
: عورشملا مسا
: ةركفلا

تادعملاو تالآلا
عقوملا

ةلماعلا ةوقلا
( علسلا ماخلا داوملا (

تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
٤١،٣٠٥عورشملا ةفلكت
٤،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

٣،١٦٩-
%٣،٢٧-

ةيئاسن بايث ةطايخ لغشم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٩٧،٠١٩
سيسأتلا تافورصم٥١،٧١٤

زيرطت فلك ،طويخ ،ريرحو نطق شامق
ءابرهك

ريرحو نطق ةيئاسن بايث

. ةدحوملا سبالملا ةعانصل تاكرشلا عم دقاعتلا كلذكو ،ةيراجتلا تالحملا ىلع اهعيزوت مث نمو  ( تايمكلاب جاتنإ ةيئاسنلا بايثلا ةطايخل عنصم ءاشنإ (

ةيودي تادعم  ، رتويمكلاب زيرطت ةنكم  ، ءاوه تافيكم  ، زيرطت ةلآ  ، ةطايخ نئاكم
يسيئر عراش يف نوكي نأ طرتسي ال يراجت ريغ عقوم يف ،عبرم رتم ٢٠٠ يلاوح ةحاسم (

تاعيبم ةبودنم ،ةزرطم ،ةطايخ ،ةممصم ةريدم

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

٢٤٠٧٠،٠١٦،٨٠٠٢٠١،٦٠٠
١٢٠١٠٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠

٢٨،٨٠٠٣٤٥،٦٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٧٢٠٤،٥٠٣،٢٤٠٣٨،٨٨٠
٣٦٠٥،٨٠٢،٠٨٨٢٥،٠٥٦
٣٠٥،٠٠١٥٠١،٨٠٠
١١٠،٠٠١٠١٢٠

٥،٤٨٨٦٥،٨٥٦

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٤١،٢٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

١١،٨٠٠١٤١،٦٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٥٠٠٤٢
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٨٠٠١٥٠
٤،٥٠٠٣٧٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلاةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٥٠٠٦،٠٠٠
_____٥٠٠٦،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( رتسالب نطق +  تايبالج ( 
ريرح تايبالج

ةمدخلا  / جتنملا

( ةممصم عورشملا ةريدم (
ةطايخ

ليصفت ةلماع

تاداريإلا يلامجإ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (
دنبلا

( رتم ) ( رتسيلب نطق +  شامق (
( رتم ريرح شامق (

( ةبح طويخ (
( ةبلع ربإ (

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٢٠٠ ةحاسم

تاظحالم
ميماصت تاجولتك

( يونس قيوست تافورصم (

لاوجو فتاه تافورصم

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

يلامجإلا

دنبلا

دنبلا

زيرطت ةلماع
تاعيبم ةبودنم

ةفايضو ةماع تاقالع

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا

يلامجإلا

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةيونس ةنايص

يلامجإلا



ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٥،٤٨٨٦٥،٨٥٦
١١،٨٠٠١٤١،٦٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٣٧٥٤،٥٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٢٥٣٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

٢٠،٥٢١٢٤٦،٢٥٦

١،٠٢٦١٢،٣١٣

٢١،٥٤٧٢٥٨،٥٦٩

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

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

١٢،٩٢٨
١٢،٩٢٨

٠
٢٥،٨٥٧

٠
٥١،٧١٤

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٠٠٠%٤٢،٥٠٠١٠،٠٠٠ةطايخ ةنكم
١٠٤٨٠%٤١،٢٠٠٤،٨٠٠ءاوه فيكم
٢٠٦٠%١٣٠٠٣٠٠يئابرهك صقم
٢٠٣٠٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠فيظنت ةنكم
٢٠١٧%١٨٥٨٥ريرازألا سبك ةلآ

٢٠٨٠%١٤٠٠٤٠٠راخب ةاوكم
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠صق ةلواط
١٠٧٢%٦١٢٠٧٢٠ضرع ناكنم
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠سبالم ةقالع
٢٠٢٠%١١٠٠١٠٠ةيودي تادعم

( رتويبمك ٢٠٢٤٠٠%١١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠زيرطت ةنكم (
٣٠،٦٠٥٤٤٩٩يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥١٣٥%٦١٥٠٩٠٠يسارك
٢٠١٦٠%٤٢٠٠٨٠٠بنك

٢٠٢٠٠%٤٢٥٠١،٠٠٠ةطايخلا ةنكمل تالواط
٢،٧٠٠٤٩٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

دنبلا
لمعملا زيهجت

عوم ا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

٣٠،٦٠٥٤،٤٩٩٣٧٥

٢،٧٠٠٤٩٥٤١

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٤١،٣٠٥٥،٧٩٤٤٨٣

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
١،٠٠٠
٢،٠٠٠
٤،٠٠٠

ةميقلا
٥١،٧١٤
٤١،٣٠٥
٤،٠٠٠
٩٧،٠١٩

ةميقلاليصفت
٧،٠١٩ليومتلا ةميق
٩٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ينابملاو تآشنملا
تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
تاجولتك

ةينوناق تافورصم
ليجست موسر

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

دنبلا



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

١٤،٤٠٠١٥،٨٤٠١٧،٢٨٠١٧،٢٨٠١٨،٧٢٠١٨،٧٢٠٢٠،١٦٠٢٠،١٦٠٢٠،١٦٠٢٣،٠٤٠٢٣،٠٤٠٢٣،٠٤٠٢٣١،٨٤٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٤٤١٥٨١٧٣١٧٣١٨٧١٨٧٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢،٣١٨

( عيبلا تالومع )١٤٤١٥٨١٧٣١٧٣١٨٧١٨٧٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢،٣١٨

١٤،١١٢١٥،٥٢٣١٦،٩٣٤١٦،٩٣٤١٨،٣٤٦١٨،٣٤٦١٩،٧٥٧١٩،٧٥٧١٩،٧٥٧٢٢،٥٧٩٢٢،٥٧٩٢٢،٥٧٩٢٢٧،٢٠٣تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٧٤٤٣،٠١٨٣،٢٩٣٣،٢٩٣٣،٥٦٧٣،٥٦٧٣،٨٤٢٣،٨٤٢٣،٨٤٢٤،٣٩٠٤،٣٩٠٤،٣٩٠٤٤،١٧٨تاماخلا ةفلكت (

١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١٤١،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٤،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٥،٧٩٤لوصألا كالهإ

١٨،٢٦٠١٨،٥٣٥١٨،٨٠٩١٨،٨٠٩١٩،٠٨٣١٩،٠٨٣١٩،٣٥٨١٩،٣٥٨١٩،٣٥٨١٩،٩٠٧١٩،٩٠٧١٩،٩٠٧٢٣٠،٣٧٢فيلاكتلا يلامجإ

-٣٩٩٣٩٩٣٩٩٢،٦٧٣٢،٦٧٣٢،٦٧٣٣،١٦٩-٧٣٨-٧٣٨-١،٨٧٥-١،٨٧٥-٣،٠١١-٤،١٤٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٣٩٩٣٩٩٣٩٩٢،٦٧٣٢،٦٧٣٢،٦٧٣٣،١٦٩-٧٣٨-٧٣٨-١،٨٧٥-١،٨٧٥-٣،٠١١-٤،١٤٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٣٩٩٣٩٩٣٩٩٢،٦٧٣٢،٦٧٣٢،٦٧٣٣،١٦٩-٧٣٨-٧٣٨-١،٨٧٥-١،٨٧٥-٣،٠١١-٤،١٤٨حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٣١،٨٤٠٢٩٣،٧٦٠٣١١،٠٤٠٣٢٨،٣٢٠٣٤٥،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٣١٨٢،٩٣٨٣،١١٠٣،٢٨٣٣،٤٥٦

( عيبلا تالومع )٢،٣١٨٢،٩٣٨٣،١١٠٣،٢٨٣٣،٤٥٦

٢٢٧،٢٠٣٢٨٧،٨٨٥٣٠٤،٨١٩٣٢١،٧٥٤٣٣٨،٦٨٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٤،١٧٨٥٥،٩٧٨٥٩،٢٧٠٦٢،٥٦٣٦٥،٨٥٦تاماخلا ةفلكت (

١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

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

٥،٧٩٤٥،٧٩٤٥،٧٩٤٥،٧٩٤٥،٧٩٤لوصألا كالهإ

٢٣٠،٣٧٢٢٤٢،١٧٢٢٤٥،٤٦٤٢٤٨،٧٥٧٢٥٢،٠٥٠فيلاكتلا يلامجإ

٤٥،٧١٣٥٩،٣٥٥٧٢،٩٩٦٨٦،٦٣٨-٣،١٦٩ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٥،٧١٣٥٩،٣٥٥٧٢،٩٩٦٨٦،٦٣٨-٣،١٦٩ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٥،٧١٣٥٩،٣٥٥٧٢،٩٩٦٨٦،٦٣٨-٣،١٦٩حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨٩،٣٠%٧٥،٢٤%٦١،١٨%٤٧،١٢%-٣،٢٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٥،٥٨%٢٢،٦٩%١٩،٤٧%١٥،٨٨%-١،٣٩%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،٩٢٨ةيدقن

نودروم١٢،٩٢٨ءالمعو نونيدم

٢٥،٨٥٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥١،٧١٤٠

: ةتباث لوصأ

٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٧٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣٠،٦٠٥تادعمو تالآ

٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٩٠،٠٠٠ضرأ

٧،٠٠٠٧،٠١٩ىرخأ ةتباث لوصأ

٤٥،٣٠٥٧،٠١٩

٩٧،٠١٩٩٧،٠١٩

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
-١٠٢،٢٢٧-٧٥٧،٦٩٣-١٢،٩٢٨٩،٢٦٣٦،٧٣٥٥٣٤٢،٨٤٣٩٥١،١٠٧٣٦٩٦،١٧٣٣٤٤١،٢٤١٨٢٣،١٠٧٢٠٤،٩٧٣٣١٤١٣،١٦رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،١١٢١٥،٥٢٣١٦،٩٣٤١٦،٩٣٤١٨،٣٤٦١٨،٣٤٦١٩،٧٥٧١٩،٧٥٧١٩،٧٥٧٢٢،٥٧٩٢٢،٥٧٩٢٢،٥٧٩ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٧،٠٤٠٢٤،٧٨٦٢٣،٦٦٩٢٢،٢٧٧٢٢،٢٩٧٢٢،٠٤٢٢٣،١٩٨٢١،٥٨٠١٩،٩٦٢٢١،١٦٦٢١،٨٢٢٢٢،٤٧٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٧٤٤٣،٠١٨٣،٢٩٣٣،٢٩٣٣،٥٦٧٣،٥٦٧٣،٨٤٢٣،٨٤٢٣،٨٤٢٤،٣٩٠٤،٣٩٠٤،٣٩٠تاماخلا ةفلكت (

١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠١١،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٧،٧٧٧١٨،٠٥٢١٨،٣٢٦١٨،٣٢٦١٨،٦٠١١٨،٦٠١٢١،٣٧٥٢١،٣٧٥٢١،٣٧٥٢١،٩٢٤٢١،٩٢٤٢١،٩٢٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥٥٣-١٠٢-٧٥٨-٩،٢٦٣٦،٧٣٥٥،٣٤٣٣،٩٥١٣،٦٩٦٣،٤٤١١،٨٢٣٢٠٥١،٤١٣رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٢،٩٢٨٥٥٣٢٢،٠٦٠٥٧٢٠٩،٢٤١٢٠٩٩٩،٦٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٢٧،٢٠٣٢٨٧،٨٨٥٣٠٤،٨١٩٣٢١،٧٥٤٣٣٨،٦٨٨ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٤٠،١٣٢٢٨٨،٤٣٨٣٢٦،٨٨٠٣٧٨،٩٦٣٤٥٩،٦٨٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٤،١٧٨٥٥،٩٧٨٥٩،٢٧٠٦٢،٥٦٣٦٥،٨٥٦تاماخلا ةفلكت (

١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠١٤١،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٣٩،٥٧٨٢٦٦،٣٧٨٢٦٩،٦٧٠٢٥٧،٩٦٣٢٤٦،٢٥٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥٥٣٢٢،٠٦٠٥٧،٢٠٩١٢١،٠٠٠٢١٣،٤٣٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


