
: 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
١٩،٨٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٧٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. اهريغو تاءاشنإو رايغ عطق ريفوتو ةنايص نم ةحابسلا تامامحل تامدخلا ميدقتل زكرم

. ءاوه فيكم  ، ةيودي تادعم
عبرم رتم ٥٠ نع لقت ال ةحاسمب يسيئر عراش

لماع ،ينف  ،( تاعيبم بودنم عورشملا ريدم (

١٥،٧٣٣-
%٢٥،٢٠-

ةحابس تامامح تامدخ زكرم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٦٢،٤٤٠
سيسأتلا تافورصم٣٩،٨٩٠

رايغ عطق ،ةيئايميك داوم
ءابرهك

رايغ عطق عيب  ، ةحابسلا تامامحل ةنايص تامدخ

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٤٠،٠٠٠-

٢٠،٠٠٠-

٠

٢٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٨٠،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

١٥،٠٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١٥،٠٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٣٠٥٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٤٥٣٠١،٣٥٠١٦،٢٠٠
١٦،٥٠٠٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠

١٩،٣٥٠٢٣٢،٢٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٠٢٠،٠٠٦٠٠٧،٢٠٠
٤٥٢٠،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠
١٤،٥٠٠،٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
١،٥٠٠١٢٥
٢٥٠٢١
١،٢٠٠١٠٠
٥،١٥٠٤٢٩

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٤٠٠٤،٨٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ءابرهكلا

دنبلا
(...، ديسأ  ، رولك تايواميك (

فيظنت تاوداو رتالف
ناخس

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ناخس

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالملصألا
( برم رتم ٥٠ ع ةحاسم (

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ةنايص ينف
لماع

(...، ديسأ ،رولك تايواميك (

تاداريإلا يلامجإ

فيظنت تاوداو رتالف

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةنايص دوقع
( عطقلا ريغ نم مزاوللا لماكب حبسملا زيهجت ةلواقم (

ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٤٢٩٥،١٥٠
٤٠٠٤،٨٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

١٥،٨٢٩١٨٩،٩٥٠

٧٩١٩،٤٩٨

١٦،٦٢١١٩٩،٤٤٨

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

ىرخأ ةعونتم تافورصم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٩،٩٧٢
٩،٩٧٢
٠

١٩،٩٤٥
٠

٣٩،٨٩٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةيودي تادعم
١٠٤٥٠%١٤،٥٠٠٤،٥٠٠ءاوه فيكم

٧،٥٠٠٧٥٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لماكتم بتكم
١٠١٣٥%٣٤٥٠١،٣٥٠ففرأ
٤،٣٥٠٤٣٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٨،٠٠٠٩٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٧،٥٠٠٧٥٠٦٣

٤،٣٥٠٤٣٥٣٦

٨،٠٠٠٩٥٠٧٩

١٩،٨٥٠٢،١٣٥١٧٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٢٠٠
١،٥٠٠
٢،٧٠٠

ةميقلا
٣٩،٨٩٠
١٩،٨٥٠
٢،٧٠٠
٦٢،٤٤٠

( 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
٢،٤٤٠ليومتلا ةميق
٦٠،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

٩،٦٧٥١٠،٦٤٣١١،٦١٠١١،٦١٠١٢،٥٧٨١٢،٥٧٨١٣،٥٤٥١٣،٥٤٥١٣،٥٤٥١٥،٤٨٠١٥،٤٨٠١٥،٤٨٠١٥٥،٧٦٨تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩٧١٠٦١١٦١١٦١٢٦١٢٦١٣٥١٣٥١٣٥١٥٥١٥٥١٥٥١،٥٥٨

( عيبلا تالومع )٩٧١٠٦١١٦١١٦١٢٦١٢٦١٣٥١٣٥١٣٥١٥٥١٥٥١٥٥١،٥٥٨

٩،٤٨٢١٠،٤٣٠١١،٣٧٨١١،٣٧٨١٢،٣٢٦١٢،٣٢٦١٣،٢٧٤١٣،٢٧٤١٣،٢٧٤١٥،١٧٠١٥،١٧٠١٥،١٧٠١٥٢،٦٥٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٠٠٠٣،٣٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤٨،٣٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٥،١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨٢،١٣٥لوصألا كالهإ

١٣،٠٠٧١٣،٣٠٧١٣،٦٠٧١٣،٦٠٧١٣،٩٠٧١٣،٩٠٧١٤،٢٠٧١٤،٢٠٧١٤،٢٠٧١٤،٨٠٧١٤،٨٠٧١٤،٨٠٧١٦٨،٣٨٥فيلاكتلا يلامجإ

-٣٦٣٣٦٣٣٦٣١٥،٧٣٣-٩٣٣-٩٣٣-٩٣٣-١،٥٨١-١،٥٨١-٢،٢٢٩-٢،٢٢٩-٢،٨٧٧-٣،٥٢٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٣٦٣٣٦٣٣٦٣١٥،٧٣٣-٩٣٣-٩٣٣-٩٣٣-١،٥٨١-١،٥٨١-٢،٢٢٩-٢،٢٢٩-٢،٨٧٧-٣،٥٢٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٣٦٣٣٦٣٣٦٣١٥،٧٣٣-٩٣٣-٩٣٣-٩٣٣-١،٥٨١-١،٥٨١-٢،٢٢٩-٢،٢٢٩-٢،٨٧٧-٣،٥٢٦حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٥٥،٧٦٨١٩٧،٣٧٠٢٠٨،٩٨٠٢٢٠،٥٩٠٢٣٢،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٥٥٨١،٩٧٤٢،٠٩٠٢،٢٠٦٢،٣٢٢

( عيبلا تالومع )١،٥٥٨١،٩٧٤٢،٠٩٠٢،٢٠٦٢،٣٢٢

١٥٢،٦٥٢١٩٣،٤٢٣٢٠٤،٨٠٠٢١٦،١٧٨٢٢٧،٥٥٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٨،٣٠٠٦١،٢٠٠٦٤،٨٠٠٦٨،٤٠٠٧٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٥،١٥٠٥،١٥٠٥،١٥٠٥،١٥٠٥،١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٢،١٣٥٢،١٣٥٢،١٣٥٢،١٣٥٢،١٣٥لوصألا كالهإ

١٦٨،٣٨٥١٨١،٢٨٥١٨٤،٨٨٥١٨٨،٤٨٥١٩٢،٠٨٥فيلاكتلا يلامجإ

١٢،١٣٨١٩،٩١٥٢٧،٦٩٣٣٥،٤٧١-١٥،٧٣٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٢،١٣٨١٩،٩١٥٢٧،٦٩٣٣٥،٤٧١-١٥،٧٣٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٢،١٣٨١٩،٩١٥٢٧،٦٩٣٣٥،٤٧١-١٥،٧٣٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٦،٨١%٤٤،٣٥%٣١،٩٠%١٩،٤٤%-٢٥،٢٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٥،٥٩%١٢،٨١%٩،٧٢%٦،٢٨%-١٠،٣١%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٩،٩٧٢ةيدقن

نودروم٩،٩٧٢ءالمعو نونيدم

١٩،٩٤٥عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٩،٨٩٠٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٣٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٧،٥٠٠تادعمو تالآ

٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

١٠،٧٠٠٢،٤٤٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٢،٥٥٠٢،٤٤٠

٦٢،٤٤٠٦٢،٤٤٠ 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
-١٢٥٠٠-١١٣٧٤،٦-١٠٢٤٩،٢-٧٨٢٧،٤٤-٥٤٠٥،٧١-٢٩٨٣،٩٧-١٥٨٠،٧٦-٩،٩٧٢٦،٦٢٥٣،٩٢٥١٨٧٣،٨٢٥١٧٧،٥٤٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٤٨٢١٠،٤٣٠١١،٣٧٨١١،٣٧٨١٢،٣٢٦١٢،٣٢٦١٣،٢٧٤١٣،٢٧٤١٣،٢٧٤١٥،١٧٠١٥،١٧٠١٥،١٧٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٩،٤٥٤١٧،٠٥٤١٥،٣٠٣١٣،٢٥٢١٢،١٤٨١٠،٧٤٥١٠،٢٩٠٧،٨٦٨٥،٤٤٧٤،٩٢١٣،٧٩٦٢،٦٧٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٠٠٠٣،٣٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣تاراجيإلا

٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٢،٨٢٩١٣،١٢٩١٣،٤٢٩١٣،٤٢٩١٣،٧٢٩١٣،٧٢٩١٥،٦٩٦١٥،٦٩٦١٥،٦٩٦١٦،٢٩٦١٦،٢٩٦١٦،٢٩٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-١٣،٦٢٥-١٢،٥٠٠-١١،٣٧٥-١٠،٢٤٩-٧،٨٢٧-٥،٤٠٦-٢،٩٨٤-١،٥٨١-٦،٦٢٥٣،٩٢٥١،٨٧٤١٧٨رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٢٥٢٥،٧٢٥-١٧٣٠٢،٤٧٥-١٩،٣٥٣-٩،٩٧٢١٣،٦٢٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٢،٦٥٢١٩٣،٤٢٣٢٠٤،٨٠٠٢١٦،١٧٨٢٢٧،٥٥٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٦٢،٦٢٥١٧٩،٧٩٧١٨٥،٤٤٨١٩٨،٨٧٦٢٣٠،٠٨٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٨،٣٠٠٦١،٢٠٠٦٤،٨٠٠٦٨،٤٠٠٧٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٥،١٥٠٥،١٥٠٥،١٥٠٥،١٥٠٥،١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٧٦،٢٥٠١٩٩،١٥٠٢٠٢،٧٥٠١٩٦،٣٥٠١٨٩،٩٥٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢،٥٢٦٤٠،١٣٢-١٧،٣٠٢-١٩،٣٥٣-١٣،٦٢٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


