
: 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
: :٢٣٢،٥٤٧عورشملا ةفلكت :٨٨،١٠٠ةتباثلا لوصألا ةفلكت ١٤١،٩٤٧لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. ةقطنملا يف تارايسلا تاراطإل ةمدخ ريفوت  ، فئاظو ريفوت ٣ 

تارايس تاراطإ تامدخ زكرم

( عورشملا بحاص ريدم (  ،( ينف لماع (

٥٠،٤٠٢
%٢١،٦٧

.( ةعرذأ نزو ،صيصرت ،رشنب حالصإ ،عيب تارايسلا تاراطإ ةمدخل ةشرو ءاشنإ (

. ةيودي تادعم  ، راطإلا اياوز طبض ةلآ  ، ةيئابرهك ةعفار  ، تاراطإلا صيصرت ةلآ  ، تاراطإلا بيكرتو كف ةلآ
يراجت عراش ىلع عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم

تاراطإلا صيصرتو رشنبلا حالصإ تامزلتسم ،تاراطإ
ءابرهك

تراطإلا حالصإو عيبو ريغت

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

٤٠٠١٥٠،٠٠٦٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠
٤٠٠١٠،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٥٠٥٠،٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢٥٠١٠،٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٦٩،٠٠٠٨٢٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٠٠١٢٠،٠٠٤٨،٠٠٠٥٧٦،٠٠٠
٣٣٠،٠٠٩٠١،٠٨٠
٣٣٠،٠٠٩٠١،٠٨٠

٠٠
٤٨،١٨٠٥٧٨،١٦٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
١،٠٠٠٨٣
٥٠٠٤٢
١،٢٠٠١٠٠
٥،٧٠٠٤٧٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلاةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٤٠٤٨٠
٤٠٠٤،٨٠٠

_____٤٤٠٥،٢٨٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠ يلامجإلا

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
تادعمو تالآ ةنايص

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
لماع

( عورشملا بحاص يرادإ (

دنبلا
تاراطإ

( نوترك ) ( سلبويت حالصإ تاودأ (
( نوترك تاراطإ صاصر (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ةحاسمب عقوم (١٠٠) 

يلامجإلا

راطإلا ايوز طبض

تاداريإلا يلامجإ
( سلبويت حالصإ (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( راطإ تاراطإ عيب (
راطإلا صيصرت

ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤٨،١٨٠٥٧٨،١٦٠
٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٤٧٥٥،٧٠٠
٤٤٠٥،٢٨٠
٢٥٠٣،٠٠٠

٥٦،٣٢٨٦٧٥،٩٤٠

٢،٨١٦٣٣،٧٩٧

٥٩،١٤٥٧٠٩،٧٣٧

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

٣٥،٤٨٧
٣٥،٤٨٧

٠
٧٠،٩٧٤

٠
١٤١،٩٤٧

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٥٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٨٠٠%١٨،٠٠٠٨،٠٠٠راطإلا بيكرتو كف زاهج
١٠٢٢٠٠%١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠راطإلا صيصرت زاهج

١٠٧٥٠%١٧،٥٠٠٧،٥٠٠ةيلآ ةبكرم ةعفار
١٠٢٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراطإ اياوز نازيم

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠روسوربمك
١٠٩٠%٢٤٥٠٩٠٠ةيودي ةعفار

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠ءابرهك تاليصوت
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه فيكم

٦٩،٦٠٠٦٩٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠يرادإ بتكم
١٠١٠٠%٤٢٥٠١،٠٠٠نئابزلل ةحارتسا سلجم

( م٤ م٣ *  ١٠٤٠٠%١٠٤٠٠٤،٠٠٠ةيندعم ففرأ (
٥،٥٠٠٥٥٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠٥٠٠٤٢

٦٩،٦٠٠٦،٩٦٠٥٨٠

٥،٥٠٠٥٥٠٤٦

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٨٨،١٠٠٨،٣١٠٦٩٣

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
تادعملاو تالآلا

دنبلا
عقوملا ةيضرأ زيهجت

عوم ا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
١،٥٠٠
٢،٥٠٠

ةميقلا
١٤١،٩٤٧
٨٨،١٠٠
٢،٥٠٠

٢٣٢،٥٤٧

ةميقلاليصفت
٣٢،٥٤٧ليومتلا ةميق
٢٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم



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

٣٤،٥٠٠٣٧،٩٥٠٤١،٤٠٠٤١،٤٠٠٤٤،٨٥٠٤٤،٨٥٠٤٨،٣٠٠٤٨،٣٠٠٤٨،٣٠٠٥٥،٢٠٠٥٥،٢٠٠٥٥،٢٠٠٥٥٥،٤٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣٤٥٣٨٠٤١٤٤١٤٤٤٩٤٤٩٤٨٣٤٨٣٤٨٣٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥،٥٥٥

( عيبلا تالومع )٣٤٥٣٨٠٤١٤٤١٤٤٤٩٤٤٩٤٨٣٤٨٣٤٨٣٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥،٥٥٥

٣٣،٨١٠٣٧،١٩١٤٠،٥٧٢٤٠،٥٧٢٤٣،٩٥٣٤٣،٩٥٣٤٧،٣٣٤٤٧،٣٣٤٤٧،٣٣٤٥٤،٠٩٦٥٤،٠٩٦٥٤،٠٩٦٥٤٤،٣٤١تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٤،٠٩٠٢٦،٤٩٩٢٨،٩٠٨٢٨،٩٠٨٣١،٣١٧٣١،٣١٧٣٣،٧٢٦٣٣،٧٢٦٣٣،٧٢٦٣٨،٥٤٤٣٨،٥٤٤٣٨،٥٤٤٣٨٧،٨٤٩تاماخلا ةفلكت (

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٥،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٥،٢٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٨،٣١٠لوصألا كالهإ

٣٢،٩٣١٣٥،٣٤٠٣٧،٧٤٩٣٧،٧٤٩٤٠،١٥٨٤٠،١٥٨٤٢،٥٦٧٤٢،٥٦٧٤٢،٥٦٧٤٧،٣٨٥٤٧،٣٨٥٤٧،٣٨٥٤٩٣،٩٣٩فيلاكتلا يلامجإ

٨٧٩١،٨٥١٢،٨٢٣٢،٨٢٣٣،٧٩٥٣،٧٩٥٤،٧٦٧٤،٧٦٧٤،٧٦٧٦،٧١١٦،٧١١٦،٧١١٥٠،٤٠٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٧٩١،٨٥١٢،٨٢٣٢،٨٢٣٣،٧٩٥٣،٧٩٥٤،٧٦٧٤،٧٦٧٤،٧٦٧٦،٧١١٦،٧١١٦،٧١١٥٠،٤٠٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٧٩١،٨٥١٢،٨٢٣٢،٨٢٣٣،٧٩٥٣،٧٩٥٤،٧٦٧٤،٧٦٧٤،٧٦٧٦،٧١١٦،٧١١٦،٧١١٥٠،٤٠٢حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٥٥٥،٤٥٠٧٠٣،٨٠٠٧٤٥،٢٠٠٧٨٦،٦٠٠٨٢٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٥،٥٥٥٧،٠٣٨٧،٤٥٢٧،٨٦٦٨،٢٨٠

( عيبلا تالومع )٥،٥٥٥٧،٠٣٨٧،٤٥٢٧،٨٦٦٨،٢٨٠

٥٤٤،٣٤١٦٨٩،٧٢٤٧٣٠،٢٩٦٧٧٠،٨٦٨٨١١،٤٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٨٧،٨٤٩٤٩١،٤٣٦٥٢٠،٣٤٤٥٤٩،٢٥٢٥٧٨،١٦٠تاماخلا ةفلكت (

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥،٧٠٠٥،٧٠٠٥،٧٠٠٥،٧٠٠٥،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٢٨٠٥،٢٨٠٥،٢٨٠٥،٢٨٠٥،٢٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٨،٣١٠٨،٣١٠٨،٣١٠٨،٣١٠٨،٣١٠لوصألا كالهإ

٤٩٣،٩٣٩٥٩٧،٥٢٦٦٢٦،٤٣٤٦٥٥،٣٤٢٦٨٤،٢٥٠فيلاكتلا يلامجإ

٥٠،٤٠٢٩٢،١٩٨١٠٣،٨٦٢١١٥،٥٢٦١٢٧،١٩٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٠،٤٠٢٩٢،١٩٨١٠٣،٨٦٢١١٥،٥٢٦١٢٧،١٩٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٠،٤٠٢٩٢،١٩٨١٠٣،٨٦٢١١٥،٥٢٦١٢٧،١٩٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٤،٦٩%٤٩،٦٨%٤٤،٦٦%٣٩،٦٥%٢١،٦٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٥،٦٧%١٤،٩٩%١٤،٢٢%١٣،٣٧%٩،٢٦%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٣٥،٤٨٧ةيدقن

نودروم٣٥،٤٨٧ءالمعو نونيدم

٧٠،٩٧٤عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٤١،٩٤٧٠

: ةتباث لوصأ

٢٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٥،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٦٩،٦٠٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٠٠،٠٠٠ضرأ

٥،٥٠٠٣٢،٥٤٧ىرخأ ةتباث لوصأ

٩٠،٦٠٠٣٢،٥٤٧

٢٣٢،٥٤٧٢٣٢،٥٤٧ 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
٣٥،٤٨٧٣٧،٠٥٩٣٩،٦٠٢٤٣١١٧،٨٥٤٦٦٣٣،٥٢٥١١٢١،١٨٥٥٦٠٨،٨٥٥٥٥١٢،٩٦٥٥٤١٧،٠٧٥٥٣٢١،١٨٥٧١٦٩،٢٩٥٩٠١٧،٤١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٣٣،٨١٠٣٧،١٩١٤٠،٥٧٢٤٠،٥٧٢٤٣،٩٥٣٤٣،٩٥٣٤٧،٣٣٤٤٧،٣٣٤٤٧،٣٣٤٥٤،٠٩٦٥٤،٠٩٦٥٤،٠٩٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٦٩،٢٩٧٧٤،٢٥٠٨٠،١٧٤٨٣،٦٩٠٩٠،٥٨٧٩٥،٠٧٤١٠٢،٩٤٣١٠٢،٨٤٧١٠٢،٧٥١١٠٩،٤١٧١١١،٢٦٥١١٣،١١٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٤،٠٩٠٢٦،٤٩٩٢٨،٩٠٨٢٨،٩٠٨٣١،٣١٧٣١،٣١٧٣٣،٧٢٦٣٣،٧٢٦٣٣،٧٢٦٣٨،٥٤٤٣٨،٥٤٤٣٨،٥٤٤تاماخلا ةفلكت (

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥ةيرادإلا فيراصملا

٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٣٢،٢٣٨٣٤،٦٤٧٣٧،٠٥٦٣٧،٠٥٦٣٩،٤٦٥٣٩،٤٦٥٤٧،٤٣٠٤٧،٤٣٠٤٧،٤٣٠٥٢،٢٤٨٥٢،٢٤٨٥٢،٢٤٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣٧،٠٥٩٣٩،٦٠٢٤٣،١١٨٤٦،٦٣٤٥١،١٢١٥٥،٦٠٩٥٥،٥١٣٥٥،٤١٧٥٥،٣٢١٥٧،١٦٩٥٩،٠١٧٦٠،٨٦٦رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٣٥،٤٨٧٦٠،٨٦٦٩٤،٧٠٧١٤٠٢١٢،١٨٣٣٢٣٠٧١٤،٨٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٥٤٤،٣٤١٦٨٩،٧٢٤٧٣٠،٢٩٦٧٧٠،٨٦٨٨١١،٤٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٥٧٩،٨٢٨٧٥٠،٥٩٠٨٢٥،٠٠٣٩١١،٠٨٠١،٠٤٢،١٥٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٨٧،٨٤٩٤٩١،٤٣٦٥٢٠،٣٤٤٥٤٩،٢٥٢٥٧٨،١٦٠تاماخلا ةفلكت (

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥،٧٠٠٥،٧٠٠٥،٧٠٠٥،٧٠٠٥،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٢٨٠٥،٢٨٠٥،٢٨٠٥،٢٨٠٥،٢٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٣،٣٣٣٦٦،٦٦٧٦٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٥١٨،٩٦٢٦٥٥،٨٨٣٦٨٤،٧٩١٦٨٠،٣٦٥٦٧٥،٩٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦٠،٨٦٦٩٤،٧٠٧١٤٠،٢١٢٢٣٠،٧١٥٣٦٦،٢١٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


