
: 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
٢٣،٧٠٠عورشملا ةفلكت
١،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ا. اراوسسكا عيمجو  ( ةلمعتسم ،ةديدج تالاوجلا عيبل لحم (

رتويبمك  ، ءاوه فيكم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٣٠ نع ل

تالاوج حالصإ ينف عورشملا بحاص + 

٥٣،٤٤٨
%١٤،١٣

تالاوج عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٧٨،٢٣٥
سيسأتلا تافورصم٣٥٣،٠٣٥

تاراوسسكا ،لاوج ةزهجأ
ءابرهك

لاوج جمارب تاراوسسكا +  لاوج ةزهجأ + 

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،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

١٥٠،٠٧٠٠،٠١٠٥،٠٠٠١،٢٦٠،٠٠٠
٦٠٠،٠١٠،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٧٠٠،٠٢٠،٠١٤،٠٠٠١٦٨،٠٠٠
٦٠،٠٢٠،٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
٣٠٠،٠٩٨،٠٢٩،٤٠٠٣٥٢،٨٠٠

١٥٥،٦٠٠١،٨٦٧،٢٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٥٠٦٦٠،٠٠٩٩،٠٠٠١،١٨٨،٠٠٠
٦٠٠٧،٠٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠
٣٠٠٩٤،٠٠٢٨،٢٠٠٣٣٨،٤٠٠

١٣١،٤٠٠١،٥٧٦،٨٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١٢٠١٠
١،٢٠٠١٠٠
٢،٣٢٠١٩٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠ عقوم راجيإ

نحش تاقاطب
يلامجإلا

دنبلا
صيخارت موسر

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا
لاوج ةزهجأ
تاراوسسكا

تاظحالم

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص
تاينورتكلا ينف

( بلط تامغنو جمارب (

تاداريإلا يلامجإ

ةزهجأ حالصإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

لاوج ةزهجأ
تاراوسسكا

ةمدخلا  / جتنملا

نحش تاقاطب



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٣١،٤٠٠١،٥٧٦،٨٠٠
٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٩٣٢،٣٢٠
٥٠٠٦،٠٠٠

١٤٠،٠٩٣١،٦٨١،١٢٠

٧،٠٠٥٨٤،٠٥٦

١٤٧،٠٩٨١،٧٦٥،١٧٦

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

عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٨٨،٢٥٩
٨٨،٢٥٩

٠
١٧٦،٥١٨

٠
٣٥٣،٠٣٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٣٦٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

٣٠٦٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠رتويبمك
٤،٤٠٠٩٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( رتم ١٠١٥٠%٥٣٠٠١،٥٠٠ضرع تانيرتب (
( رتم ١٠٨٠%٤٢٠٠٨٠٠ففرأ (

٢،٣٠٠٢٣٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٣٠٠٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠يلخاد روكيد
١٥٣٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

١٧،٠٠٠٣٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤،٤٠٠٩٦٠٨٠

٢،٣٠٠٢٣٠١٩

١٧،٠٠٠٣،٣٠٠٢٧٥

٢٣،٧٠٠٤،٤٩٠٣٧٤

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٥٠٠
١،٥٠٠

ةميقلا
٣٥٣،٠٣٥
٢٣،٧٠٠
١،٥٠٠

٣٧٨،٢٣٥

( 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

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ليجست موسر

ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

دنبلا

تادعملاو تالآلا



ةميقلاليصفت
٧٨،٢٣٥ليومتلا ةميق
١٥٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

١٥٠،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

٧٧،٨٠٠٨٥،٥٨٠٩٣،٣٦٠٩٣،٣٦٠١٠١،١٤٠١٠١،١٤٠١٠٨،٩٢٠١٠٨،٩٢٠١٠٨،٩٢٠١٢٤،٤٨٠١٢٤،٤٨٠١٢٤،٤٨٠١،٢٥٢،٥٨٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧٧٨٨٥٦٩٣٤٩٣٤١،٠١١١،٠١١١،٠٨٩١،٠٨٩١،٠٨٩١،٢٤٥١،٢٤٥١،٢٤٥١٢،٥٢٦

( عيبلا تالومع )٧٧٨٨٥٦٩٣٤٩٣٤١،٠١١١،٠١١١،٠٨٩١،٠٨٩١،٠٨٩١،٢٤٥١،٢٤٥١،٢٤٥١٢،٥٢٦

٧٦،٢٤٤٨٣،٨٦٨٩١،٤٩٣٩١،٤٩٣٩٩،١١٧٩٩،١١٧١٠٦،٧٤٢١٠٦،٧٤٢١٠٦،٧٤٢١٢١،٩٩٠١٢١،٩٩٠١٢١،٩٩٠١،٢٢٧،٥٢٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦٥،٧٠٠٧٢،٢٧٠٧٨،٨٤٠٧٨،٨٤٠٨٥،٤١٠٨٥،٤١٠٩١،٩٨٠٩١،٩٨٠٩١،٩٨٠١٠٥،١٢٠١٠٥،١٢٠١٠٥،١٢٠١،٠٥٧،٧٧٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣٢،٣٢٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٤،٤٩٠لوصألا كالهإ

٧٤،٧٦٨٨١،٣٣٨٨٧،٩٠٨٨٧،٩٠٨٩٤،٤٧٨٩٤،٤٧٨١٠١،٠٤٨١٠١،٠٤٨١٠١،٠٤٨١١٤،١٨٨١١٤،١٨٨١١٤،١٨٨١،١٦٦،٥٨٠فيلاكتلا يلامجإ

١،٤٧٧٢،٥٣١٣،٥٨٥٣،٥٨٥٤،٦٤٠٤،٦٤٠٥،٦٩٤٥،٦٩٤٥،٦٩٤٧،٨٠٣٧،٨٠٣٧،٨٠٣٦٠،٩٤٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٧،٥٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٥٢١،٩٠٦٢،٩٦٠٢،٩٦٠٤،٠١٥٤،٠١٥٥،٠٦٩٥،٠٦٩٥،٠٦٩٧،١٧٨٧،١٧٨٧،١٧٨٥٣،٤٤٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٥٢١،٩٠٦٢،٩٦٠٢،٩٦٠٤،٠١٥٤،٠١٥٥،٠٦٩٥،٠٦٩٥،٠٦٩٧،١٧٨٧،١٧٨٧،١٧٨٥٣،٤٤٨حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١،٢٥٢،٥٨٠١،٥٨٧،١٢٠١،٦٨٠،٤٨٠١،٧٧٣،٨٤٠١،٨٦٧،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢،٥٢٦١٥،٨٧١١٦،٨٠٥١٧،٧٣٨١٨،٦٧٢

( عيبلا تالومع )١٢،٥٢٦١٥،٨٧١١٦،٨٠٥١٧،٧٣٨١٨،٦٧٢

١،٢٢٧،٥٢٨١،٥٥٥،٣٧٨١،٦٤٦،٨٧٠١،٧٣٨،٣٦٣١،٨٢٩،٨٥٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١،٠٥٧،٧٧٠١،٣٤٠،٢٨٠١،٤١٩،١٢٠١،٤٩٧،٩٦٠١،٥٧٦،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٣٢٠٢،٣٢٠٢،٣٢٠٢،٣٢٠٢،٣٢٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٤،٤٩٠٤،٤٩٠٤،٤٩٠٤،٤٩٠٤،٤٩٠لوصألا كالهإ

١،١٦٦،٥٨٠١،٤٤٩،٠٩٠١،٥٢٧،٩٣٠١،٦٠٦،٧٧٠١،٦٨٥،٦١٠فيلاكتلا يلامجإ

٦٠،٩٤٨١٠٦،٢٨٨١١٨،٩٤٠١٣١،٥٩٣١٤٤،٢٤٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٣،٤٤٨٩٨،٧٨٨١١١،٤٤٠١٢٤،٠٩٣١٣٦،٧٤٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٣،٤٤٨٩٨،٧٨٨١١١،٤٤٠١٢٤،٠٩٣١٣٦،٧٤٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٣٦،١٥%٣٢،٨١%٢٩،٤٦%٢٦،١٢%١٤،١٣%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٧،٤٧%٧،١٤%٦،٧٧%٦،٣٥%٤،٣٥%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٨٨،٢٥٩ةيدقن

نودروم٨٨،٢٥٩ءالمعو نونيدم

١٧٦،٥١٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٥٣،٠٣٥٠

: ةتباث لوصأ

٣٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٣٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤،٤٠٠تادعمو تالآ

٠٣٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠٠،٠٠٠ضرأ

١٨،٥٠٠٧٨،٢٣٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٥،٢٠٠٧٨،٢٣٥

٣٧٨،٢٣٥٣٧٨،٢٣٥ 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
٨٨،٢٥٩٨٦،٩٨٤٨٦،٧٦٥٨٧٥٩٩٨٨٤٣٣،٤٧٩٠٣٢٢،٣٣٩٢٢١١،٢٩٠٩٨٧،٨٨٩٧٦٤،٤٨٨٥٤١٨٩٤٢٦،٤٩٠٣١١،٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٧٦،٢٤٤٨٣،٨٦٨٩١،٤٩٣٩١،٤٩٣٩٩،١١٧٩٩،١١٧١٠٦،٧٤٢١٠٦،٧٤٢١٠٦،٧٤٢١٢١،٩٩٠١٢١،٩٩٠١٢١،٩٩٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٦٤،٥٠٣١٧٠،٨٥٣١٧٨،٢٥٧١٧٩،٠٩٢١٨٧،٥٥١١٨٩،٤٤٠١٩٨،٩٥٣١٩٧،٧٢٩١٩٦،٥٠٦٢١٠،٥٣١٢١١،٤١٧٢١٢،٣٠٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦٥،٧٠٠٧٢،٢٧٠٧٨،٨٤٠٧٨،٨٤٠٨٥،٤١٠٨٥،٤١٠٩١،٩٨٠٩١،٩٨٠٩١،٩٨٠١٠٥،١٢٠١٠٥،١٢٠١٠٥،١٢٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥ةيكنب ةمدخ موسر

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧٧،٥١٨٨٤،٠٨٨٩٠،٦٥٨٩٠،٦٥٨٩٧،٢٢٨٩٧،٢٢٨١٠٧،٩٦٥١٠٧،٩٦٥١٠٧،٩٦٥١٢١،١٠٥١٢١،١٠٥١٢١،١٠٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨٦،٩٨٤٨٦،٧٦٥٨٧،٥٩٩٨٨،٤٣٣٩٠،٣٢٢٩٢،٢١١٩٠،٩٨٨٨٩،٧٦٤٨٨،٥٤١٨٩،٤٢٦٩٠،٣١٢٩١،١٩٧رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٨٨،٢٥٩٩١،١٩٧١١٤،٤٧٥١٥٠٤٠٥،٢٢٢٣٩٨٨،٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١،٢٢٧،٥٢٨١،٥٥٥،٣٧٨١،٦٤٦،٨٧٠١،٧٣٨،٣٦٣١،٨٢٩،٨٥٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١،٣١٥،٧٨٧١،٦٤٦،٥٧٥١،٧٦١،٣٤٥١،٨٨٨،٧٦٨٢،٠٥٣،٨٤٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١،٠٥٧،٧٧٠١،٣٤٠،٢٨٠١،٤١٩،١٢٠١،٤٩٧،٩٦٠١،٥٧٦،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٣٢٠٢،٣٢٠٢،٣٢٠٢،٣٢٠٢،٣٢٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٥،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١،٢٢٤،٥٩٠١،٥٣٢،١٠٠١،٦١٠،٩٤٠١،٦٦٤،٧٨٠١،٧١٨،٦٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩١،١٩٧١١٤،٤٧٥١٥٠،٤٠٥٢٢٣،٩٨٨٣٣٥،٢٢٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


