
: 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
١٩،٦٢٠عورشملا ةفلكت
٣٠،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

٩٠٤
%٠،٩٦

عمشلا ليكشت لمعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٩٤،١٧٤
سيسأتلا تافورصم٤٤،٥٥٤

 ، نطق لئاتف ،ماخ عمش
ءام  ، ءابرهك

لاكشألا فلتخم عمش

. فئاظو ريفوتو ٥   ، ةنيزللو تابسانملل عمشلا نم لاكشأ جاتنإ

.(...، ءامسأ ،لئاسر ،عورد ،ميرك سيأ ،فرحأ ةفلتخم لاكشأب عمشلا ليكشتل لمعم (

. ةيودي تادعمو  ، ءاوه فيكم  ، عمشلا ةباذإ ةلآ
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم

ةلامع ،ممصم  ،( عورشملا بحاص تاعيبم بودنم (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،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

٦٠٠٧،٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠
٤٠٠١٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٩٠٦٥،٠٥،٨٥٠٧٠،٢٠٠
١٢٠٣٥،٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠
٢٢٠١٥،٠٣،٣٠٠٣٩،٦٠٠
١٠٠٣٥،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

٢٥،٠٥٠٣٠٠،٦٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦٤٧٦،٠٠٣،٨٨٠٤٦،٥٦٠
٦٠٥،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠
٢٢٠،٠٠٤٠٤٨٠
٤١٥،٠٠٦٠٧٢٠
٢٠١٥،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠
٥٢٥،٠٠١٢٥١،٥٠٠
١٢٠٠،٠٠٢٠٠٢،٤٠٠

٤،٩٠٥٥٨،٨٦٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣١،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٦،٠٠٠٢،١٦٧
٢٦،٠٠٠٢،١٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢٠٠١٧
٣٠٠٢٥
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
٦،٧٠٠٥٥٨

لماع

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ميرك سيأ عمش (
فرحألا عمش

ةمدخلا  / جتنملا

ءامسأ عمش

تاداريإلا يلامجإ

عوردو لئاسر عمش
فدص عمش
نيلفلاب فرحأ

تاظحالم
عبرم رتم نع لقت ال ةحاسم ١٠٠ 

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( مجك ماخ عمش (

يبشخ لئاسر لماح
( ةفل ةينطق طويخ (

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( نزرد ) ( ولج ربوس ءارغ (
نيلف حاولأ

( ليمرب ناولأ (
ىرخأ تاماخ

يلامجإلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

لصألا

ةفيظولا
عورشم ريدم

ممصم



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٠٠١،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤،٩٠٥٥٨،٨٦٠
٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٢،١٦٧٢٦،٠٠٠
٥٥٨٦،٧٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
١٠٠١،٢٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

١٧،٦٨٠٢١٢،١٦٠

٨٨٤١٠،٦٠٨

١٨،٥٦٤٢٢٢،٧٦٨

دنبلا
هايملا
ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١١،١٣٨
١١،١٣٨

٠
٢٢،٢٧٧

٠
٤٤،٥٥٤

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠١٦٠٠%٢٤،٠٠٠٨،٠٠٠عمشلا رهص ةلآ

١٥٢٧٠%١١،٨٠٠١،٨٠٠روسربمك
٢٠٣٠٠%٣٥٠٠١،٥٠٠ةيودي تادعم
٢٠٣٦٠%٣٦٠٠١،٨٠٠ءاوه فيكم
٥٠٦٠%١١٢٠١٢٠ءارغ سدسم
٣٠٥٤٠%٢٩٠٠١،٨٠٠نيلفلا صق ةلآ

٠٠
٠٠
٠٠

١٥،٠٢٠٣١٣٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٢٠%١٠١٢٠١،٢٠٠عدوتسم ففرأ
٢٠٤٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠يرادإ بتكم
٢٠٨٠%٢٢٠٠٤٠٠ضرع ففرأ

٢٠٢٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠تالواط
٠٠
٠٠

٤،٦٠٠٨٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٢٠٣،١٣٠٢٦١

٤،٦٠٠٨٠٠٦٧

١٩،٦٢٠٣،٩٣٠٣٢٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١٥،٠٠٠
١٠،٠٠٠
٣،٠٠٠
٢،٠٠٠
٣٠،٠٠٠

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
يلخاد روكيد
تالافك لقن
ىرخأ تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

دنبلا

تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلا
٤٤،٥٥٤
١٩،٦٢٠
٣٠،٠٠٠
٩٤،١٧٤

ةميقلاليصفت
٤،١٧٤ليومتلا ةميق
٩٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةلوادتم لوصأ
ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا



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

١٢،٥٢٥١٣،٧٧٨١٥،٠٣٠١٥،٠٣٠١٦،٢٨٣١٦،٢٨٣١٧،٥٣٥١٧،٥٣٥١٧،٥٣٥٢٠،٠٤٠٢٠،٠٤٠٢٠،٠٤٠٢٠١،٦٥٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢٥١٣٨١٥٠١٥٠١٦٣١٦٣١٧٥١٧٥١٧٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٠١٧

( عيبلا تالومع )١٢٥١٣٨١٥٠١٥٠١٦٣١٦٣١٧٥١٧٥١٧٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٠١٧

١٢،٢٧٥١٣،٥٠٢١٤،٧٢٩١٤،٧٢٩١٥،٩٥٧١٥،٩٥٧١٧،١٨٤١٧،١٨٤١٧،١٨٤١٩،٦٣٩١٩،٦٣٩١٩،٦٣٩١٩٧،٦١٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٤٥٣٢،٦٩٨٢،٩٤٣٢،٩٤٣٣،١٨٨٣،١٨٨٣،٤٣٤٣،٤٣٤٣،٤٣٤٣،٩٢٤٣،٩٢٤٣،٩٢٤٣٩،٤٨٥تاماخلا ةفلكت (

٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢٦،٠٠٠تاراجيإلا

٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٦،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣،٩٣٠لوصألا كالهإ

١٥،٥٥٥١٥،٨٠٠١٦،٠٤٦١٦،٠٤٦١٦،٢٩١١٦،٢٩١١٦،٥٣٦١٦،٥٣٦١٦،٥٣٦١٧،٠٢٧١٧،٠٢٧١٧،٠٢٧١٩٦،٧١٥فيلاكتلا يلامجإ

٦٤٨٦٤٨٦٤٨٢،٦١٣٢،٦١٣٢،٦١٣٩٠٤-٣٣٤-٣٣٤-١،٣١٦-١،٣١٦-٢،٢٩٨-٣،٢٨١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦٤٨٦٤٨٦٤٨٢،٦١٣٢،٦١٣٢،٦١٣٩٠٤-٣٣٤-٣٣٤-١،٣١٦-١،٣١٦-٢،٢٩٨-٣،٢٨١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٦٤٨٦٤٨٦٤٨٢،٦١٣٢،٦١٣٢،٦١٣٩٠٤-٣٣٤-٣٣٤-١،٣١٦-١،٣١٦-٢،٢٩٨-٣،٢٨١حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٠١،٦٥٣٢٥٥،٥١٠٢٧٠،٥٤٠٢٨٥،٥٧٠٣٠٠،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٠١٧٢،٥٥٥٢،٧٠٥٢،٨٥٦٣،٠٠٦

( عيبلا تالومع )٢،٠١٧٢،٥٥٥٢،٧٠٥٢،٨٥٦٣،٠٠٦

١٩٧،٦١٩٢٥٠،٤٠٠٢٦٥،١٢٩٢٧٩،٨٥٩٢٩٤،٥٨٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٩،٤٨٥٥٠،٠٣١٥٢،٩٧٤٥٥،٩١٧٥٨،٨٦٠تاماخلا ةفلكت (

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تاراجيإلا

٦،٧٠٠٦،٧٠٠٦،٧٠٠٦،٧٠٠٦،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣،٩٣٠٣،٩٣٠٣،٩٣٠٣،٩٣٠٣،٩٣٠لوصألا كالهإ

١٩٦،٧١٥٢٠٧،٢٦١٢١٠،٢٠٤٢١٣،١٤٧٢١٦،٠٩٠فيلاكتلا يلامجإ

٩٠٤٤٣،١٣٩٥٤،٩٢٥٦٦،٧١٢٧٨،٤٩٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩٠٤٤٣،١٣٩٥٤،٩٢٥٦٦،٧١٢٧٨،٤٩٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩٠٤٤٣،١٣٩٥٤،٩٢٥٦٦،٧١٢٧٨،٤٩٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨٣،٣٥%٧٠،٨٤%٥٨،٣٢%٤٥،٨١%٠،٩٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٦،٦٥%٢٣،٨٤%٢٠،٧٢%١٧،٢٣%٠،٤٦%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١١،١٣٨ةيدقن

نودروم١١،١٣٨ءالمعو نونيدم

٢٢،٢٧٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٤،٥٥٤٠

: ةتباث لوصأ

٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٦٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٥،٠٢٠تادعمو تالآ

٠٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٩٠،٠٠٠ضرأ

٣٠،٠٠٠٤،١٧٤ىرخأ ةتباث لوصأ

٤٩،٦٢٠٤،١٧٤

٩٤،١٧٤٩٤،١٧٤

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
٩٢٥٣٢-١١،١٣٨٨،١٨٥٦،٢١٥٥،٢٢٦٤،٢٣٧٤،٢٣١٤،٢٢٥٢،٧٠٠١،١٧٦٣٤٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٢،٢٧٥١٣،٥٠٢١٤،٧٢٩١٤،٧٢٩١٥،٩٥٧١٥،٩٥٧١٧،١٨٤١٧،١٨٤١٧،١٨٤١٩،٦٣٩١٩،٦٣٩١٩،٦٣٩ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٣،٤١٣٢١،٦٨٧٢٠،٩٤٤١٩،٩٥٥٢٠،١٩٤٢٠،١٨٨٢١،٤٠٩١٩،٨٨٥١٨،٣٦١١٩،٢٩١١٩،٧٣١٢٠،١٧٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٤٥٣٢،٦٩٨٢،٩٤٣٢،٩٤٣٣،١٨٨٣،١٨٨٣،٤٣٤٣،٤٣٤٣،٤٣٤٣،٩٢٤٣،٩٢٤٣،٩٢٤تاماخلا ةفلكت (

٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧٢،١٦٧تاراجيإلا

٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٥،٢٢٨١٥،٤٧٣١٥،٧١٨١٥،٧١٨١٥،٩٦٣١٥،٩٦٣١٨،٧٠٩١٨،٧٠٩١٨،٧٠٩١٩،١٩٩١٩،١٩٩١٩،١٩٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩٢٥٣٢٩٧٣-٨،١٨٥٦،٢١٥٥،٢٢٦٤،٢٣٧٤،٢٣١٤،٢٢٥٢،٧٠٠١،١٧٦٣٤٨رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١١،١٣٨٩٧٣١٨،٠٤١٤٦٨٩٦،٦١٠٢٥٣٨،٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٩٧،٦١٩٢٥٠،٤٠٠٢٦٥،١٢٩٢٧٩،٨٥٩٢٩٤،٥٨٨ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٠٨،٧٥٨٢٥١،٣٧٢٢٨٣،١٧١٣٢٦،٧٥٥٣٩٧،١٢٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٩،٤٨٥٥٠،٠٣١٥٢،٩٧٤٥٥،٩١٧٥٨،٨٦٠تاماخلا ةفلكت (

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تاراجيإلا

٦،٧٠٠٦،٧٠٠٦،٧٠٠٦،٧٠٠٦،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٧،٧٨٥٢٣٣،٣٣١٢٣٦،٢٧٤٢٢٤،٢١٧٢١٢،١٦٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩٧٣١٨،٠٤١٤٦،٨٩٧١٠٢،٥٣٨١٨٤،٩٦٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


