
: 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
١٠٢،٤٠٠عورشملا ةفلكت
٤،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

١٤٥،٢٣٤
%٢٥،٥٥

ةيئاذغ داوم عيزوت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٦٨،٣٥٨
سيسأتلا تافورصم٤٦١،٩٥٨

ةيئاذغ داوم
نيرتب ءابرهك + 

تالاقبلا ىلع ةيئاذغ داوم عيزوت

. ةريبكلا زكارملا ىلإ باهذلا للقي امم ةئزجتلاب عيبلا زكارم ىلإ ةيئاذغلا داوملا ليصوت

.( تكرام ينيم ،تالاقب ةئزجتلاب عيبلا زكارم ىلع اهعيزوت مث نمو ةلمجلا راجت نم ةيئاذغلا داوملا ءارش عورشملا ةركف موقت (

. عيزوت تارايس  ، ءاوه فيكم
نزخم بتكم + 

قئاس  + ( قسنم ريدم (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠

١،٠٠٠،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

٣٦٠٠٠٦،٠٢١٦،٠٠٠٢،٥٩٢،٠٠٠
٢١٦،٠٠٠٢،٥٩٢،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٦،٠٠٠٤،٧٥١٧١،٠٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠

٠٠
١٧١،٠٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٠،٠٠٠٨٣٣

١٠،٠٠٠٨٣٣
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
٢،٠٠٠١٦٧
٤،٠٠٠٣٣٣
١،٢٠٠١٠٠
٥،٤٠٠٤٥٠
١٣،٨٠٠١،١٥٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٤٠٠٤،٨٠٠
١،٦٠٠١٩،٢٠٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦،٠٠٠٥٠٠
٦،٠٠٠٥٠٠

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مجك ةيئاذغ داوم عيزوت (
ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

ةفيظولا
تاعيبم بودنمو قئاس

( عورشملا بحاص يرادإ (

تاظحالملصألا

(٢ م١٠٠ عدوتسم راجيإ (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( مجك ةيئاذغ داوم (

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

(٢ م٣٠ يرادإ بتكم راجيإ (

ءابرهكلا
نيرتب
يلامجإلا

دنبلا
نيترايسل ةماع ةنايص

يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٧١،٠٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠
٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
١،١٥٠١٣،٨٠٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

١٨٣،٣١٧٢،١٩٩،٨٠٠

٩،١٦٦١٠٩،٩٩٠

١٩٢،٤٨٣٢،٣٠٩،٧٩٠

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
ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١١٥،٤٩٠
١١٥،٤٩٠

٠
٢٣٠،٩٧٩

٠
٤٦١،٩٥٨

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٢٠٤٠٠%٢،٠٠٠
٧،٠٠٠٩٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠١٨٠٠٠%٢٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠ةريغص عيزوت ةرايس
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠بتكملل ءاوه فيكم

٩٢،٤٠٠١٨٢٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠يرادإ بتكم
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٧،٠٠٠٩٠٠٧٥

٩٢،٤٠٠١٨،٢٤٠١،٥٢٠

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

١٠٢،٤٠٠١٩،٤٤٠١،٦٢٠

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠
١،٠٠٠
٤،٠٠٠

ةميقلا
٤٦١،٩٥٨
١٠٢،٤٠٠
٤،٠٠٠

٥٦٨،٣٥٨

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ليجست موسر

ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
تادعملاو تالآلا

دنبلا
عدوتسم زيهجت (١٠٠م٢)

يرادإ بتكم زيهجت
عوم ا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلاليصفت
٦٨،٣٥٨ليومتلا ةميق
٢٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

٣٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
٥،٠٠%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

١٠٨،٠٠٠١١٨،٨٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٤٠،٤٠٠١٤٠،٤٠٠١٥١،٢٠٠١٥١،٢٠٠١٥١،٢٠٠١٧٢،٨٠٠١٧٢،٨٠٠١٧٢،٨٠٠١،٧٣٨،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٠٨٠١،١٨٨١،٢٩٦١،٢٩٦١،٤٠٤١،٤٠٤١،٥١٢١،٥١٢١،٥١٢١،٧٢٨١،٧٢٨١،٧٢٨١٧،٣٨٨

( عيبلا تالومع )١،٠٨٠١،١٨٨١،٢٩٦١،٢٩٦١،٤٠٤١،٤٠٤١،٥١٢١،٥١٢١،٥١٢١،٧٢٨١،٧٢٨١،٧٢٨١٧،٣٨٨

١٠٥،٨٤٠١١٦،٤٢٤١٢٧،٠٠٨١٢٧،٠٠٨١٣٧،٥٩٢١٣٧،٥٩٢١٤٨،١٧٦١٤٨،١٧٦١٤٨،١٧٦١٦٩،٣٤٤١٦٩،٣٤٤١٦٩،٣٤٤١،٧٠٤،٠٢٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨٥،٥٠٠٩٤،٠٥٠١٠٢،٦٠٠١٠٢،٦٠٠١١١،١٥٠١١١،١٥٠١١٩،٧٠٠١١٩،٧٠٠١١٩،٧٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١،٣٧٦،٥٥٠تاماخلا ةفلكت (

٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١٣،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١،٦٢٠١٩،٤٤٠لوصألا كالهإ

٩٩،٤٣٧١٠٧،٩٨٧١١٦،٥٣٧١١٦،٥٣٧١٢٥،٠٨٧١٢٥،٠٨٧١٣٣،٦٣٧١٣٣،٦٣٧١٣٣،٦٣٧١٥٠،٧٣٧١٥٠،٧٣٧١٥٠،٧٣٧١،٥٤٣،٧٩٠فيلاكتلا يلامجإ

٦،٤٠٣٨،٤٣٧١٠،٤٧١١٠،٤٧١١٢،٥٠٥١٢،٥٠٥١٤،٥٣٩١٤،٥٣٩١٤،٥٣٩١٨،٦٠٧١٨،٦٠٧١٨،٦٠٧١٦٠،٢٣٤ليغشتلا حبر يلامجإ

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،١٥٣٧،١٨٧٩،٢٢١٩،٢٢١١١،٢٥٥١١،٢٥٥١٣،٢٨٩١٣،٢٨٩١٣،٢٨٩١٧،٣٥٧١٧،٣٥٧١٧،٣٥٧١٤٥،٢٣٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥،١٥٣٧،١٨٧٩،٢٢١٩،٢٢١١١،٢٥٥١١،٢٥٥١٣،٢٨٩١٣،٢٨٩١٣،٢٨٩١٧،٣٥٧١٧،٣٥٧١٧،٣٥٧١٤٥،٢٣٤حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١،٧٣٨،٨٠٠٢،٢٠٣،٢٠٠٢،٣٣٢،٨٠٠٢،٤٦٢،٤٠٠٢،٥٩٢،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٧،٣٨٨٢٢،٠٣٢٢٣،٣٢٨٢٤،٦٢٤٢٥،٩٢٠

( عيبلا تالومع )١٧،٣٨٨٢٢،٠٣٢٢٣،٣٢٨٢٤،٦٢٤٢٥،٩٢٠

١،٧٠٤،٠٢٤٢،١٥٩،١٣٦٢،٢٨٦،١٤٤٢،٤١٣،١٥٢٢،٥٤٠،١٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١،٣٧٦،٥٥٠١،٧٤٤،٢٠٠١،٨٤٦،٨٠٠١،٩٤٩،٤٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠لوصألا كالهإ

١،٥٤٣،٧٩٠١،٩١١،٤٤٠٢،٠١٤،٠٤٠٢،١١٦،٦٤٠٢،٢١٩،٢٤٠فيلاكتلا يلامجإ

١٦٠،٢٣٤٢٤٧،٦٩٦٢٧٢،١٠٤٢٩٦،٥١٢٣٢٠،٩٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٤٥،٢٣٤٢٣٢،٦٩٦٢٥٧،١٠٤٢٨١،٥١٢٣٠٥،٩٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٤٥،٢٣٤٢٣٢،٦٩٦٢٥٧،١٠٤٢٨١،٥١٢٣٠٥،٩٢٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٣،٨٣%٤٩،٥٣%٤٥،٢٤%٤٠،٩٤%٢٥،٥٥%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٢،٠٤%١١،٦٧%١١،٢٥%١٠،٧٨%٨،٥٢%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١١٥،٤٩٠ةيدقن

نودروم١١٥،٤٩٠ءالمعو نونيدم

٢٣٠،٩٧٩عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٦١،٩٥٨٠

: ةتباث لوصأ

٥٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩٢،٤٠٠تادعمو تالآ

٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٥٠٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٦٨،٣٥٨ىرخأ ةتباث لوصأ

١٠٦،٤٠٠٦٨،٣٥٨

٥٦٨،٣٥٨٥٦٨،٣٥٨

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
١١٥،٤٩٠١١٧،٢٦٣١٢١،٠٧٠١٢٦٩١١،٥١٣٢٧٥٢،٨١٤٠٦٢٨،٢١٤٨٥٠٣،٥١٥٢٨٥٧،٣١٥٧٢١١،١١٦١٥٦٤،٨١٦٩٩٨٦،٦١٧٨٤٠٨،٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠٥،٨٤٠١١٦،٤٢٤١٢٧،٠٠٨١٢٧،٠٠٨١٣٧،٥٩٢١٣٧،٥٩٢١٤٨،١٧٦١٤٨،١٧٦١٤٨،١٧٦١٦٩،٣٤٤١٦٩،٣٤٤١٦٩،٣٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٢١،٣٣٠٢٣٣،٦٨٧٢٤٨،٠٧٨٢٥٣،٩٢٠٢٧٠،٣٤٥٢٧٨،٢٢٠٢٩٦،٦٨٠٣٠١،٠٣٣٣٠٥،٣٨٧٣٣٠،٩٠٩٣٣٩،٣٣١٣٤٧،٧٥٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨٥،٥٠٠٩٤،٠٥٠١٠٢،٦٠٠١٠٢،٦٠٠١١١،١٥٠١١١،١٥٠١١٩،٧٠٠١١٩،٧٠٠١١٩،٧٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧تاراجيإلا

١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠١،١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٥٥٦١٠،٥٥٦١٠،٥٥٦١٠،٥٥٦١٠،٥٥٦١٠،٥٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٠٤،٠٦٧١١٢،٦١٧١٢١،١٦٧١٢١،١٦٧١٢٩،٧١٧١٢٩،٧١٧١٤٣،٨٢٢١٤٣،٨٢٢١٤٣،٨٢٢١٦٠،٩٢٢١٦٠،٩٢٢١٦٠،٩٢٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١١٧،٢٦٣١٢١،٠٧٠١٢٦،٩١٢١٣٢،٧٥٣١٤٠،٦٢٨١٤٨،٥٠٤١٥٢،٨٥٧١٥٧،٢١١١٦١،٥٦٥١٦٩،٩٨٧١٧٨،٤٠٨١٨٦،٨٣٠رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١١٥،٤٩٠١٨٦،٨٣٠٣١٢،٣٠٠٤٦٢،١٧٧٦٦٩،٧٩٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١،٧٠٤،٠٢٤٢،١٥٩،١٣٦٢،٢٨٦،١٤٤٢،٤١٣،١٥٢٢،٥٤٠،١٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١،٨١٩،٥١٤٢،٣٤٥،٩٦٦٢،٥٩٨،٤٤٤٢،٨٧٥،٣٢٩٣،٢٠٩،٩٥٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١،٣٧٦،٥٥٠١،٧٤٤،٢٠٠١،٨٤٦،٨٠٠١،٩٤٩،٤٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩٣،٣٣٣١٢٦،٦٦٧١٢٦،٦٦٧٩٣،٣٣٣٦٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١،٦٣٢،٦٨٣٢،٠٣٣،٦٦٧٢،١٣٦،٢٦٧٢،٢٠٥،٥٣٣٢،٢٧٤،٨٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٨٦،٨٣٠٣١٢،٣٠٠٤٦٢،١٧٧٦٦٩،٧٩٦٩٣٥،١٥٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


