
: 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
٢٧،٩٥٠عورشملا ةفلكت
١،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

.( يوشمو يلقم نايبرلا تاشتودنس عيب يف صصختم لحم ءاشنإ (

فيكم  ، ءاوه طافش  ، خايسأ  ، ةيزاغ تابورشم ضرع ةجالث  ، ىلقم  ، يوش نوناك
ماع عراش ىلع عبرم رتم ٣٠ نع لقتت ال ةحاسم
ةلامع ،عورشملل ريدم

٨،٨١١-
%١٠،٧٦-

نايبر تاشتودنس عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨١،٩١٢
سيسأتلا تافورصم٥٢،٤٦٢

ةيزاغ تابورشم ،تاورضخ ،زبخ ،نايبر
محف  ، ءام  ، ءابرهك

ةيزاغ تابورشم  ، نايبر تاشتودنس

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٢٠،٠٠٠-

٠

٢٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٨٠،٠٠٠

١٠٠،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

٢،٠٠٠٥،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٢،٠٠٠٦،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
٣،٠٠٠١،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٢٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦٠٠١٥،٠٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٤٠٠١،٠٠٤٠٠٤،٨٠٠
٤٠٠١،٠٠٤٠٠٤،٨٠٠
١٢٥١٧،٠٠٢،١٢٥٢٥،٥٠٠

٠٠
١١،٩٢٥١٤٣،١٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠

٥،٤٠٠٦٤،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
١٢٠١٠
٦٠٠٥٠
٢،٠٢٠١٦٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٤٠٠٤،٨٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥

ةماع ةنايص
يلامجإلا

ءابرهكلا
محف

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا

دنبلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

لماع

( سيك زبخ (
تاورضخ

ةيزاغ تابورشم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( مجك نايبر (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ٣٠ ةحاسمب لحم

يلامجإلا

ةيزاغ تابورشم
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

يلقم نايبر شتودنس
يوشم نايبر شتودنس

ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١١،٩٢٥١٤٣،١٠٠
٥،٤٠٠٦٤،٨٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٦٨٢،٠٢٠
٨٠٠٩،٦٠٠
٢٥٣٠٠

٢٠،٨١٨٢٤٩،٨٢٠

١،٠٤١١٢،٤٩١

٢١،٨٥٩٢٦٢،٣١١ 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
عوم ا

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٣،١١٦
١٣،١١٦

٠
٢٦،٢٣١

٠
٥٢،٤٦٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
٦،٠٠٠٦٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠نوناك
١٠٧٢٠%٢٣،٦٠٠٧،٢٠٠يلق ةلآ
٢٠١٨٠%٣٣٠٠٩٠٠ريضحت تاودأ

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةيزاغ تابورشم ةجالث
١٠٤٥٠%١٤،٥٠٠٤،٥٠٠ةيئاذغ داوم ظفحو ضرع ةجالث

١٥٩٠%٢٣٠٠٦٠٠ءاوه طافش
٢٠٢٠%١٠٠١١٠٠ديدح خايسأ
٢٠٩٠%١٤٥٠٤٥٠شتودنس ناخس

١٦،٩٥٠١٨٧٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٢٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠ماعط تالواط
٢٠٢٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠يلخاد روكيد

٢،٠٠٠٤٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٤٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٦،٠٠٠٦٠٠٥٠

١٦،٩٥٠١،٨٧٠١٥٦

٢،٠٠٠٤٠٠٣٣

٣،٠٠٠٤٥٠٣٨

٢٧،٩٥٠٣،٣٢٠٢٧٧

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

ينابملاو تآشنملا
تادعملاو تالآلا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

ةنخدم
عوم ا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

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
٥٢،٤٦٢
٢٧،٩٥٠
١،٥٠٠
٨١،٩١٢

ةميقلاليصفت
١،٩١٢ليومتلا ةميق
٨٠،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
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

١٢،٥٠٠١٣،٧٥٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٦،٢٥٠١٦،٢٥٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠١،٢٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢٥١٣٨١٥٠١٥٠١٦٣١٦٣١٧٥١٧٥١٧٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٠١٣

( عيبلا تالومع )١٢٥١٣٨١٥٠١٥٠١٦٣١٦٣١٧٥١٧٥١٧٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٠١٣

١٢،٢٥٠١٣،٤٧٥١٤،٧٠٠١٤،٧٠٠١٥،٩٢٥١٥،٩٢٥١٧،١٥٠١٧،١٥٠١٧،١٥٠١٩،٦٠٠١٩،٦٠٠١٩،٦٠٠١٩٧،٢٢٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٩٦٣٦،٥٥٩٧،١٥٥٧،١٥٥٧،٧٥١٧،٧٥١٨،٣٤٨٨،٣٤٨٨،٣٤٨٩،٥٤٠٩،٥٤٠٩،٥٤٠٩٥،٩٩٦تاماخلا ةفلكت (

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٦٤،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨٢،٠٢٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٣،٣٢٠لوصألا كالهإ

١٥،١٣٣١٥،٧٢٩١٦،٣٢٥١٦،٣٢٥١٦،٩٢١١٦،٩٢١١٧،٥١٨١٧،٥١٨١٧،٥١٨١٨،٧١٠١٨،٧١٠١٨،٧١٠٢٠٦،٠٣٦فيلاكتلا يلامجإ

-٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨،٨١١-٣٦٨-٣٦٨-٣٦٨-٩٩٦-٩٩٦-١،٦٢٥-١،٦٢٥-٢،٢٥٤-٢،٨٨٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨،٨١١-٣٦٨-٣٦٨-٣٦٨-٩٩٦-٩٩٦-١،٦٢٥-١،٦٢٥-٢،٢٥٤-٢،٨٨٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨،٨١١-٣٦٨-٣٦٨-٣٦٨-٩٩٦-٩٩٦-١،٦٢٥-١،٦٢٥-٢،٢٥٤-٢،٨٨٣حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٠١،٢٥٠٢٥٥،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٠١٣٢،٥٥٠٢،٧٠٠٢،٨٥٠٣،٠٠٠

( عيبلا تالومع )٢،٠١٣٢،٥٥٠٢،٧٠٠٢،٨٥٠٣،٠٠٠

١٩٧،٢٢٥٢٤٩،٩٠٠٢٦٤،٦٠٠٢٧٩،٣٠٠٢٩٤،٠٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٥،٩٩٦١٢١،٦٣٥١٢٨،٧٩٠١٣٥،٩٤٥١٤٣،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٠٢٠٢،٠٢٠٢،٠٢٠٢،٠٢٠٢،٠٢٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٣٢٠٣،٣٢٠٣،٣٢٠٣،٣٢٠٣،٣٢٠لوصألا كالهإ

٢٠٦،٠٣٦٢٣١،٦٧٥٢٣٨،٨٣٠٢٤٥،٩٨٥٢٥٣،١٤٠فيلاكتلا يلامجإ

١٨،٢٢٥٢٥،٧٧٠٣٣،٣١٥٤٠،٨٦٠-٨،٨١١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٨،٢٢٥٢٥،٧٧٠٣٣،٣١٥٤٠،٨٦٠-٨،٨١١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٨،٢٢٥٢٥،٧٧٠٣٣،٣١٥٤٠،٨٦٠-٨،٨١١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٩،٨٨%٤٠،٦٧%٣١،٤٦%٢٢،٢٥%-١٠،٧٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٣،٩٠%١١،٩٣%٩،٧٤%٧،٢٩%-٤،٤٧%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٣،١١٦ةيدقن

نودروم١٣،١١٦ءالمعو نونيدم

٢٦،٢٣١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٢،٤٦٢٠

: ةتباث لوصأ

٨٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٦،٩٥٠تادعمو تالآ

٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٨٠،٠٠٠ضرأ

٤،٥٠٠١،٩١٢ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٩،٤٥٠١،٩١٢

٨١،٩١٢٨١،٩١٢ 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
-٤٦٥٣،٤٨-٣٥٩٧،٩٢-٢٥٤٢،٣٧-١٣،١١٦١٠،٥١٠٨،٥٣٣٧١٨٤،٣٥٨٣٥،٩٦٧٥١١٦،٣٨٣٤٣٩٦،٨٢٠٨٣،٧٤٤٢٢٩،٣١١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٢،٢٥٠١٣،٤٧٥١٤،٧٠٠١٤،٧٠٠١٥،٩٢٥١٥،٩٢٥١٧،١٥٠١٧،١٥٠١٧،١٥٠١٩،٦٠٠١٩،٦٠٠١٩،٦٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٥،٣٦٦٢٣،٩٨٥٢٣،٢٣٣٢١،٨٨٤٢١،٧٦١٢١،٠٤١٢١،٥٤٧١٩،٢٣٤١٦،٩٢١١٧،٠٥٨١٦،٠٠٢١٤،٩٤٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٩٦٣٦،٥٥٩٧،١٥٥٧،١٥٥٧،٧٥١٧،٧٥١٨،٣٤٨٨،٣٤٨٨،٣٤٨٩،٥٤٠٩،٥٤٠٩،٥٤٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٤،٨٥٦١٥،٤٥٢١٦،٠٤٨١٦،٠٤٨١٦،٦٤٥١٦،٦٤٥١٩،٤٦٣١٩،٤٦٣١٩،٤٦٣٢٠،٦٥٦٢٠،٦٥٦٢٠،٦٥٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٥،٧٠٩-٤،٦٥٣-٣،٥٩٨-٢،٥٤٢-١٠،٥١٠٨،٥٣٣٧،١٨٤٥،٨٣٦٥،١١٦٤،٣٩٧٢،٠٨٤٢٢٩رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٤٨٩٤،٣-٨٤٠٧،٣٦٦٦٦٧-١٠،٨٣١-١٣،١١٦٥،٧٠٩ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٩٧،٢٢٥٢٤٩،٩٠٠٢٦٤،٦٠٠٢٧٩،٣٠٠٢٩٤،٠٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢١٠،٣٤١٢٤٤،١٩١٢٥٣،٧٦٩٢٧٠،٨٩٣٣٠٨،٨٩٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٥،٩٩٦١٢١،٦٣٥١٢٨،٧٩٠١٣٥،٩٤٥١٤٣،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٠٢٠٢،٠٢٠٢،٠٢٠٢،٠٢٠٢،٠٢٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٣،٣٣٣٢٦،٦٦٧٢٦،٦٦٧١٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢١٦،٠٥٠٢٥٥،٠٢٢٢٦٢،١٧٧٢٥٥،٩٩٨٢٤٩،٨٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،٨٩٤٥٩،٠٧٤-٨،٤٠٧-١٠،٨٣١-٥،٧٠٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


