
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

( علسلا ماخلا داوملا (
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
٨٨،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٤،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةفلكت لقأب اهلالخ نم مهلامعأب ءدبلا يف بابشلا دعاست بتاكم داجيإ

. مهلامعأب ءدبلا يف م  دعاسمل مهل رهشلاب اهريجأتو نيرمثتسملا راغصل ةيرادإ بتاكم ريفوت

ةيرادإلا بتاكملاو  ، سكاف زاهج  ، ريوصت ةلآ  ، ةيزكرم ءاوه تافيكم  ، لارتنس ةكبش
عبرم رتم ٢٥٠ نع لقت ال ةحاسم
ريتركس ،عورشملل ريدم

٢٩،٦٣٠-
%٢٥،٢٧-

ةزهاج ةيرادإ بتاكم ريجأت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١٧،٢٤٣
سيسأتلا تافورصم٢٥،٠٤٣

دجوي ال
ءام  ، ءابرهك

نيرمثتسملا راغصل ةيرادإ بتاكم ريجأت

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٥٠،٠٠٠-

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،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

٢٠٨٠٠،٠١٦،٠٠٠١٩٢،٠٠٠
٢٠٢٠٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
١٥،٠٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٠٠
٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٥٥،٠٠٠٤،٥٨٣
٥٥،٠٠٠٤،٥٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٨٠٠٦٧
١،٢٠٠١٠٠
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٨،٤٠٠٧٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٠٠١،٢٠٠
١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١،٣٠٠١٥،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧ يلامجإلا

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

دنبلا

تاظحالملصألا
ةحاسمب عقوم عبرم رتم ٢٥٠ نع لقت ال 

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص زكرملل ريدم (

ريتركس

ىرخأ تامدخ ريجأت
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

يرادإ بتكم ريجأت
ةمدخلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠
٤،٥٨٣٥٥،٠٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
١،٣٠٠١٥،٦٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

١٣،٢٥٠١٥٩،٠٠٠

٦٦٣٧،٩٥٠

١٣،٩١٣١٦٦،٩٥٠

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٦،٦٩٥
٨،٣٤٨
٠
٠
٠

٢٥،٠٤٣

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠لارتنس ةكبش
٢٠٦٦٠%٢٢١٥٠٣،٣٠٠فتاه ةزهجأ
٢٠٣٠٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠سكافلا زاهج
١٥٤٥٠٠%٦٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠يزكرم فييكت
١٥٢٢٥٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠قرو ريوصت ةلآ

٥٩،٨٠٠٨٧١٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٦٠٠%٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠يرادإ بتكم
( رتم ١٠٤٤٠%٢٢٢٠٠٤،٤٠٠بتاكملا نيب لصاوف (

١٠٢٠٠٠%٢٠١،٠٠٠٢٠،٠٠٠ةيرادإ بتاكم
٠٠

٢٨،٤٠٠٣٠٤٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥٩،٨٠٠٨،٧١٠٧٢٦

٢٨،٤٠٠٣،٠٤٠٢٥٣

٨٨،٢٠٠١١،٧٥٠٩٧٩

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
١،٠٠٠
١،٠٠٠

٤،٠٠٠

ةميقلا
٢٥،٠٤٣
٨٨،٢٠٠
٤،٠٠٠

١١٧،٢٤٣

دجوي ال
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠

دنبلا

تادعملاو تالآلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ليجست موسر
ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

ةلوادتم لوصأ
ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا



ةميقلاليصفت
٧،٢٤٣ليومتلا ةميق
١١٠،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
_٩٠%٨٥%٨٠%٧٥%٧٠%٦٥%٦٠%٥٥%٥٠%٤٠%٣٠%٢٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

٤،٠٠٠٦،٠٠٠٨،٠٠٠١٠،٠٠٠١١،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤،٠٠٠١٥،٠٠٠١٦،٠٠٠١٧،٠٠٠١٨،٠٠٠١٤٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤٠٦٠٨٠١٠٠١١٠١٢٠١٣٠١٤٠١٥٠١٦٠١٧٠١٨٠١،٤٤٠

( عيبلا تالومع )٤٠٦٠٨٠١٠٠١١٠١٢٠١٣٠١٤٠١٥٠١٦٠١٧٠١٨٠١،٤٤٠

٣،٩٢٠٥،٨٨٠٧،٨٤٠٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٤،٧٠٠١٥،٦٨٠١٦،٦٦٠١٧،٦٤٠١٤١،١٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٥٥،٠٠٠تاراجيإلا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١٥،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩٩٧٩١١،٧٥٠لوصألا كالهإ

١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٤،٢٢٩١٧٠،٧٥٠فيلاكتلا يلامجإ

-٤٧١١،٤٥١٢،٤٣١٣،٤١١٢٩،٦٣٠-٥٠٩-١،٤٨٩-٢،٤٦٩-٣،٤٤٩-٤،٤٢٩-٦،٣٨٩-٨،٣٤٩-١٠،٣٠٩ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٤٧١١،٤٥١٢،٤٣١٣،٤١١٢٩،٦٣٠-٥٠٩-١،٤٨٩-٢،٤٦٩-٣،٤٤٩-٤،٤٢٩-٦،٣٨٩-٨،٣٤٩-١٠،٣٠٩ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٤٧١١،٤٥١٢،٤٣١٣،٤١١٢٩،٦٣٠-٥٠٩-١،٤٨٩-٢،٤٦٩-٣،٤٤٩-٤،٤٢٩-٦،٣٨٩-٨،٣٤٩-١٠،٣٠٩حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%١٠٠%١٠٠%٩٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٤٤،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٤٤٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠

( عيبلا تالومع )١،٤٤٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠

١٤١،١٢٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠٢٣٥،٢٠٠٢٣٥،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تاراجيإلا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١١،٧٥٠١١،٧٥٠١١،٧٥٠١١،٧٥٠١١،٧٥٠لوصألا كالهإ

١٧٠،٧٥٠١٧٠،٧٥٠١٧٠،٧٥٠١٧٠،٧٥٠١٧٠،٧٥٠فيلاكتلا يلامجإ

٥٢،٦٩٠٦٤،٤٥٠٦٤،٤٥٠٦٤،٤٥٠-٢٩،٦٣٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٢،٦٩٠٦٤،٤٥٠٦٤،٤٥٠٦٤،٤٥٠-٢٩،٦٣٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٢،٦٩٠٦٤،٤٥٠٦٤،٤٥٠٦٤،٤٥٠-٢٩،٦٣٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٤،٩٧%٥٤،٩٧%٥٤،٩٧%٤٤،٩٤%-٢٥،٢٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٧،٤٠%٢٧،٤٠%٢٧،٤٠%٢٣،٥٨%-٢١،٠٠%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٦،٦٩٥ةيدقن

نودروم٨،٣٤٨ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٥،٠٤٣٠

: ةتباث لوصأ

١١٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢٨،٤٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٥٩،٨٠٠تادعمو تالآ

٠١١٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١١٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٧،٢٤٣ىرخأ ةتباث لوصأ

٩٢،٢٠٠٧،٢٤٣

١١٧،٢٤٣١١٧،٢٤٣ 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
-٢٠،٨٥٣-٢١،٢٠٧-٢٠،٥٨٢-١٨،٩٧٦-١٦،٣٩١-١٢،٨٢٥-١١،٣٣٥-٨،٨٦٥-٥،٤١٥-١٦،٦٩٥٧،٣٦٥٥رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٣،٩٢٠٥،٨٨٠٧،٨٤٠٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٤،٧٠٠١٥،٦٨٠١٦،٦٦٠١٧،٦٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
-٣،٢١٣-٤،٥٤٧-٤،٩٠٢-٤،٢٧٦-٢،٦٧١-٢٠،٦١٥١٣،٢٤٥٧،٨٣٥٤،٣٨٥١،٩١٥٤٢٥٨٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣تاراجيإلا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٣،٠٥٦٣،٠٥٦٣،٠٥٦٣،٠٥٦٣،٠٥٦٣،٠٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٢٥٠١٣،٢٥٠١٣،٢٥٠١٣،٢٥٠١٣،٢٥٠١٣،٢٥٠١٦،٣٠٦١٦،٣٠٦١٦،٣٠٦١٦،٣٠٦١٦،٣٠٦١٦،٣٠٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-١٩،٥١٨-٢٠،٨٥٣-٢١،٢٠٧-٢٠،٥٨٢-١٨،٩٧٦-١٦،٣٩١-١٢،٨٢٥-١١،٣٣٥-٨،٨٦٥-٥،٤١٥-٧،٣٦٥٥رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٨،٢٥٥٤٧،٧٨٨١٠٥،٦٥٥-١٦،٦٩٥١٩،٥١٨ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٤١،١٢٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠٢٣٥،٢٠٠٢٣٥،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٥٧،٨١٥٢٠٣،٩٢٢٢٤٣،٤٥٥٢٨٢،٩٨٨٣٤٠،٨٥٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تاراجيإلا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٨،٣٣٣٣٦،٦٦٧٣٦،٦٦٧١٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٧٧،٣٣٣١٩٥،٦٦٧١٩٥،٦٦٧١٧٧،٣٣٣١٥٩،٠٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨،٢٥٥٤٧،٧٨٨١٠٥،٦٥٥١٨١،٨٥٥-١٩،٥١٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


