
: 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
٧٦،٨٥٠عورشملا ةفلكت
٣،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

٩،٢٩٠-
%٨،٣٢-

لجرلاب ةيانعلا زكرم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١١،٦٩٤
سيسأتلا تافورصم٣١،٨٤٤

رعش تبثم ،تاهوبماش ،تاميرك
ءام  ، ءابرهك

هجو فيظنت  ، نقذ ةقالح  ، رعش صق ةمدخ

. هجو فيظنتو نقذ ةقالحو رعش صق نم لجرلل تامدخ ميدقتل زكرم

ةيودي تاودأ  ، طوفلا نيخست ةلآ  ، ةقالح تانكم  ، ءاوه فيكم  ، ةقالح يسرك
ماع عراش ىلع عبرم رتم ٦٠ نع لقت ال ةحاسم
رعش صق ينف ،عورشملل ريدم

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٥٠،٠٠٠-

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،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

٥٠٠٢٥،٠١٢،٥٠٠١٥٠،٠٠٠
٥٠٠١٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١٥١٠٠،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

١٩،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦١٠،٠٠٦٠٧٢٠
٢٢٠،٠٠٤٠٤٨٠
٣٥٠،٠٠١٥٠١،٨٠٠

٢٥٠٣،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٣٢،٠٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
٢،٤٠٠٢٠٠
٤،٦٠٠٣٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٧٠٨٤٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٥٧٠٦،٨٤٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

هجو فيظنت
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

رعش صق
نقذ ةقالح

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٦٠ نع ل

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
تاميرك

رعش ليسغ وبماش
(...، تبثم  ، تارفش ىرخأ تاودأ (

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
رعش صق يئاصخأ

( عورشملا بحاص ريدم (

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٥٠٣،٠٠٠
٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٣٨٣٤،٦٠٠
٥٧٠٦،٨٤٠
١٠٠١،٢٠٠

١٢،٦٣٧١٥١،٦٤٠

٦٣٢٧،٥٨٢

١٣،٢٦٩١٥٩،٢٢٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٧،٩٦١
٧،٩٦١
٠

١٥،٩٢٢
٠

٣١،٨٤٤

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

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

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٩٠٠%٣٣،٠٠٠٩،٠٠٠قالح يسرك
٢٠٣٠٠%٣٥٠٠١،٥٠٠ةيودي تادعم
٢٠٩٠%٣١٥٠٤٥٠ةقالح تانكم

٢٠٩٠%٣١٥٠٤٥٠راوشس
١٢،٥٦٢٥%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يئرمو يتوص ماظن
١٢،٥١٥٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠هجولا فيظنت راخب ةلآ

١٢،٥٥٦،٢٥%١٤٥٠٤٥٠طوف نيخست نرف
١٢،٥١١٢٥%٢٤،٥٠٠٩،٠٠٠يزكرم ءاوه فيكم

١٢،٥٣١٢،٥%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠ريشاك
٢٩،٥٥٠٣٦٤٨،٧٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠بنك مقط
١٠١٨٠%٣٦٠٠١،٨٠٠ةءاضإ ماظن

٤،٣٠٠٤٣٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠٠%١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠يلخاد روكيد
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣٣،٠٠٠٣٤٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٨٣

٢٩،٥٥٠٣،٦٤٩٣٠٤

٤،٣٠٠٤٣٠٣٦

٣٣،٠٠٠٣،٤٥٠٢٨٨

٧٦،٨٥٠٨،٥٢٩٧١١

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
تادعملاو تالآلا

دنبلا
يلخاد زيهجت

عوم ا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠
٣،٠٠٠

ةميقلا
٣١،٨٤٤
٧٦،٨٥٠
٣،٠٠٠

١١١،٦٩٤

ةميقلاليصفت
١١،٦٩٤ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

٩،٥٠٠١٠،٤٥٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١٢،٣٥٠١٢،٣٥٠١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠١٥،٢٠٠١٥،٢٠٠١٥،٢٠٠١٥٢،٩٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩٥١٠٥١١٤١١٤١٢٤١٢٤١٣٣١٣٣١٣٣١٥٢١٥٢١٥٢١،٥٣٠

( عيبلا تالومع )٩٥١٠٥١١٤١١٤١٢٤١٢٤١٣٣١٣٣١٣٣١٥٢١٥٢١٥٢١،٥٣٠

٩،٣١٠١٠،٢٤١١١،١٧٢١١،١٧٢١٢،١٠٣١٢،١٠٣١٣،٠٣٤١٣،٠٣٤١٣،٠٣٤١٤،٨٩٦١٤،٨٩٦١٤،٨٩٦١٤٩،٨٩١تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٥١٣٨١٥٠١٥٠١٦٣١٦٣١٧٥١٧٥١٧٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٠١٣تاماخلا ةفلكت (

٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٤،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٦،٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٨،٥٢٩لوصألا كالهإ

١٣،٢٢٢١٣،٢٣٥١٣،٢٤٧١٣،٢٤٧١٣،٢٦٠١٣،٢٦٠١٣،٢٧٢١٣،٢٧٢١٣،٢٧٢١٣،٢٩٧١٣،٢٩٧١٣،٢٩٧١٥٩،١٨١فيلاكتلا يلامجإ

-١،٥٩٩١،٥٩٩١،٥٩٩٩،٢٩٠-٢٣٨-٢٣٨-٢٣٨-١،١٥٧-١،١٥٧-٢،٠٧٥-٢،٠٧٥-٢،٩٩٤-٣،٩١٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١،٥٩٩١،٥٩٩١،٥٩٩٩،٢٩٠-٢٣٨-٢٣٨-٢٣٨-١،١٥٧-١،١٥٧-٢،٠٧٥-٢،٠٧٥-٢،٩٩٤-٣،٩١٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١،٥٩٩١،٥٩٩١،٥٩٩٩،٢٩٠-٢٣٨-٢٣٨-٢٣٨-١،١٥٧-١،١٥٧-٢،٠٧٥-٢،٠٧٥-٢،٩٩٤-٣،٩١٢حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٥٢،٩٥٠١٩٣،٨٠٠٢٠٥،٢٠٠٢١٦،٦٠٠٢٢٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٥٣٠١،٩٣٨٢،٠٥٢٢،١٦٦٢،٢٨٠

( عيبلا تالومع )١،٥٣٠١،٩٣٨٢،٠٥٢٢،١٦٦٢،٢٨٠

١٤٩،٨٩١١٨٩،٩٢٤٢٠١،٠٩٦٢١٢،٢٦٨٢٢٣،٤٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٠١٣٢،٥٥٠٢،٧٠٠٢،٨٥٠٣،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٨٤٠٦،٨٤٠٦،٨٤٠٦،٨٤٠٦،٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٨،٥٢٩٨،٥٢٩٨،٥٢٩٨،٥٢٩٨،٥٢٩لوصألا كالهإ

١٥٩،١٨١١٥٩،٧١٩١٥٩،٨٦٩١٦٠،٠١٩١٦٠،١٦٩فيلاكتلا يلامجإ

٣٠،٢٠٥٤١،٢٢٧٥٢،٢٤٩٦٣،٢٧١-٩،٢٩٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٠،٢٠٥٤١،٢٢٧٥٢،٢٤٩٦٣،٢٧١-٩،٢٩٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٠،٢٠٥٤١،٢٢٧٥٢،٢٤٩٦٣،٢٧١-٩،٢٩٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٦،٦٥%٤٦،٧٨%٣٦،٩١%٢٧،٠٤%-٨،٣٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٨،٣٢%٢٤،٦١%٢٠،٥٠%١٥،٩٠%-٦،٢٠%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،٩٦١ةيدقن

نودروم٧،٩٦١ءالمعو نونيدم

١٥،٩٢٢عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣١،٨٤٤٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٣٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٢٩،٥٥٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٣٦،٠٠٠١١،٦٩٤ىرخأ ةتباث لوصأ

٧٩،٨٥٠١١،٦٩٤

١١١،٦٩٤١١١،٦٩٤

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
-٨٩٩٨،٦٢-٨٥٣٠،١٨-٨٠٦١،٧٣-٥٧٥٦،٢٩-٣٤٥٠،٨٤-١١٤٥،٤-٦٩٩،٢٣٣-٧،٩٦١٤،٧٥٩٢،٤٧٦١١١١،٦٢٥٣،٠٦٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٣١٠١٠،٢٤١١١،١٧٢١١،١٧٢١٢،١٠٣١٢،١٠٣١٣،٠٣٤١٣،٠٣٤١٣،٠٣٤١٤،٨٩٦١٤،٨٩٦١٤،٨٩٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٧،٢٧١١٥،٠٠٠١٣،٦٤٨١٢،٢٨٤١١،٨٥٠١١،٤٠٤١١،٨٨٩٩،٥٨٣٧،٢٧٨٦،٨٣٤٦،٣٦٦٥،٨٩٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٥١٣٨١٥٠١٥٠١٦٣١٦٣١٧٥١٧٥١٧٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣تاراجيإلا

٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٢،٥١٢١٢،٥٢٤١٢،٥٣٧١٢،٥٣٧١٢،٥٤٩١٢،٥٤٩١٥،٣٣٩١٥،٣٣٩١٥،٣٣٩١٥،٣٦٤١٥،٣٦٤١٥،٣٦٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٩،٤٦٧-٨،٩٩٩-٨،٥٣٠-٨،٠٦٢-٥،٧٥٦-٣،٤٥١-١،١٤٥-٦٩٩-٤،٧٥٩٢،٤٧٦١،١١٢٢٥٣رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٢٣٥٦،٢٦٦٦٧٥٦٤٦٧،٦-٤،٠٦٦-٧،٩٦١٩،٤٦٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٤٩،٨٩١١٨٩،٩٢٤٢٠١،٠٩٦٢١٢،٢٦٨٢٢٣،٤٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٥٧،٨٥٢١٨٠،٤٥٧١٩٧،٠٣٠٢٢٤،٦٢٤٢٧٩،٩٠٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٠١٣٢،٥٥٠٢،٧٠٠٢،٨٥٠٣،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٨٤٠٦،٨٤٠٦،٨٤٠٦،٨٤٠٦،٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٦٧،٣١٩١٨٤،٥٢٣١٨٤،٦٧٣١٦٨،١٥٧١٥١،٦٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢،٣٥٦٥٦،٤٦٨١٢٨،٢٦٨-٤،٠٦٦-٩،٤٦٧ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


