
: 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
٢٦،٣٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. ةيلرتملا تاناويحلل ةيرطيب ةمدخ ريفوت كلذكو ،ةيلرتم ةنيز تاتابنو  ( ةنيز كامسأ ،رويط ،ريفاصع ،ططق ةفيلألا تانايوحلا عيبل لحم ءاشنإ (

ةيئابرهك تادعم  ، رويطلل ضرع صافقأ  ، ضرعلل كمس ضاوحأ
برم رتم ٤٠ نع لقت ال ةحاسم يسيئر عراش ىلع ع
تاناويح ةيبرت يئاصخأ ،عورشملا ريدم

٢٩،١٤٠
%٣٣،٠٥

تاتابنو ةفيلأ تاناويح عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨٨،١٧٥
سيسأتلا تافورصم٥٩،٨٢٥

تاتابنو ،ةفيلأ تاناويح
ءام  ، ءابرهك

تاتابنو  ( كامسأ  ، ططق  ، رويط ةفيلأ تاناويح (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٣٥٠،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

٤٥،٠١٢٠،٠٥،٤٠٠٦٤،٨٠٠
١٢٠،٠٥،٠٦٠٠٧،٢٠٠
١٠،٠٢٥٠،٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٥،٠٣٠،٠١،٠٥٠١٢،٦٠٠
٣٥،٠٢٥٠،٠٨،٧٥٠١٠٥،٠٠٠
٣٠،٠٢٠٠،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
١٢٠،٠٣٠،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
١٥٠،٠١٠،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٣٠،٠١٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٣٢،٤٠٠٣٨٨،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٥،٠٤٠،٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠
١٢٠،٠٢،٠٢٤٠٢،٨٨٠
١٠،٠١٢٠،٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
٣٥،٠١٥،٠٥٢٥٦،٣٠٠
٣٥،٠١٦٠،٠٥،٦٠٠٦٧،٢٠٠
٣٠،٠١٢٠،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
١٢٠،٠١٥،٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠
١٥٠،٠٦،٠٩٠٠١٠،٨٠٠

١٥،٦٦٥١٨٧،٩٨٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
١،٥٠٠١٢٥
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٤،٩٠٠٤٠٨

يلامجإلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

لصألا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

تاناويح ةيبرت يئاصخأ

تاتابن

(..، ةنيز تاودأ  ، لكأ كامسألا تامزلتسم (

كمس ضاوحأ

(...، ةيودأ ،بوبح رويطلا تامزلتسم (
رويطلا صافقأ

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( ريفاصع رويطلا (

كمس
ططقلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ٤٠ ةحاسم

يلامجإلا

( ةلاح تاناويحلل ةيبط تامدخ (
تاداريإلا يلامجإ

تاتابن

(..، ةنيز تاودأ ،لكأ كامسألا تامزلتسم (

رويطلا صافقأ
(...، ةيودأ ،بوبح رويطلا تامزلتسم (

كمس ضاوحأ

ططقلا

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ريفاصع رويطلا (
كمس

ةمدخلا  / جتنملا



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٥،٦٦٥١٨٧،٩٨٠
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٤٠٨٤،٩٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠
٥٠٦٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

٢٣،٧٤٠٢٨٤،٨٨٠

١،١٨٧١٤،٢٤٤

٢٤،٩٢٧٢٩٩،١٢٤

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

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
تادعملل ةنايص

دنبلا
هايملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٤،٩٥٦
١٤،٩٥٦

٠
٢٩،٩١٢

٠
٥٩،٨٢٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٢٥%١٥١٥٠٢،٢٥٠كمس ضاوحأ
١٠٨٥%١٠٨٥٨٥٠رويط صافقأ

٢٠١٥٠%١٥٥٠٧٥٠ضاوحألل ةيئابرهك تاودأ
٣،٨٥٠٤٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠يرادإ بتكم
( رتم ١٠٣٠٠%١٠٣٠٠٣،٠٠٠ففرأ (

٤،٥٠٠٤٥٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٢٢٥٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

١٨،٠٠٠٢٥٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٨٥٠٤٦٠٣٨

٤،٥٠٠٤٥٠٣٨

١٨،٠٠٠٢،٥٥٠٢١٣

٢٦،٣٥٠٣،٤٦٠٢٨٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٥٩،٨٢٥
٢٦،٣٥٠
٢،٠٠٠
٨٨،١٧٥

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

٠

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

عوم ا
سيسأت تافورصم

تادعملاو تالآلا

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةتباث لوصأ



ةميقلاليصفت
٨،١٧٥ليومتلا ةميق
٨٠،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

١٦،٢٠٠١٧،٨٢٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠٢١،٠٦٠٢١،٠٦٠٢٢،٦٨٠٢٢،٦٨٠٢٢،٦٨٠٢٥،٩٢٠٢٥،٩٢٠٢٥،٩٢٠٢٦٠،٨٢٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٦٢١٧٨١٩٤١٩٤٢١١٢١١٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢،٦٠٨

( عيبلا تالومع )١٦٢١٧٨١٩٤١٩٤٢١١٢١١٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢،٦٠٨

١٥،٨٧٦١٧،٤٦٤١٩،٠٥١١٩،٠٥١٢٠،٦٣٩٢٠،٦٣٩٢٢،٢٢٦٢٢،٢٢٦٢٢،٢٢٦٢٥،٤٠٢٢٥،٤٠٢٢٥،٤٠٢٢٥٥،٦٠٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٨٣٣٨،٦١٦٩،٣٩٩٩،٣٩٩١٠،١٨٢١٠،١٨٢١٠،٩٦٦١٠،٩٦٦١٠،٩٦٦١٢،٥٣٢١٢،٥٣٢١٢،٥٣٢١٢٦،١٠٣تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٣،٤٦٠لوصألا كالهإ

١٦،١٩٦١٦،٩٧٩١٧،٧٦٢١٧،٧٦٢١٨،٥٤٦١٨،٥٤٦١٩،٣٢٩١٩،٣٢٩١٩،٣٢٩٢٠،٨٩٥٢٠،٨٩٥٢٠،٨٩٥٢٢٦،٤٦٣فيلاكتلا يلامجإ

٤٨٥١،٢٨٩١،٢٨٩٢،٠٩٣٢،٠٩٣٢،٨٩٨٢،٨٩٨٢،٨٩٨٤،٥٠٦٤،٥٠٦٤،٥٠٦٢٩،١٤٠-٣٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٨٥١،٢٨٩١،٢٨٩٢،٠٩٣٢،٠٩٣٢،٨٩٨٢،٨٩٨٢،٨٩٨٤،٥٠٦٤،٥٠٦٤،٥٠٦٢٩،١٤٠-٣٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٨٥١،٢٨٩١،٢٨٩٢،٠٩٣٢،٠٩٣٢،٨٩٨٢،٨٩٨٢،٨٩٨٤،٥٠٦٤،٥٠٦٤،٥٠٦٢٩،١٤٠-٣٢٠حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٦٠،٨٢٠٣٣٠،٤٨٠٣٤٩،٩٢٠٣٦٩،٣٦٠٣٨٨،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٦٠٨٣،٣٠٥٣،٤٩٩٣،٦٩٤٣،٨٨٨

( عيبلا تالومع )٢،٦٠٨٣،٣٠٥٣،٤٩٩٣،٦٩٤٣،٨٨٨

٢٥٥،٦٠٤٣٢٣،٨٧٠٣٤٢،٩٢٢٣٦١،٩٧٣٣٨١،٠٢٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٦،١٠٣١٥٩،٧٨٣١٦٩،١٨٢١٧٨،٥٨١١٨٧،٩٨٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣،٤٦٠٣،٤٦٠٣،٤٦٠٣،٤٦٠٣،٤٦٠لوصألا كالهإ

٢٢٦،٤٦٣٢٦٠،١٤٣٢٦٩،٥٤٢٢٧٨،٩٤١٢٨٨،٣٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٢٩،١٤٠٦٣،٧٢٧٧٣،٣٨٠٨٣،٠٣٢٩٢،٦٨٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٩،١٤٠٦٣،٧٢٧٧٣،٣٨٠٨٣،٠٣٢٩٢،٦٨٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٩،١٤٠٦٣،٧٢٧٧٣،٣٨٠٨٣،٠٣٢٩٢،٦٨٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٠٥،١١%٩٤،١٧%٨٣،٢٢%٧٢،٢٧%٣٣،٠٥%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٤،٣٢%٢٢،٩٤%٢١،٤٠%١٩،٦٨%١١،٤٠%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٤،٩٥٦ةيدقن

نودروم١٤،٩٥٦ءالمعو نونيدم

٢٩،٩١٢عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٩،٨٢٥٠

: ةتباث لوصأ

٨٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣،٨٥٠تادعمو تالآ

٠٨٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٨٠،٠٠٠ضرأ

٢٠،٠٠٠٨،١٧٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٨،٣٥٠٨،١٧٥

٨٨،١٧٥٨٨،١٧٥ 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
١٤،٩٥٦١٤،٩٢٥١٥،٦٩٨١٧٢٧٤،٧٥١٨٨٥١،٩٥٢١٢٣٣،٥٢٣٦١٥،٠٥٢٤٥٧٨،٧٣٢٥٥٤٢،٤١٢٦٥٠٦،٠٨٢٩٠٧٨،٤٦٣١٦٥٠،٨٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٥،٨٧٦١٧،٤٦٤١٩،٠٥١١٩،٠٥١٢٠،٦٣٩٢٠،٦٣٩٢٢،٢٢٦٢٢،٢٢٦٢٢،٢٢٦٢٥،٤٠٢٢٥،٤٠٢٢٥،٤٠٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٠،٨٣٢٣٢،٣٨٨٣٤،٧٤٩٣٦،٣٢٦٣٩،٤٩١٤١،٨٧٢٤٥،٨٤١٤٦،٨٠٥٤٧،٧٦٩٥١،٩٠٨٥٤،٤٨٠٥٧،٠٥٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٨٣٣٨،٦١٦٩،٣٩٩٩،٣٩٩١٠،١٨٢١٠،١٨٢١٠،٩٦٦١٠،٩٦٦١٠،٩٦٦١٢،٥٣٢١٢،٥٣٢١٢،٥٣٢تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠تاراجيإلا

٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٥،٩٠٨١٦،٦٩١١٧،٤٧٤١٧،٤٧٤١٨،٢٥٧١٨،٢٥٧٢١،٢٦٣٢١،٢٦٣٢١،٢٦٣٢٢،٨٢٩٢٢،٨٢٩٢٢،٨٢٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،٩٢٥١٥،٦٩٨١٧،٢٧٥١٨،٨٥٢٢١،٢٣٤٢٣،٦١٥٢٤،٥٧٩٢٥،٥٤٢٢٦،٥٠٦٢٩،٠٧٨٣١،٦٥١٣٤،٢٢٣رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٤،٩٥٦٣٤،٢٢٣٧٤،٧٤٤١٢٤٩١٦،٨٨٣٣١٩٨٠٧٥،٣٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٥٥،٦٠٤٣٢٣،٨٧٠٣٤٢،٩٢٢٣٦١،٩٧٣٣٨١،٠٢٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٧٠،٥٦٠٣٥٨،٠٩٤٤١٧،٦٦٦٤٨٦،٨٩٠٥٧٩،٠٩٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٦،١٠٣١٥٩،٧٨٣١٦٩،١٨٢١٧٨،٥٨١١٨٧،٩٨٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٣،٣٣٣٢٦،٦٦٧٢٦،٦٦٧١٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٣٦،٣٣٧٢٨٣،٣٥٠٢٩٢،٧٤٩٢٨٨،٨١٤٢٨٤،٨٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣٤،٢٢٣٧٤،٧٤٤١٢٤،٩١٧١٩٨،٠٧٥٢٩٤،٢١٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


