
: 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

ةعارزلا يف ةمدختسملا تادعملاو تاودألاو ةيعارزلا ةدمسألاو روذبلا عيبل لحم لمع

ءاوه فيكم
ةيعارز قطانم برق يراجت عراش ىلع عبرم رتم ٣٠ نع لقت ال ةحاسم

لماع  ،( عورشملا بحاص ريدم (

٥٨٩
%١،٠٤

يغاربو ليماوص عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٦،٤٣٠
سيسأتلا تافورصم٤٠،٤٣٠

ةيرشح تاديبم ،ةيودي تادعم ،روذب ،ةدمسأ
ءابرهك

ةيعارز تامزلتسم

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،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 ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

٤٠٩٠،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٨٠٦٠،٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
٢٠٣٠٠،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٥٠٣٥،٠١،٧٥٠٢١،٠٠٠
٧٠٦٠،٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠
٢٠٢٥٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٢٥،٣٥٠٣٠٤،٢٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٠٥٥،٠٠٢،٢٠٠٢٦،٤٠٠
٨٠٣٥،٠٠٢،٨٠٠٣٣،٦٠٠
٢٠٢٥٠،٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٥٠٢١،٠٠١،٠٥٠١٢،٦٠٠
٧٠٣٠،٠٠٢،١٠٠٢٥،٢٠٠
٢٠٩٠،٠٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠

١٤،٩٥٠١٧٩،٤٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٣،٧٠٠٤٤،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 يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ءابرهكلا
دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

لماع

لاوجو فتاه تافورصم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
مجك  ٥٠ ةعس اهعاونأب روذب
( مجك ١ ةبرتلل ديدح (

( رتل تاديبم (

تاظحالم
صيخارت موسر

تاداريإلا يلامجإ
تاديبم شر ةبمرط

تاديبم شر ةبمرط

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠ ةحاسم

يلامجإلا

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

مجك ٥٠ةعس اهعاونأب روذب
( مجك ١ ةبرتلل ديدح (

ةمدخلا  / جتنملا

ةليجن صق ةنكم
( تل ٥٠ ر ةجلاعم ةبرت (

ةليجن صق ةنكم
( تل ٥٠ ر ةجلاعم ةبرت (

( رتل تاديبم (



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٤،٩٥٠١٧٩،٤٠٠
٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٣٠٨٣،٧٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٥٠٦٠٠

٢١،٣٩٢٢٥٦،٧٠٠

١،٠٧٠١٢،٨٣٥

٢٢،٤٦١٢٦٩،٥٣٥ 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

دنبلا
ةماع ةنايص

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 

يلامجإلا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٣،٤٧٧
٢٦،٩٥٤
٤٠،٤٣٠

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
٤٠،٤٣٠
١٤،٠٠٠
٢،٠٠٠
٥٦،٤٣٠

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
ةلوادتملا لوصألا

( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

عوم ا
سيسأت تافورصم

تادعملاو تالآلا

هعاونأب نوزخم
يلامجإلا

ةتباث لوصأ



ةميقلاليصفت
٦،٤٣٠ليومتلا ةميق
٥٠،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

١٢،٦٧٥١٣،٩٤٣١٥،٢١٠١٥،٢١٠١٦،٤٧٨١٦،٤٧٨١٧،٧٤٥١٧،٧٤٥١٧،٧٤٥٢٠،٢٨٠٢٠،٢٨٠٢٠،٢٨٠٢٠٤،٠٦٨تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢٧١٣٩١٥٢١٥٢١٦٥١٦٥١٧٧١٧٧١٧٧٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢،٠٤١

( عيبلا تالومع )١٢٧١٣٩١٥٢١٥٢١٦٥١٦٥١٧٧١٧٧١٧٧٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢،٠٤١

١٢،٤٢٢١٣،٦٦٤١٤،٩٠٦١٤،٩٠٦١٦،١٤٨١٦،١٤٨١٧،٣٩٠١٧،٣٩٠١٧،٣٩٠١٩،٨٧٤١٩،٨٧٤١٩،٨٧٤١٩٩،٩٨٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٤٧٥٨،٢٢٣٨،٩٧٠٨،٩٧٠٩،٧١٨٩،٧١٨١٠،٤٦٥١٠،٤٦٥١٠،٤٦٥١١،٩٦٠١١،٩٦٠١١،٩٦٠١٢٠،٣٤٨تاماخلا ةفلكت (

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٤٤،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

١٤،٠٦٣١٤،٨١٠١٥،٥٥٨١٥،٥٥٨١٦،٣٠٥١٦،٣٠٥١٧،٠٥٣١٧،٠٥٣١٧،٠٥٣١٨،٥٤٨١٨،٥٤٨١٨،٥٤٨١٩٩،٣٩٨فيلاكتلا يلامجإ

٣٣٨٣٣٨٣٣٨١،٣٢٧١،٣٢٧١،٣٢٧٥٨٩-١٥٧-١٥٧-٦٥٢-٦٥٢-١،١٤٦-١،٦٤١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٣٨٣٣٨٣٣٨١،٣٢٧١،٣٢٧١،٣٢٧٥٨٩-١٥٧-١٥٧-٦٥٢-٦٥٢-١،١٤٦-١،٦٤١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٣٨٣٣٨٣٣٨١،٣٢٧١،٣٢٧١،٣٢٧٥٨٩-١٥٧-١٥٧-٦٥٢-٦٥٢-١،١٤٦-١،٦٤١حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٠٤،٠٦٨٢٥٨،٥٧٠٢٧٣،٧٨٠٢٨٨،٩٩٠٣٠٤،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٠٤١٢،٥٨٦٢،٧٣٨٢،٨٩٠٣،٠٤٢

( عيبلا تالومع )٢،٠٤١٢،٥٨٦٢،٧٣٨٢،٨٩٠٣،٠٤٢

١٩٩،٩٨٦٢٥٣،٣٩٩٢٦٨،٣٠٤٢٨٣،٢١٠٢٩٨،١١٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٠،٣٤٨١٥٢،٤٩٠١٦١،٤٦٠١٧٠،٤٣٠١٧٩،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،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

١٩٩،٣٩٨٢٣١،٥٤٠٢٤٠،٥١٠٢٤٩،٤٨٠٢٥٨،٤٥٠فيلاكتلا يلامجإ

٥٨٩٢١،٨٥٩٢٧،٧٩٤٣٣،٧٣٠٣٩،٦٦٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٨٩٢١،٨٥٩٢٧،٧٩٤٣٣،٧٣٠٣٩،٦٦٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٨٩٢١،٨٥٩٢٧،٧٩٤٣٣،٧٣٠٣٩،٦٦٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٠،٢٩%٥٩،٧٧%٤٩،٢٥%٣٨،٧٤%١،٠٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٣،٣١%١١،٩١%١٠،٣٦%٨،٦٣%٠،٢٩%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٣،٤٧٧ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٢٦،٩٥٤عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٠،٤٣٠٠

: ةتباث لوصأ

٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٥،٠٠٠تادعمو تالآ

٠٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٥٠،٠٠٠ضرأ

٤،٥٠٠٦،٤٣٠ىرخأ ةتباث لوصأ

١٦،٠٠٠٦،٤٣٠

٥٦،٤٣٠٥٦،٤٣٠ 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 (

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ

موصخلا عومجم



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٣،٤٧٧١١،٩٨٢١٠،٩٨١١٠٤٧٥،٢٩٩٦٩،٣٣٣٩٩٥٨،١١٧٩٩٤٦،٩٩٠٤١،٤٤٤٨١٣٥،٩٨٩٧٢٣٠،٥٣٣٧٣١٤،٣٧٨٧٣٩٨،٢٢٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٢،٤٢٢١٣،٦٦٤١٤،٩٠٦١٤،٩٠٦١٦،١٤٨١٦،١٤٨١٧،٣٩٠١٧،٣٩٠١٧،٣٩٠١٩،٨٧٤١٩،٨٧٤١٩،٨٧٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٥،٨٩٨٢٥،٦٤٥٢٥،٨٨٧٢٥،٣٨١٢٦،١١٧٢٦،١٠٦٢٧،٣٣٧٢٦،٤٣٢٢٥،٥٢٦٢٧،١٠٥٢٧،١٨٩٢٧،٢٧٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٤٧٥٨،٢٢٣٨،٩٧٠٨،٩٧٠٩،٧١٨٩،٧١٨١٠،٤٦٥١٠،٤٦٥١٠،٤٦٥١١،٩٦٠١١،٩٦٠١١،٩٦٠تاماخلا ةفلكت (

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠روجألاو 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

٠٠٠٠٠٠١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٩١٧١٤،٦٦٤١٥،٤١٢١٥،٤١٢١٦،١٥٩١٦،١٥٩١٨،٢٩٦١٨،٢٩٦١٨،٢٩٦١٩،٧٩١١٩،٧٩١١٩،٧٩١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١١،٩٨٢١٠،٩٨١١٠،٤٧٥٩،٩٦٩٩،٩٥٨٩،٩٤٧٩،٠٤١٨،١٣٦٧،٢٣١٧،٣١٤٧،٣٩٨٧،٤٨٢رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٣،٤٧٧٧،٤٨٢١٤،٤٢٤٢٧٣٠١،٧٣٣٣٣٥٤٤٤٨،٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٩٩،٩٨٦٢٥٣،٣٩٩٢٦٨،٣٠٤٢٨٣،٢١٠٢٩٨،١١٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢١٣،٤٦٣٢٦٠،٨٨١٢٨٢،٧٢٨٣١٠،٥١٢٣٥٢،٥٦٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٠،٣٤٨١٥٢،٤٩٠١٦١،٤٦٠١٧٠،٤٣٠١٧٩،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،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

٨،٣٣٣١٦،٦٦٧١٦،٦٦٧٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٥،٩٨١٢٤٦،٤٥٧٢٥٥،٤٢٧٢٥٦،٠٦٣٢٥٦،٧٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧،٤٨٢١٤،٤٢٤٢٧،٣٠٢٥٤،٤٤٩٩٥،٨٦٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


