
: 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
١٥،٥٠٠عورشملا ةفلكت
١،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

١٠،١٩٥
%١٧،٠٧

ةيمالسإ تاليجست  

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٩،٧٣٩
سيسأتلا تافورصم٤٣،٢٣٩

ويديف مالفأ ،بتك ،ةطرشأ
ءابرهك

ويديف مالفأو بتكو ةطرشأ عيب

. ويديفو يد يسو ةطرشأ نم ةيمالسإلا بتكلاو ةطرشألا عيبل لحم ءاشنإ

ويديف  ، نويزفلت  ، ءاوه فيكم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٤٠ نع ل
عورشملا بحاص

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

٣٠٠٠٥١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
١٠٠٥٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١٥٠١٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٢٠٣،٠٣٦٠٤،٣٢٠

٢١،٨٦٠٢٦٢،٣٢٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣،٠٠٠٢،٥٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
١٠٠٣٠،٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٥٠٦،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠
١٢٠٢،٠٠٢٤٠٢،٨٨٠
٥٧،٠٠٣٥٤٢٠

١١،٦٧٥١٤٠،١٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
١،٥٠٠١٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٥،٢٠٠٤٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

فيلغت داوم

(CD) تايتوصو جمارب

تاداريإلا يلامجإ
ةريغص تابيتك

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

تيساك ةطرشأ
ةيميلعت ويديف مالفأ

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم
صيخارت موسر

ةريغص تابيتك

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٤٠ ةحاسم

دنبلا
تيساك ةطرشأ
ةيميلعت ويديف مالفأ

(CD) تايتوصو جمارب

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر
( يونس قيوست تافورصم (

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص تاعيبم بودنم (

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١١،٦٧٥١٤٠،١٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٤٣٣٥،٢٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

١٧،١٥٨٢٠٥،٩٠٠

٨٥٨١٠،٢٩٥

١٨،٠١٦٢١٦،١٩٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٠،٨١٠
١٠،٨١٠

٠
٢١،٦٢٠

٠
٤٣،٢٣٩

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٢٢٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠ويرتسا
١٥٢٢٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠نويزفلت
١٥٧٥%١٥٠٠٥٠٠ويديف

٠٠
٣،٥٠٠٥٢٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٢٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠يرادإ بتكم
٢٠١٠٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠موينملأ ةباوب

٠٠
٩،٠٠٠١٥٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٤٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٥٠٠٥٢٥٤٤

٩،٠٠٠١،٥٠٠١٢٥

٣،٠٠٠٤٥٠٣٨

١٥،٥٠٠٢،٤٧٥٢٠٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
١،٠٠٠

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ثاثألا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ةتباثلا لوصألا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

ىرخأ لوصأ

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
٤٣،٢٣٩
١٥،٥٠٠
١،٠٠٠
٥٩،٧٣٩

ةميقلاليصفت
٩،٧٣٩ليومتلا ةميق
٥٠،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

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،٩٣٠١٢،٠٢٣١٣،١١٦١٣،١١٦١٤،٢٠٩١٤،٢٠٩١٥،٣٠٢١٥،٣٠٢١٥،٣٠٢١٧،٤٨٨١٧،٤٨٨١٧،٤٨٨١٧٥،٩٧٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٩١٢٠١٣١١٣١١٤٢١٤٢١٥٣١٥٣١٥٣١٧٥١٧٥١٧٥١،٧٦٠

( عيبلا تالومع )١٠٩١٢٠١٣١١٣١١٤٢١٤٢١٥٣١٥٣١٥٣١٧٥١٧٥١٧٥١،٧٦٠

١٠،٧١١١١،٧٨٣١٢،٨٥٤١٢،٨٥٤١٣،٩٢٥١٣،٩٢٥١٤،٩٩٦١٤،٩٩٦١٤،٩٩٦١٧،١٣٨١٧،١٣٨١٧،١٣٨١٧٢،٤٥٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٨٣٨٦،٤٢١٧،٠٠٥٧،٠٠٥٧،٥٨٩٧،٥٨٩٨،١٧٣٨،١٧٣٨،١٧٣٩،٣٤٠٩،٣٤٠٩،٣٤٠٩٣،٩٨٤تاماخلا ةفلكت (

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢،٤٧٥لوصألا كالهإ

١١،٥٢٧١٢،١١١١٢،٦٩٥١٢،٦٩٥١٣،٢٧٨١٣،٢٧٨١٣،٨٦٢١٣،٨٦٢١٣،٨٦٢١٥،٠٣٠١٥،٠٣٠١٥،٠٣٠١٦٢،٢٥٩فيلاكتلا يلامجإ

١٥٩١٥٩٦٤٦٦٤٦١،١٣٤١،١٣٤١،١٣٤٢،١٠٩٢،١٠٩٢،١٠٩١٠،١٩٥-٣٢٨-٨١٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥٩١٥٩٦٤٦٦٤٦١،١٣٤١،١٣٤١،١٣٤٢،١٠٩٢،١٠٩٢،١٠٩١٠،١٩٥-٣٢٨-٨١٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٥٩١٥٩٦٤٦٦٤٦١،١٣٤١،١٣٤١،١٣٤٢،١٠٩٢،١٠٩٢،١٠٩١٠،١٩٥-٣٢٨-٨١٦حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٧٥،٩٧٣٢٢٢،٩٧٢٢٣٦،٠٨٨٢٤٩،٢٠٤٢٦٢،٣٢٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٧٦٠٢،٢٣٠٢،٣٦١٢،٤٩٢٢،٦٢٣

( عيبلا تالومع )١،٧٦٠٢،٢٣٠٢،٣٦١٢،٤٩٢٢،٦٢٣

١٧٢،٤٥٤٢١٨،٥١٣٢٣١،٣٦٦٢٤٤،٢٢٠٢٥٧،٠٧٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٣،٩٨٤١١٩،٠٨٥١٢٦،٠٩٠١٣٣،٠٩٥١٤٠،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٢،٤٧٥٢،٤٧٥٢،٤٧٥٢،٤٧٥٢،٤٧٥لوصألا كالهإ

١٦٢،٢٥٩١٨٧،٣٦٠١٩٤،٣٦٥٢٠١،٣٧٠٢٠٨،٣٧٥فيلاكتلا يلامجإ

١٠،١٩٥٣١،١٥٣٣٧،٠٠١٤٢،٨٥٠٤٨،٦٩٩ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،١٩٥٣١،١٥٣٣٧،٠٠١٤٢،٨٥٠٤٨،٦٩٩ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٠،١٩٥٣١،١٥٣٣٧،٠٠١٤٢،٨٥٠٤٨،٦٩٩حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨١،٥٢%٧١،٧٣%٦١،٩٤%٥٢،١٥%١٧،٠٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٨،٩٤%١٧،٥٥%١٥،٩٩%١٤،٢٦%٥،٩١%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٠،٨١٠ةيدقن

نودروم١٠،٨١٠ءالمعو نونيدم

٢١،٦٢٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٣،٢٣٩٠

: ةتباث لوصأ

٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٩،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣،٥٠٠تادعمو تالآ

٠٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٥٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٩،٧٣٩ىرخأ ةتباث لوصأ

١٦،٥٠٠٩،٧٣٩

٥٩،٧٣٩٥٩،٧٣٩

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
١٠،٨١٠١٠،٢٠٠١٠،٠٧٨١٠٤٤٣،٦٢١٠٨٠٨،٩٧١١٦٦١،٧١٢٥١٤،٤٤١٢٤٦٥،٦٨١٢٤١٦،٩٢١٢٣٦٨،١٥١٣٢٩٤،١٧١٤٢٢٠،١٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠،٧١١١١،٧٨٣١٢،٨٥٤١٢،٨٥٤١٣،٩٢٥١٣،٩٢٥١٤،٩٩٦١٤،٩٩٦١٤،٩٩٦١٧،١٣٨١٧،١٣٨١٧،١٣٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢١،٥٢١٢١،٩٨٣٢٢،٩٣٢٢٣،٢٩٧٢٤،٧٣٤٢٥،٥٨٧٢٧،٥١٠٢٧،٤٦٢٢٧،٤١٣٢٩،٥٠٦٣٠،٤٣٢٣١،٣٥٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٨٣٨٦،٤٢١٧،٠٠٥٧،٠٠٥٧،٥٨٩٧،٥٨٩٨،١٧٣٨،١٧٣٨،١٧٣٩،٣٤٠٩،٣٤٠٩،٣٤٠تاماخلا ةفلكت (

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١١،٣٢١١١،٩٠٥١٢،٤٨٨١٢،٤٨٨١٣،٠٧٢١٣،٠٧٢١٥،٠٤٥١٥،٠٤٥١٥،٠٤٥١٦،٢١٢١٦،٢١٢١٦،٢١٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠،٢٠٠١٠،٠٧٨١٠،٤٤٤١٠،٨٠٩١١،٦٦٢١٢،٥١٤١٢،٤٦٦١٢،٤١٧١٢،٣٦٨١٣،٢٩٤١٤،٢٢٠١٥،١٤٦رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٠،٨١٠١٥،١٤٦٣٢،١٠٧٥٤٩١٦،٦٧٣٣٣٩١٩٠٨،٢٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٧٢،٤٥٤٢١٨،٥١٣٢٣١،٣٦٦٢٤٤،٢٢٠٢٥٧،٠٧٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٨٣،٢٦٣٢٣٣،٦٥٩٢٦٣،٤٧٣٢٩٩،١٣٧٣٤٨،٩٨٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٣،٩٨٤١١٩،٠٨٥١٢٦،٠٩٠١٣٣،٠٩٥١٤٠،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨،٣٣٣١٦،٦٦٧١٦،٦٦٧٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٦٨،١١٧٢٠١،٥٥٢٢٠٨،٥٥٧٢٠٧،٢٢٨٢٠٥،٩٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥،١٤٦٣٢،١٠٧٥٤،٩١٧٩١،٩٠٨١٤٣،٠٨٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


