
: 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
٧٣،٦٠٠عورشملا ةفلكت
٤،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

١٤،٥٥١
%١٣،٥٦

كاوسلا ةئبعت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٧،٢٩٤
سيسأتلا تافورصم٢٩،٦٩٤

فيلغت داوم ،كاوس داوعأ
نيرتب  ، ءام  ، ءابرهك

ةفلغم كاوس داوعأ 

. عيزوتلا زكارم يف فيظنو فلغم لكشب كاوسلا داوعأ ريفوت

. ةفلتخم تاهكنبو ،ءاوهلا نم غرفم كيتسالب سيك يف كاوسلا فيلغتل لمعم ءاشنإ

عيزوت ةرايس  ، ءاوه فيكم  ، يرارح فيلغت ةلآ  ، ءاوهلا غيرفت ةلآ
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٥٠ نع ل

لماع  ،( عورشملا بحاص تاعيبم بودنم (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،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،٠٠٠١٠،٠٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١،٠٠٠٠،٤٠٤٠٠٤،٨٠٠
١٠٩٠،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠
٥٠٤،٠٠٢٠٠٢،٤٠٠
٨٣٥،٠٠٢٨٠٣،٣٦٠

١،٧٨٠٢١،٣٦٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦،٠٠٠٥٠٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
١٠،٦٠٠٨٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٢٠١،٤٤٠
٩٠٠١٠،٨٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
١،٦٢٠١٩،٤٤٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( هبح كاوس نوترك (٢٠ 
ةمدخلا  / جتنملا

نوليان لور

يلامجإلا
( عورشملا بحاص تاعيبم بودنم (

تاداريإلا يلامجإ

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم

لصألا

ةفيظولا
لماع

صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
تم ٥٠ لمعم عبرم ر

دنبلا
( داوعأ كاوس (

( نوترك نوليان سايكأ (
نوترك

هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ءابرهكلا
نيرتب

دنبلا

يلامجإلا

دنبلا
تالآ ةنايص
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١،٧٨٠٢١،٣٦٠
٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٨٨٣١٠،٦٠٠
١،٦٢٠١٩،٤٤٠
٢٥٠٣،٠٠٠

١١،٧٨٣١٤١،٤٠٠

٥٨٩٧،٠٧٠

١٢،٣٧٣١٤٨،٤٧٠ يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
تاراجيإلا

ةيرادإلا فيراصملا

عوم ا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٧،٤٢٤
٧،٤٢٤
٠

١٤،٨٤٧
٠

٢٩،٦٩٤

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠١٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( مويكاف ١٠١٦٠٠%١١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠ءاوهلا غيرفت ةلآ (
١٠١٣٠٠%١١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠يرارح فيلغت ةلآ

١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠فيكم
١٥٤٥٠٠%١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠عيزوت ةرايس

٦٢،٠٠٠٧٧٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠يسارك
١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠ةلواط

١،٦٠٠١٦٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٨٣

٦٢،٠٠٠٧،٧٠٠٦٤٢

١،٦٠٠١٦٠١٣

٧٣،٦٠٠٨،٨٦٠٧٣٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠
٤،٠٠٠

ةميقلا
٢٩،٦٩٤
٧٣،٦٠٠
٤،٠٠٠

١٠٧،٢٩٤

نونيدم
هعاونأب نوزخم

ىرخأ ةلوادتم موصأ
يلامجإلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
ممذ

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
تادعملاو تالآلا

دنبلا
ةيلخاد تآشنإ

عوم ا

ثاثألا

يلامجإلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلاليصفت
٧،٢٩٤ليومتلا ةميق
١٠٠،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

١٠،٠٠٠١١،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦١،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

( عيبلا تالومع )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥٧،٧٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨٩٠٩٧٩١،٠٦٨١،٠٦٨١،١٥٧١،١٥٧١،٢٤٦١،٢٤٦١،٢٤٦١،٤٢٤١،٤٢٤١،٤٢٤١٤،٣٢٩تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣١٠،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١٩،٤٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٨،٨٦٠لوصألا كالهإ

١١،٦٣٢١١،٧٢١١١،٨١٠١١،٨١٠١١،٨٩٩١١،٨٩٩١١،٩٨٨١١،٩٨٨١١،٩٨٨١٢،١٦٦١٢،١٦٦١٢،١٦٦١٤٣،٢٢٩فيلاكتلا يلامجإ

٨٤١٨٤١١،٧٣٢١،٧٣٢١،٧٣٢٣،٥١٤٣،٥١٤٣،٥١٤١٤،٥٥١-٥٠-٥٠-٩٤١-١،٨٣٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٤١٨٤١١،٧٣٢١،٧٣٢١،٧٣٢٣،٥١٤٣،٥١٤٣،٥١٤١٤،٥٥١-٥٠-٥٠-٩٤١-١،٨٣٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٤١٨٤١١،٧٣٢١،٧٣٢١،٧٣٢٣،٥١٤٣،٥١٤٣،٥١٤١٤،٥٥١-٥٠-٥٠-٩٤١-١،٨٣٢حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٦١،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

( عيبلا تالومع )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٤،٣٢٩١٨،١٥٦١٩،٢٢٤٢٠،٢٩٢٢١،٣٦٠تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٨،٨٦٠٨،٨٦٠٨،٨٦٠٨،٨٦٠٨،٨٦٠لوصألا كالهإ

١٤٣،٢٢٩١٤٧،٠٥٦١٤٨،١٢٤١٤٩،١٩٢١٥٠،٢٦٠فيلاكتلا يلامجإ

١٤،٥٥١٥٢،٨٦٤٦٣،٥٥٦٧٤،٢٤٨٨٤،٩٤٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٤،٥٥١٥٢،٨٦٤٦٣،٥٥٦٧٤،٢٤٨٨٤،٩٤٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٤،٥٥١٥٢،٨٦٤٦٣،٥٥٦٧٤،٢٤٨٨٤،٩٤٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٩،١٧%٦٩،٢٠%٥٩،٢٤%٤٩،٢٧%١٣،٥٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٦،١١%٣٣،٢٣%٣٠،٠٢%٢٦،٤٤%٩،٢٢%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،٤٢٤ةيدقن

نودروم٧،٤٢٤ءالمعو نونيدم

١٤،٨٤٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٩،٦٩٤٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١،٦٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٦٢،٠٠٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٧،٢٩٤ىرخأ ةتباث لوصأ

٧٧،٦٠٠٧،٢٩٤

١٠٧،٢٩٤١٠٧،٢٩٤

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
٧،٤٢٤٦،٣٣٠٦،١٢٨٦٨١٦،٥٧٥٠٥،١٦٧٩٠٨٤،٨٣٣١٠٦٦٤،٥١٠٣٥٧،٣٩١٠٠٥٠،٢٨٩٧٤٣،١٦٧١١٢١٨،٠٦١٢٦٩٢،٩٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٧،٢٢٤١٧،١١٠١٧،٨٨٨١٨،٥٧٧٢٠،٢٤٥٢١،٨٢٥٢٤،٣٨٥٢٤،٠٧٧٢٣،٧٧٠٢٥،٤٢٣٢٦،٨٩٨٢٨،٣٧٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨٩٠٩٧٩١،٠٦٨١،٠٦٨١،١٥٧١،١٥٧١،٢٤٦١،٢٤٦١،٢٤٦١،٤٢٤١،٤٢٤١،٤٢٤تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣ةيرادإلا فيراصملا

١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٠،٨٩٣١٠،٩٨٢١١،٠٧١١١،٠٧١١١،١٦٠١١،١٦٠١٤،٠٢٧١٤،٠٢٧١٤،٠٢٧١٤،٢٠٥١٤،٢٠٥١٤،٢٠٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦،٣٣٠٦،١٢٨٦،٨١٦٧،٥٠٥٩،٠٨٥١٠،٦٦٥١٠،٣٥٧١٠،٠٥٠٩،٧٤٣١١،٢١٨١٢،٦٩٣١٤،١٦٨رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٧،٤٢٤١٤،١٦٨٤٢،٥٥٩٨١٦٤١،١٦٦٦٧١٤٨٠٨٢،٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٦٥،٢٠٤٢١٤،٠٨٨٢٥٤،٢٣٩٣٠٥،٠٨١٣٨٣،٢٨٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٤،٣٢٩١٨،١٥٦١٩،٢٢٤٢٠،٢٩٢٢١،٣٦٠تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠١٠،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٥١،٠٣٦١٧١،٥٢٩١٧٢،٥٩٧١٥٦،٩٩٩١٤١،٤٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،١٦٨٤٢،٥٥٩٨١،٦٤١١٤٨،٠٨٣٢٤١،٨٨٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


