
: 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
٧١،٣٠٠عورشملا ةفلكت
١،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. اهريغو ثوحب دادعإو ةمجرتو ريوصتو ةعابط نم بالطلل تامدخلا ميدقتل زكرم

ةيودي تاوداو  ، رزيل ةعباط  ، رتويبمك  ، ديلجت ةلآ  ، فيلغت ةلآ  ، ريوصت ةلآ
برم رتم ٣٠ نع لقت ال ةحاسم يميلعت عمجم برق ع
فيلغتو ديلجت لماع ،ةعابط لماع ،مجرتم ،عورشملا ريدم

٤،٣٨٤
%٤،١٤

بالطلا تامدخ زكرم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٥،٩٧٦
سيسأتلا تافورصم٣٣،١٧٦

فيلغت تاودأ ،ةعابط رابحأ ،ريوصت قرو
ءابرهك

ةمجرت  ، ديلجتو فيلغت  ، ريوصت  ، ةعابط

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،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

١،٥٠٠٥،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٦٠٠٦،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٣٠٢٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٩٠٣٠،٠٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠

٢١،٣٠٠٢٥٥،٦٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٠٣٠،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠
٢١٨٠،٠٠٣٦٠٤،٣٢٠
١٢٠٠،٠٠٢٠٠٢،٤٠٠
١٨،٠٠٨٩٦
١٧،٠٠٧٨٤
١٣٠،٠٠٣٠٣٦٠
١٣٥،٠٠٣٥٤٢٠

١،٥٤٠١٨،٤٨٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٨،٢٠٠٩٨،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٥٠٠١٢٥
٦٠٠٥٠
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٣،٦٠٠٣٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

ءابرهكلا
يلامجإلا

( نوترك يندعم كلس (

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لماع

لصألا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( نوترك ريوصت قرو (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ٣٠ ةحاسم

يلامجإلا

مجرتم
ةعابط لماع

( ثحب ثوحب ةعابط (

تاداريإلا يلامجإ
( ةقرو ةمجرت (

ريوصت ربح
ةعباطلا ربح

( نوترك فيلغت نوزلح (
( نوترك يرارحلا فيلغتلا تاكاسم (

( نوترك تاسابد (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةقرو ٥٠ بلطلا طسوتم ،بلط قاروأ ريوصت (
(..، كلس ،يرارح ،ينوزلح ديلجت (

ةمدخلا  / جتنملا



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٥٠٠١٢٥
١،٥٠٠١٢٥

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١،٥٤٠١٨،٤٨٠
٨،٢٠٠٩٨،٤٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
١٢٥١،٥٠٠

١٣،١٦٥١٥٧،٩٨٠

٦٥٨٧،٨٩٩

١٣،٨٢٣١٦٥،٨٧٩

عوم ا

يلامجإلا

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

دنبلا
ريوصتلا تالآل ةيرود ةنايص



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٨،٢٩٤
٨،٢٩٤
٠

١٦،٥٨٨
٠

٣٣،١٧٦

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٥٢٥٠%١٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠ةريبك ريوصت ةلآ
١٥٨٢٥%١٥،٥٠٠٥،٥٠٠ةريغص ريوصت ةلآ

NB730 ١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠فئاظولا ددعتم زاهج
VOMBO ١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ديلجت ةلآ

١٠٢٨٠%١٢،٨٠٠٢،٨٠٠يرارح ديلجت ةلآ
١٥٣٠%١٢٠٠٢٠٠ةريبك ةسابد
١٠٧٠%١٧٠٠٧٠٠قرو صقم

٤٠٢٤٠٠%٢٣،٠٠٠٦،٠٠٠رتويبمك
١٥٤٥٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠ءاوه فيكم
٢٠٤٨٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠رزيل ةعباط
٥٩،٣٠٠١٠١٥٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٤٠%٢٧٠٠١،٤٠٠بتكم

( رتم ١٠١٨٠%٦٣٠٠١،٨٠٠ففرأ (
١٠٨٠%١٨٠٠٨٠٠لابقتسا رتنواك

٤،٠٠٠٤٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول
١٥٧٥٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد

٨،٠٠٠١٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥٩،٣٠٠١٠،١٥٥٨٤٦

٤،٠٠٠٤٠٠٣٣

٨،٠٠٠١،٢٠٠١٠٠

٧١،٣٠٠١١،٧٥٥٩٨٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

تادعملاو تالآلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٥٠٠
١،٥٠٠

ةميقلا
٣٣،١٧٦
٧١،٣٠٠
١،٥٠٠

١٠٥،٩٧٦

ةميقلاليصفت
٥،٩٧٦ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

عوم ا
سيسأت تافورصم



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٠،٦٥٠١١،٧١٥١٢،٧٨٠١٢،٧٨٠١٣،٨٤٥١٣،٨٤٥١٤،٩١٠١٤،٩١٠١٤،٩١٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧١،٤٦٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٧١١٧١٢٨١٢٨١٣٨١٣٨١٤٩١٤٩١٤٩١٧٠١٧٠١٧٠١،٧١٥

( عيبلا تالومع )١٠٧١١٧١٢٨١٢٨١٣٨١٣٨١٤٩١٤٩١٤٩١٧٠١٧٠١٧٠١،٧١٥

١٠،٤٣٧١١،٤٨١١٢،٥٢٤١٢،٥٢٤١٣،٥٦٨١٣،٥٦٨١٤،٦١٢١٤،٦١٢١٤،٦١٢١٦،٦٩٩١٦،٦٩٩١٦،٦٩٩١٦٨،٠٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧٧٠٨٤٧٩٢٤٩٢٤١،٠٠١١،٠٠١١،٠٧٨١،٠٧٨١،٠٧٨١،٢٣٢١،٢٣٢١،٢٣٢١٢،٣٩٧تاماخلا ةفلكت (

٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٩٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١،٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠٩٨٠١١،٧٥٥لوصألا كالهإ

١٣،٣٧٥١٣،٤٥٢١٣،٥٢٩١٣،٥٢٩١٣،٦٠٦١٣،٦٠٦١٣،٦٨٣١٣،٦٨٣١٣،٦٨٣١٣،٨٣٧١٣،٨٣٧١٣،٨٣٧١٦٣،٦٥٢فيلاكتلا يلامجإ

٩٢٩٩٢٩٩٢٩٢،٨٦٣٢،٨٦٣٢،٨٦٣٤،٣٨٤-٣٧-٣٧-١،٠٠٤-١،٠٠٤-١،٩٧١-٢،٩٣٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩٢٩٩٢٩٩٢٩٢،٨٦٣٢،٨٦٣٢،٨٦٣٤،٣٨٤-٣٧-٣٧-١،٠٠٤-١،٠٠٤-١،٩٧١-٢،٩٣٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩٢٩٩٢٩٩٢٩٢،٨٦٣٢،٨٦٣٢،٨٦٣٤،٣٨٤-٣٧-٣٧-١،٠٠٤-١،٠٠٤-١،٩٧١-٢،٩٣٨حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٧١،٤٦٥٢١٧،٢٦٠٢٣٠،٠٤٠٢٤٢،٨٢٠٢٥٥،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٧١٥٢،١٧٣٢،٣٠٠٢،٤٢٨٢،٥٥٦

( عيبلا تالومع )١،٧١٥٢،١٧٣٢،٣٠٠٢،٤٢٨٢،٥٥٦

١٦٨،٠٣٦٢١٢،٩١٥٢٢٥،٤٣٩٢٣٧،٩٦٤٢٥٠،٤٨٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢،٣٩٧١٥،٧٠٨١٦،٦٣٢١٧،٥٥٦١٨،٤٨٠تاماخلا ةفلكت (

٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١١،٧٥٥١١،٧٥٥١١،٧٥٥١١،٧٥٥١١،٧٥٥لوصألا كالهإ

١٦٣،٦٥٢١٦٦،٩٦٣١٦٧،٨٨٧١٦٨،٨١١١٦٩،٧٣٥فيلاكتلا يلامجإ

٤،٣٨٤٤٥،٩٥٢٥٧،٥٥٢٦٩،١٥٣٨٠،٧٥٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤،٣٨٤٤٥،٩٥٢٥٧،٥٥٢٦٩،١٥٣٨٠،٧٥٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤،٣٨٤٤٥،٩٥٢٥٧،٥٥٢٦٩،١٥٣٨٠،٧٥٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٦،٢٠%٦٥،٢٥%٥٤،٣١%٤٣،٣٦%٤،١٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٢،٢٤%٢٩،٠٦%٢٥،٥٣%٢١،٥٨%٢،٦١%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٨،٢٩٤ةيدقن

نودروم٨،٢٩٤ءالمعو نونيدم

١٦،٥٨٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٣،١٧٦٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٥٩،٣٠٠تادعمو تالآ

٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٩،٥٠٠٥،٩٧٦ىرخأ ةتباث لوصأ

٧٢،٨٠٠٥،٩٧٦

١٠٥،٩٧٦١٠٥،٩٧٦ 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
٨،٢٩٤٦،٣٣٦٥،٣٤٥٥٣٢٠،٠٥٥٢٩٥،٤٥٦٢٣٧،٥٥٧١٧٩،٦٥٦٣١٠،٦٧٢٥٤٤١،٦٩٤٤٥٧٢،٧١٧٥٦٣٧،١٣٩٦٧٠١،٥٦١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠،٤٣٧١١،٤٨١١٢،٥٢٤١٢،٥٢٤١٣،٥٦٨١٣،٥٦٨١٤،٦١٢١٤،٦١٢١٤،٦١٢١٦،٦٩٩١٦،٦٩٩١٦،٦٩٩ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٨،٧٣١١٧،٨١٧١٧،٨٦٩١٧،٨٤٤١٨،٨٦٤١٩،٨٠٦٢١،٧٩١٢٠،٩٢٢٢٠،٠٥٣٢١،٢٧٢٢٢،٣٣٦٢٣،٤٠١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧٧٠٨٤٧٩٢٤٩٢٤١،٠٠١١،٠٠١١،٠٧٨١،٠٧٨١،٠٧٨١،٢٣٢١،٢٣٢١،٢٣٢تاماخلا ةفلكت (

٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٢،٣٩٥١٢،٤٧٢١٢،٥٤٩١٢،٥٤٩١٢،٦٢٦١٢،٦٢٦١٥،٤٨١١٥،٤٨١١٥،٤٨١١٥،٦٣٥١٥،٦٣٥١٥،٦٣٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦،٣٣٦٥،٣٤٥٥،٣٢٠٥،٢٩٥٦،٢٣٨٧،١٨٠٦،٣١١٥،٤٤٢٤،٥٧٣٥،٦٣٧٦،٧٠٢٧،٧٦٦رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٨،٢٩٤٧،٧٦٦٣٢،١٣٩٦٨١١٣،٣١٦٦٧١٣٢٣٥٤،٢٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٦٨،٠٣٦٢١٢،٩١٥٢٢٥،٤٣٩٢٣٧،٩٦٤٢٥٠،٤٨٨ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٧٦،٣٣٠٢٢٠،٦٨١٢٥٧،٥٧٩٣٠٦،٠٧٧٣٨٢،٨٤٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢،٣٩٧١٥،٧٠٨١٦،٦٣٢١٧،٥٥٦١٨،٤٨٠تاماخلا ةفلكت (

٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٦٨،٥٦٤١٨٨،٥٤١١٨٩،٤٦٥١٧٣،٧٢٣١٥٧،٩٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧،٧٦٦٣٢،١٣٩٦٨،١١٣١٣٢،٣٥٤٢٢٤،٨٦٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


