٨١،٩٨٨٣،٢٨٥٣،٢٨٥٣،٢٨٥١٩،٣١٨-٦٠٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٣٦٩٢٦٩٢١،٣٤٠١،٣٤٠١،٩٨٨١،٩٨٨١،٩٨٨٣،٢٨٥٣،٢٨٥٣،٢٨٥١٩،٣١٨-٦٠٥حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٧٥،٧١٣٣٤٩،٣٥٠٣٦٩،٩٠٠٣٩٠،٤٥٠٤١١،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٧٥٧٣،٤٩٤٣،٦٩٩٣،٩٠٥٤،١١٠

( عيبلا تالومع )٢،٧٥٧٣،٤٩٤٣،٦٩٩٣،٩٠٥٤،١١٠

٢٧٠،١٩٨٣٤٢،٣٦٣٣٦٢،٥٠٢٣٨٢،٦٤١٤٠٢،٧٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٦٥،٨٣٠٢١٠،١٢٠٢٢٢،٤٨٠٢٣٤،٨٤٠٢٤٧،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٧٥٠١،٧٥٠١،٧٥٠١،٧٥٠١،٧٥٠لوصألا كالهإ

٢٥٠،٨٨٠٢٩٥،١٧٠٣٠٧،٥٣٠٣١٩،٨٩٠٣٣٢،٢٥٠فيلاكتلا يلامجإ

١٩،٣١٨٤٧،١٩٣٥٤،٩٧٢٦٢،٧٥١٧٠،٥٣٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٩،٣١٨٤٧،١٩٣٥٤،٩٧٢٦٢،٧٥١٧٠،٥٣٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٩،٣١٨٤٧،١٩٣٥٤،٩٧٢٦٢،٧٥١٧٠،٥٣٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨٢،٥٨%٧٣،٤٧%٦٤،٣٧%٥٥،٢٦%٢٢،٦٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٧،٥١%١٦،٤٠%١٥،١٦%١٣،٧٨%٧،١٥%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٧،٣٥١ةيدقن

نودروم١٧،٣٥١ءالمعو نونيدم

٣٤،٧٠٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٦٩،٤٠٥٠

: ةتباث لوصأ

٨٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٥،٠٠٠تادعمو تالآ

٠٨٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٨٠،٠٠٠ضرأ

٤،٥٠٠٥،٤٠٥ىرخأ ةتباث لوصأ

١٦،٠٠٠٥،٤٠٥

٨٥،٤٠٥٨٥،٤٠٥

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ

موصخلا عومجم

ةيكلملا قوقحو موصخلا عومجم

ةلوادتملا لوصألا عومجم

ةتباثلا لوصألا عومجم

لوصألا عومجم

ةلوادتملا موصخلا عومجم

: لجألا ةليوط موصخ

لجألا ةليوط موصخلا عومجم

( لاملا سأر ةيكلملا قوقح (



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٧،٣٥١١٦،٨٩٢١٧،٠٨١١٧٩١٨،٥١٨٧٥٥،٨٣٢٠٢٤١،٤٢٢١٧٢٧٢١٦٣٨،٦١٢١٥٥٠،٢٢٢١٤٦١،٨٣٢٢٦٦٩،٩٤٢٣٨٧٨،٠٦رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٦،٧٨٣١٨،٤٦١٢٠،١٣٩٢٠،١٣٩٢١،٨١٧٢١،٨١٧٢٣،٤٩٦٢٣،٤٩٦٢٣،٤٩٦٢٦،٨٥٢٢٦،٨٥٢٢٦،٨٥٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٤،١٣٤٣٥،٣٥٣٣٧،٢٢٠٣٨،٠٥٨٤٠،٥٧٣٤٢،٠٥٩٤٥،٢٢٣٤٥،١٣٤٤٥،٠٤٦٤٨،٣١٤٤٩،٥٢٢٥٠،٧٣٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٠،٣٠٠١١،٣٣٠١٢،٣٦٠١٢،٣٦٠١٣،٣٩٠١٣،٣٩٠١٤،٤٢٠١٤،٤٢٠١٤،٤٢٠١٦،٤٨٠١٦،٤٨٠١٦،٤٨٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣تاراجيإلا

٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٧،٢٤٢١٨،٢٧٢١٩،٣٠٢١٩،٣٠٢٢٠،٣٣٢٢٠،٣٣٢٢٣،٥٨٤٢٣،٥٨٤٢٣،٥٨٤٢٥،٦٤٤٢٥،٦٤٤٢٥،٦٤٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٦،٨٩٢١٧،٠٨١١٧،٩١٩١٨،٧٥٦٢٠،٢٤١٢١،٧٢٧٢١،٦٣٩٢١،٥٥٠٢١،٤٦٢٢٢،٦٧٠٢٣،٨٧٨٢٥،٠٨٦رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٧،٣٥١٢٥،٠٨٦٤٧،٣٦٣٧٧٤١٧،٨٣٣٣٣١٢٨٥٨٥،٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٧٠،١٩٨٣٤٢،٣٦٣٣٦٢،٥٠٢٣٨٢،٦٤١٤٠٢،٧٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٨٧،٥٥٠٣٦٧،٤٤٩٤٠٩،٨٦٥٤٦٠،٠٥٩٥٣١،٣٦٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٦٥،٨٣٠٢١٠،١٢٠٢٢٢،٤٨٠٢٣٤،٨٤٠٢٤٧،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٣،٣٣٣٢٦،٦٦٧٢٦،٦٦٧١٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٦٢،٤٦٣٣٢٠،٠٨٧٣٣٢،٤٤٧٣٣١،٤٧٣٣٣٠،٥٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٥،٠٨٦٤٧،٣٦٣٧٧،٤١٨١٢٨،٥٨٦٢٠٠،٨٦٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


