
: 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
٢١،٥٠٠عورشملا ةفلكت
٥،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

٤٦،٨٠٧
%٤١،٩٨

ءاوه تافيكم عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١١،٥٠٠
سيسأتلا تافورصم٨٥،٠٠٠

فييكت ةزهجأ
ءابرهك

فييكت ةزهجأ

. اهل ةنايصلا ةمدخ ميدقتو اهعاونأب ءاوهلا تافيكم عيبل لحم

ةيودي تادعمو ءاوه فيكم
يراجت عراش ىلع عبرم رتم ٧٠ نع لقت ال ةحاسم

لماع  ،( عورشملا بحاص ريدم (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٥٠٠،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 ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

٣٠،٠١،٤٠٠،٠٤٢،٠٠٠٥٠٤،٠٠٠
٣٠،٠٣،٢٠٠،٠٩٦،٠٠٠١،١٥٢،٠٠٠

١٣٨،٠٠٠١،٦٥٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٠١،١٥٠،٠٠٣٤،٥٠٠٤١٤،٠٠٠
٣٠٢،٧٠٠،٠٠٨١،٠٠٠٩٧٢،٠٠٠

١١٥،٥٠٠١،٣٨٦،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٥،٠٠٠٣،٧٥٠
٤٥،٠٠٠٣،٧٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥
١،٥٠٠١٢٥
٦٠٠٥٠
٣،٧٠٠٣٠٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠

يلامجإلا

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

كابش فيكم
تيلبس فيكم

ةمدخلا  / جتنملا

تاداريإلا يلامجإ

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٨٠ ةحاسم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
كابش فيكم
تيلبس فيكم

تاظحالم
صيخارت موسر

لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ءابرهكلا
دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

لماع

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١١٥،٥٠٠١،٣٨٦،٠٠٠
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠
٣٠٨٣،٧٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٦٠٠

١٢٤،٦٠٨١،٤٩٥،٣٠٠

٦،٢٣٠٧٤،٧٦٥

١٣٠،٨٣٩١،٥٧٠،٠٦٥

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
عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٥،٠٠٠
٢٠،٠٠٠

٠
٥٠،٠٠٠

٠
٨٥،٠٠٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥١٣٥٠%٣٣،٠٠٠٩،٠٠٠ءاوه فيكم
١٠٢٠٠%٢١،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي تادعم

١١،٠٠٠١٥٥٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠يرادإ بتكم
( رتم ١٠٣٠٠%٦٥٠٠٣،٠٠٠ففرأ (

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠رتنواك
٦،٥٠٠٦٥٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٦٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠لحم ةحول

٤،٠٠٠٦٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١١،٠٠٠١،٥٥٠١٢٩

٦،٥٠٠٦٥٠٥٤

٤،٠٠٠٦٠٠٥٠

٢١،٥٠٠٢،٨٠٠٢٣٣

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٥،٠٠٠
٥،٠٠٠

ةميقلا
٨٥،٠٠٠
٢١،٥٠٠
٥،٠٠٠

١١١،٥٠٠ عوم ا
سيسأت تافورصم

تادعملاو تالآلا

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةتباث لوصأ

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

دنبلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم



ةميقلاليصفت
١١،٥٠٠ليومتلا 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



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

٦٩،٠٠٠٧٥،٩٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٩،٧٠٠٨٩،٧٠٠٩٦،٦٠٠٩٦،٦٠٠٩٦،٦٠٠١١٠،٤٠٠١١٠،٤٠٠١١٠،٤٠٠١،١١٠،٩٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦٩٠٧٥٩٨٢٨٨٢٨٨٩٧٨٩٧٩٦٦٩٦٦٩٦٦١،١٠٤١،١٠٤١،١٠٤١١،١٠٩

( عيبلا تالومع )٦٩٠٧٥٩٨٢٨٨٢٨٨٩٧٨٩٧٩٦٦٩٦٦٩٦٦١،١٠٤١،١٠٤١،١٠٤١١،١٠٩

٦٧،٦٢٠٧٤،٣٨٢٨١،١٤٤٨١،١٤٤٨٧،٩٠٦٨٧،٩٠٦٩٤،٦٦٨٩٤،٦٦٨٩٤،٦٦٨١٠٨،١٩٢١٠٨،١٩٢١٠٨،١٩٢١،٠٨٨،٦٨٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥٧،٧٥٠٦٣،٥٢٥٦٩،٣٠٠٦٩،٣٠٠٧٥،٠٧٥٧٥،٠٧٥٨٠،٨٥٠٨٠،٨٥٠٨٠،٨٥٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢٩،٧٧٥تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢،٨٠٠لوصألا كالهإ

٦٧،٠٩٢٧٢،٨٦٧٧٨،٦٤٢٧٨،٦٤٢٨٤،٤١٧٨٤،٤١٧٩٠،١٩٢٩٠،١٩٢٩٠،١٩٢١٠١،٧٤٢١٠١،٧٤٢١٠١،٧٤٢١،٠٤١،٨٧٥فيلاكتلا يلامجإ

٥٢٨١،٥١٥٢،٥٠٢٢،٥٠٢٣،٤٨٩٣،٤٨٩٤،٤٧٦٤،٤٧٦٤،٤٧٦٦،٤٥٠٦،٤٥٠٦،٤٥٠٤٦،٨٠٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٢٨١،٥١٥٢،٥٠٢٢،٥٠٢٣،٤٨٩٣،٤٨٩٤،٤٧٦٤،٤٧٦٤،٤٧٦٦،٤٥٠٦،٤٥٠٦،٤٥٠٤٦،٨٠٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٢٨١،٥١٥٢،٥٠٢٢،٥٠٢٣،٤٨٩٣،٤٨٩٤،٤٧٦٤،٤٧٦٤،٤٧٦٦،٤٥٠٦،٤٥٠٦،٤٥٠٤٦،٨٠٧حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١،١١٠،٩٠٠١،٤٠٧،٦٠٠١،٤٩٠،٤٠٠١،٥٧٣،٢٠٠١،٦٥٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١١،١٠٩١٤،٠٧٦١٤،٩٠٤١٥،٧٣٢١٦،٥٦٠

( عيبلا تالومع )١١،١٠٩١٤،٠٧٦١٤،٩٠٤١٥،٧٣٢١٦،٥٦٠

١،٠٨٨،٦٨٢١،٣٧٩،٤٤٨١،٤٦٠،٥٩٢١،٥٤١،٧٣٦١،٦٢٢،٨٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٢٩،٧٧٥١،١٧٨،١٠٠١،٢٤٧،٤٠٠١،٣١٦،٧٠٠١،٣٨٦،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠لوصألا كالهإ

١،٠٤١،٨٧٥١،٢٩٠،٢٠٠١،٣٥٩،٥٠٠١،٤٢٨،٨٠٠١،٤٩٨،١٠٠فيلاكتلا يلامجإ

٤٦،٨٠٧٨٩،٢٤٨١٠١،٠٩٢١١٢،٩٣٦١٢٤،٧٨٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٦،٨٠٧٨٩،٢٤٨١٠١،٠٩٢١١٢،٩٣٦١٢٤،٧٨٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٦،٨٠٧٨٩،٢٤٨١٠١،٠٩٢١١٢،٩٣٦١٢٤،٧٨٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١١١،٩١%١٠١،٢٩%٩٠،٦٧%٨٠،٠٤%٤١،٩٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٧،٦٩%٧،٣٣%٦،٩٢%٦،٤٧%٤،٣٠%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٥،٠٠٠ةيدقن

نودروم٢٠،٠٠٠ءالمعو نونيدم

٥٠،٠٠٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٨٥،٠٠٠٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١١،٠٠٠تادعمو تالآ

٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٩،٠٠٠١١،٥٠٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٦،٥٠٠١١،٥٠٠

١١١،٥٠٠١١١،٥٠٠

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ

موصخلا عومجم

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 (



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٥،٠٠٠١٥،٧٦٢١٧،٥١٠٢٠٢٤٦٢٢٩٨١،٦٧٢٦٧٠٤،٣٣٣٠٤٢٧٣٢٣٥٨،٨٩٣٤٢٩٠،٧٨٣٦٢٢٢،٦٧٤٠١٢٨،٥٦٤٤٠٣٤،٤٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٦٧،٦٢٠٧٤،٣٨٢٨١،١٤٤٨١،١٤٤٨٧،٩٠٦٨٧،٩٠٦٩٤،٦٦٨٩٤،٦٦٨٩٤،٦٦٨١٠٨،١٩٢١٠٨،١٩٢١٠٨،١٩٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٨٢،٦٢٠٩٠،١٤٤٩٨،٦٥٤١٠١،٣٩٠١١٠،٨٨٨١١٤،٦١٠١٢٥،٠٩٥١٢٧،٠٢٧١٢٨،٩٥٩١٤٤،٤١٥١٤٨،٣٢١١٥٢،٢٢٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥٧،٧٥٠٦٣،٥٢٥٦٩،٣٠٠٦٩،٣٠٠٧٥،٠٧٥٧٥،٠٧٥٨٠،٨٥٠٨٠،٨٥٠٨٠،٨٥٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠تاراجيإلا

٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٦٦،٨٥٨٧٢،٦٣٣٧٨،٤٠٨٧٨،٤٠٨٨٤،١٨٣٨٤،١٨٣٩٢،٧٣٦٩٢،٧٣٦٩٢،٧٣٦١٠٤،٢٨٦١٠٤،٢٨٦١٠٤،٢٨٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥،٧٦٢١٧،٥١٠٢٠،٢٤٦٢٢،٩٨٢٢٦،٧٠٤٣٠،٤٢٧٣٢،٣٥٩٣٤،٢٩١٣٦،٢٢٣٤٠،١٢٩٤٤،٠٣٤٤٧،٩٤٠رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٥،٠٠٠٤٧،٩٤٠١٠٦،٦٥٥١٧٧٢١٣،٦٦٦٧٢٧٦٢٨٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١،٠٨٨،٦٨٢١،٣٧٩،٤٤٨١،٤٦٠،٥٩٢١،٥٤١،٧٣٦١،٦٢٢،٨٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١،١٠٣،٦٨٢١،٤٢٧،٣٨٨١،٥٦٧،٢٤٧١،٧١٨،٩٥٠١،٨٩٩،١٦٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٢٩،٧٧٥١،١٧٨،١٠٠١،٢٤٧،٤٠٠١،٣١٦،٧٠٠١،٣٨٦،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١،٠٥٥،٧٤٢١،٣٢٠،٧٣٣١،٣٩٠،٠٣٣١،٤٤٢،٦٦٧١،٤٩٥،٣٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٧،٩٤٠١٠٦،٦٥٥١٧٧،٢١٤٢٧٦،٢٨٣٤٠٣،٨٦٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


