
: 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
١٥٧،٩٠٠عورشملا ةفلكت
١،٢٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

. ةريغص تاوبع يف بوبحلا ريفوت

. اهريغو صفصفو ريعشو زرأ نم بوبحلا ةئبعتل عورشم ءاشنإ

ءاوه فيكم  ، ريس  ، ةئبعت ةلآ
. عبرم رتم ١٥٠ نع لقت ال ةحاسم

ةلامع ،عورشم ريدم

٩،٩٣٣-
%٣،٣٠-

بوبح ةئبعت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٠١،٠٣٦
سيسأتلا تافورصم١٤١،٩٣٦

... ، صفصف ،ريعش ،زرأ
ءابرهك

بوبح ةئبعت

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

١٠٠،٠٠٠-

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

٣،٠٠٠٥،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
١،٥٠٠٢٠،٠٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠
١،٤٠٠٤،٠٥،٦٠٠٦٧،٢٠٠
٥٠٠٢٥،٠١٢،٥٠٠١٥٠،٠٠٠

٦٣،١٠٠٧٥٧،٢٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢٣٣١٢٥،٠٠٢٩،١٦٧٣٥٠،٠٠٠
٢٨١٩،٠٠٥٣٢٦،٣٨٤

١،٤٠٠٩،٠٠١٢،٦٠٠١٥١،٢٠٠
١٠٠٩،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠
١،٠٠٠٠،٤٠٤٠٠٤،٨٠٠
١،٥٠٠٢،٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٤٦،٥٩٩٥٥٩،١٨٤

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
٥٠٠٤٢
٢٠٠١٧
٦٠٠٥٠
٤،٣٠٠٣٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٨٠٠٩،٦٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠ يلامجإلا

( وليك كيتسالب سايكأ (
كيتسالب بلع

نوترك
يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ءابرهكلا

دنبلا
وليك سيك ٤٥   ( يدنه  ، يكيرمأ يرصم زرأ (

وليك ٥٠ سيك يبورأ ريعش
يرصم صفصف

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ١٥٠ نع لقت ال ةحاسم

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ةلامع

وليك ٥ ةعس يبورأ ريعش

تاداريإلا يلامجإ
وليك ةعس يرصم صفصف ١ 

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

وليك ١ ةعس  ( يكيرمأ ،يدنه ،يرصم زرأ (
وليك ٥ ةعس  ( يكيرمأ ،يدنه ،يرصم زرأ (

ةمدخلا  / جتنملا



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٨٠٠٦٧
٨٠٠٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤٦،٥٩٩٥٥٩،١٨٤
٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٥٨٤،٣٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠
٦٧٨٠٠

٥٦،٣٢٤٦٧٥،٨٨٤

٢،٨١٦٣٣،٧٩٤

٥٩،١٤٠٧٠٩،٦٧٨

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
ةئبعتلا ةلآل ةنايص

عوم ا

يلامجإلا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٣٥،٤٨٤
٣٥،٤٨٤

٠
٧٠،٩٦٨

٠
١٤١،٩٣٦

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
وليك ١٠١٥٠٠٠%١١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠ةئبعت ةلآ (١-٥) 

١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠ريس
١٥٣٦٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

١٥٥،٩٠٠١٥٧١٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠يرادإ بتكم
١٠١٠٠%٥٢٠٠١،٠٠٠نيزخت تادحو

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥٥،٩٠٠١٥،٧١٠١،٣٠٩

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١٥٧،٩٠٠١٥،٩١٠١،٣٢٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٢٠٠
١،٢٠٠

ةميقلا
١٤١،٩٣٦
١٥٧،٩٠٠
١،٢٠٠

٣٠١،٠٣٦

ةميقلاليصفت
١٠١،٠٣٦ليومتلا ةميق
٢٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

دنبلا

تادعملاو تالآلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
ممذ

نونيدم
هعاونأب نوزخم

ىرخأ ةلوادتم موصأ
يلامجإلا



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

٣١،٥٥٠٣٤،٧٠٥٣٧،٨٦٠٣٧،٨٦٠٤١،٠١٥٤١،٠١٥٤٤،١٧٠٤٤،١٧٠٤٤،١٧٠٥٠،٤٨٠٥٠،٤٨٠٥٠،٤٨٠٥٠٧،٩٥٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣١٦٣٤٧٣٧٩٣٧٩٤١٠٤١٠٤٤٢٤٤٢٤٤٢٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥،٠٨٠

( عيبلا تالومع )٣١٦٣٤٧٣٧٩٣٧٩٤١٠٤١٠٤٤٢٤٤٢٤٤٢٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥،٠٨٠

٣٠،٩١٩٣٤،٠١١٣٧،١٠٣٣٧،١٠٣٤٠،١٩٥٤٠،١٩٥٤٣،٢٨٧٤٣،٢٨٧٤٣،٢٨٧٤٩،٤٧٠٤٩،٤٧٠٤٩،٤٧٠٤٩٧،٧٩٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٣،٢٩٩٢٥،٦٢٩٢٧،٩٥٩٢٧،٩٥٩٣٠،٢٨٩٣٠،٢٨٩٣٢،٦١٩٣٢،٦١٩٣٢،٦١٩٣٧،٢٧٩٣٧،٢٧٩٣٧،٢٧٩٣٧٥،١١٩تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٤،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٨٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١،٣٢٦١٥،٩١٠لوصألا كالهإ

٣٤،٣٥٠٣٦،٦٨٠٣٩،٠١٠٣٩،٠١٠٤١،٣٤٠٤١،٣٤٠٤٣،٦٧٠٤٣،٦٧٠٤٣،٦٧٠٤٨،٣٣٠٤٨،٣٣٠٤٨،٣٣٠٥٠٧،٧٢٩فيلاكتلا يلامجإ

-١،١٤١١،١٤١١،١٤١٩،٩٣٣-٣٨٣-٣٨٣-٣٨٣-١،١٤٥-١،١٤٥-١،٩٠٧-١،٩٠٧-٢،٦٦٩-٣،٤٣١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١،١٤١١،١٤١١،١٤١٩،٩٣٣-٣٨٣-٣٨٣-٣٨٣-١،١٤٥-١،١٤٥-١،٩٠٧-١،٩٠٧-٢،٦٦٩-٣،٤٣١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١،١٤١١،١٤١١،١٤١٩،٩٣٣-٣٨٣-٣٨٣-٣٨٣-١،١٤٥-١،١٤٥-١،٩٠٧-١،٩٠٧-٢،٦٦٩-٣،٤٣١حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٥٠٧،٩٥٥٦٤٣،٦٢٠٦٨١،٤٨٠٧١٩،٣٤٠٧٥٧،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٥،٠٨٠٦،٤٣٦٦،٨١٥٧،١٩٣٧،٥٧٢

( عيبلا تالومع )٥،٠٨٠٦،٤٣٦٦،٨١٥٧،١٩٣٧،٥٧٢

٤٩٧،٧٩٦٦٣٠،٧٤٨٦٦٧،٨٥٠٧٠٤،٩٥٣٧٤٢،٠٥٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٧٥،١١٩٤٧٥،٣٠٦٥٠٣،٢٦٦٥٣١،٢٢٥٥٥٩،١٨٤تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٥،٩١٠١٥،٩١٠١٥،٩١٠١٥،٩١٠١٥،٩١٠لوصألا كالهإ

٥٠٧،٧٢٩٦٠٧،٩١٦٦٣٥،٨٧٦٦٦٣،٨٣٥٦٩١،٧٩٤فيلاكتلا يلامجإ

٢٢،٨٣١٣١،٩٧٥٤١،١١٨٥٠،٢٦٢-٩،٩٣٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٢،٨٣١٣١،٩٧٥٤١،١١٨٥٠،٢٦٢-٩،٩٣٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٢،٨٣١٣١،٩٧٥٤١،١١٨٥٠،٢٦٢-٩،٩٣٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٦،٧٠%١٣،٦٦%١٠،٦٢%٧،٥٨%-٣،٣٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٦،٧٧%٥،٨٣%٤،٧٩%٣،٦٢%-٢،٠٠%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٣٥،٤٨٤ةيدقن

نودروم٣٥،٤٨٤ءالمعو نونيدم

٧٠،٩٦٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٤١،٩٣٦٠

: ةتباث لوصأ

٢٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٥٥،٩٠٠تادعمو تالآ

٠٢٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٠٠،٠٠٠ضرأ

١،٢٠٠١٠١،٠٣٦ىرخأ ةتباث لوصأ

١٥٩،١٠٠١٠١،٠٣٦

٣٠١،٠٣٦٣٠١،٠٣٦ 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،٤٨٤٣٣،٣٧٩٣٢،٠٣٥٣١٤٥٣،٨١٣٠٨٧٢،٤١٣١٠٥٢،٩٨٣١٢٣٣،٥٤٢٦٦٢٠،٥٢٢٢٠٠٧،٥١٧٣٩٤،٤٨١٤٣٠٥،٣٩١١٢١٦،٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٣٠،٩١٩٣٤،٠١١٣٧،١٠٣٣٧،١٠٣٤٠،١٩٥٤٠،١٩٥٤٣،٢٨٧٤٣،٢٨٧٤٣،٢٨٧٤٩،٤٧٠٤٩،٤٧٠٤٩،٤٧٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٦٦،٤٠٣٦٧،٣٨٩٦٩،١٣٨٦٨،٥٥٧٧١،٠٦٧٧١،٢٤٨٧٤،٥٢٠٦٩،٩٠٧٦٥،٢٩٤٦٦،٨٦٥٦٣،٧٧٦٦٠،٦٨٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٣،٢٩٩٢٥،٦٢٩٢٧،٩٥٩٢٧،٩٥٩٣٠،٢٨٩٣٠،٢٨٩٣٢،٦١٩٣٢،٦١٩٣٢،٦١٩٣٧،٢٧٩٣٧،٢٧٩٣٧،٢٧٩تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٣٣،٠٢٤٣٥،٣٥٤٣٧،٦٨٤٣٧،٦٨٤٤٠،٠١٤٤٠،٠١٤٤٧،٩٠٠٤٧،٩٠٠٤٧،٩٠٠٥٢،٥٥٩٥٢،٥٥٩٥٢،٥٥٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣٣،٣٧٩٣٢،٠٣٥٣١،٤٥٤٣٠،٨٧٢٣١،٠٥٣٣١،٢٣٤٢٦،٦٢١٢٢،٠٠٧١٧،٣٩٤١٤،٣٠٥١١،٢١٦٨،١٢٧رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

-١٤٨٨٥،٠٥٦٧-٣٨٥٨٠،١٢٣٣٣-٣٥،٤٨٤٨،١٢٧١٩،٧٩٨ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٩٧،٧٩٦٦٣٠،٧٤٨٦٦٧،٨٥٠٧٠٤،٩٥٣٧٤٢،٠٥٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٥٣٣،٢٨٠٦٣٨،٨٧٥٦٤٨،٠٥٢٦٦٦،٣٧٣٧٢٧،١٧١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٧٥،١١٩٤٧٥،٣٠٦٥٠٣،٢٦٦٥٣١،٢٢٥٥٥٩،١٨٤تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٣،٣٣٣٦٦،٦٦٧٦٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٥٢٥،١٥٣٦٥٨،٦٧٣٦٨٦،٦٣٢٦٨١،٢٥٨٦٧٥،٨٨٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥١،٢٨٧-١٤،٨٨٥-٣٨،٥٨٠-٨،١٢٧١٩،٧٩٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


