
: 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
١٧،٢٥٠عورشملا ةفلكت
٣،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

٢٩،٣٧٧
%١٤،٩٨

رتويبمك تامدخ زكرم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٩٦،١٠٠
سيسأتلا تافورصم١٧٥،٣٥٠

رتويبمكلا رايغ عطق
ءابرهك

تاراوسسكاو رايغ عطق عيبو رتويبمكلل تامدخ

. ةزهجألل ةنايص لمعو تاراوسسكاو رتويبمكلا عطقل عيب نم رتويبمكلا تامدخ ميدقتل زكرم ةماقإ

ةيودي تادعم  ، ءاوه فيكم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٤٠ نع ل

رتويبمك ةنايص ينف عورشملا ريدم + 

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،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

٥٠١٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٩٠٤٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٦٠١٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٦٠٣٠٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٥٠٣٥٠١٧،٥٠٠٢١٠،٠٠٠
٥٠٥٠٠٢٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠
٥٠٥٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٢٠١٥١،٨٠٠٢١،٦٠٠

٧٩،٤٠٠٩٥٢،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٩٠٢٥٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
٦٠٧٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠
٦٠٢٧٠١٦،٢٠٠١٩٤،٤٠٠
٥٠٣٢٠١٦،٠٠٠١٩٢،٠٠٠
٥٠٤٢٠٢١،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠
١٢٠١٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٦٠،٨٥٠٧٣٠،٢٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٤،٠٠٠٣٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلاةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٤٠٠٤،٨٠٠
_____٤٠٠٤،٨٠٠

ةشاشو توص ترك

( ةلاح حالصإو ةنايص (
تاراوسسكا

تاداريإلا يلامجإ

نيزخت تادحو

( رسيسورب جلاعم (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

رتويبمك عيمجت
ةرأفو حيتافم ةحول

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم
عبرم رتم ٤٠ ةحاسم

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( دروبرذم مأ ةحول (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
ةرأفو حيتافم ةحول
ةشاشو توص ترك

نيزخت تادحو
( دروبرذم مأ ةحول (
( رسيسورب جلاعم (

تاراوسسكا
يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ينف

ءابرهكلا
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦٠،٨٥٠٧٣٠،٢٠٠
٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٣٣٤،٠٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠

٦٩،٥٨٣٨٣٥،٠٠٠

٣،٤٧٩٤١،٧٥٠

٧٣،٠٦٣٨٧٦،٧٥٠

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٤٣،٨٣٨
٤٣،٨٣٨

٠
٨٧،٦٧٥

٠
١٧٥،٣٥٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠١٢٠%٢٣٠٠٦٠٠ةيودي تادعم
١٥٣٦٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

٣،٠٠٠٤٨٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠يرادإ بتكم
( رتم ١٥١٨٧،٥%٥٢٥٠١،٢٥٠ففرأ (

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠موينملأ ههجاو
٦،٢٥٠٦٨٧،٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٧٥٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٨،٠٠٠١٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٠٠٠٤٨٠٤٠

٦،٢٥٠٦٨٨٥٧

٨،٠٠٠١،٢٠٠١٠٠

١٧،٢٥٠٢،٣٦٨١٩٧

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٥٠٠
٢،٠٠٠
٣،٥٠٠

ةميقلا
١٧٥،٣٥٠
١٧،٢٥٠
٣،٥٠٠

١٩٦،١٠٠ عوم ا
سيسأت تافورصم

دنبلا

تادعملاو تالآلا

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةتباث لوصأ

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

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

٠



ةميقلاليصفت
٦،١٠٠ليومتلا ةميق
١٩٠،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

٣٩،٧٠٠٤٣،٦٧٠٤٧،٦٤٠٤٧،٦٤٠٥١،٦١٠٥١،٦١٠٥٥،٥٨٠٥٥،٥٨٠٥٥،٥٨٠٦٣،٥٢٠٦٣،٥٢٠٦٣،٥٢٠٦٣٩،١٧٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣٩٧٤٣٧٤٧٦٤٧٦٥١٦٥١٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦،٣٩٢

( عيبلا تالومع )٣٩٧٤٣٧٤٧٦٤٧٦٥١٦٥١٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦،٣٩٢

٣٨،٩٠٦٤٢،٧٩٧٤٦،٦٨٧٤٦،٦٨٧٥٠،٥٧٨٥٠،٥٧٨٥٤،٤٦٨٥٤،٤٦٨٥٤،٤٦٨٦٢،٢٥٠٦٢،٢٥٠٦٢،٢٥٠٦٢٦،٣٨٧تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٠،٤٢٥٣٣،٤٦٨٣٦،٥١٠٣٦،٥١٠٣٩،٥٥٣٣٩،٥٥٣٤٢،٥٩٥٤٢،٥٩٥٤٢،٥٩٥٤٨،٦٨٠٤٨،٦٨٠٤٨،٦٨٠٤٨٩،٨٤٣تاماخلا ةفلكت (

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧٢،٣٦٨لوصألا كالهإ

٣٩،٣٥٦٤٢،٣٩٨٤٥،٤٤١٤٥،٤٤١٤٨،٤٨٣٤٨،٤٨٣٥١،٥٢٦٥١،٥٢٦٥١،٥٢٦٥٧،٦١١٥٧،٦١١٥٧،٦١١٥٩٧،٠١٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٩٨١،٢٤٧١،٢٤٧٢،٠٩٥٢،٠٩٥٢،٩٤٣٢،٩٤٣٢،٩٤٣٤،٦٣٩٤،٦٣٩٤،٦٣٩٢٩،٣٧٧-٤٥٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٩٨١،٢٤٧١،٢٤٧٢،٠٩٥٢،٠٩٥٢،٩٤٣٢،٩٤٣٢،٩٤٣٤،٦٣٩٤،٦٣٩٤،٦٣٩٢٩،٣٧٧-٤٥٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٩٨١،٢٤٧١،٢٤٧٢،٠٩٥٢،٠٩٥٢،٩٤٣٢،٩٤٣٢،٩٤٣٤،٦٣٩٤،٦٣٩٤،٦٣٩٢٩،٣٧٧-٤٥٠حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٦٣٩،١٧٠٨٠٩،٨٨٠٨٥٧،٥٢٠٩٠٥،١٦٠٩٥٢،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦،٣٩٢٨،٠٩٩٨،٥٧٥٩،٠٥٢٩،٥٢٨

( عيبلا تالومع )٦،٣٩٢٨،٠٩٩٨،٥٧٥٩،٠٥٢٩،٥٢٨

٦٢٦،٣٨٧٧٩٣،٦٨٢٨٤٠،٣٧٠٨٨٧،٠٥٧٩٣٣،٧٤٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٨٩،٨٤٣٦٢٠،٦٧٠٦٥٧،١٨٠٦٩٣،٦٩٠٧٣٠،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٣٦٨٢،٣٦٨٢،٣٦٨٢،٣٦٨٢،٣٦٨لوصألا كالهإ

٥٩٧،٠١٠٧٢٧،٨٣٨٧٦٤،٣٤٨٨٠٠،٨٥٨٨٣٧،٣٦٨فيلاكتلا يلامجإ

٢٩،٣٧٧٦٥،٨٤٥٧٦،٠٢٢٨٦،١٩٩٩٦،٣٧٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٩،٣٧٧٦٥،٨٤٥٧٦،٠٢٢٨٦،١٩٩٩٦،٣٧٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٩،٣٧٧٦٥،٨٤٥٧٦،٠٢٢٨٦،١٩٩٩٦،٣٧٧حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٩،١٥%٤٣،٩٦%٣٨،٧٧%٣٣،٥٨%١٤،٩٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٠،٣٢%٩،٧٢%٩،٠٥%٨،٣٠%٤،٦٩%حبرلا يفاص



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٤٣،٨٣٨ةيدقن

نودروم٤٣،٨٣٨ءالمعو نونيدم

٨٧،٦٧٥عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٧٥،٣٥٠٠

: ةتباث لوصأ

١٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦،٢٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣،٠٠٠تادعمو تالآ

٠١٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٩٠،٠٠٠ضرأ

١١،٥٠٠٦،١٠٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٠،٧٥٠٦،١٠٠

١٩٦،١٠٠١٩٦،١٠٠

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
٤٣،٨٣٨٤٣،٥٨٥٤٤،١٨١٤٥٦٢٤،٨٤٧٠٦٨،٦٧٤٩٣٦٠،٦٣٥١٦٥٢،٦٤٩٥١٤،٨٩٤٧٣٧٧،١٨٤٥٢٣٩،٤٧٤٤٧٩٧،٩٦٤٤٣٥٦،٤٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٣٨،٩٠٦٤٢،٧٩٧٤٦،٦٨٧٤٦،٦٨٧٥٠،٥٧٨٥٠،٥٧٨٥٤،٤٦٨٥٤،٤٦٨٥٤،٤٦٨٦٢،٢٥٠٦٢،٢٥٠٦٢،٢٥٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٨٢،٧٤٤٨٦،٣٨٢٩٠،٨٦٨٩٢،٣١٢٩٧،٦٤٦٩٩،٩٣٨١٠٦،١٢١١٠٣،٩٨٣١٠١،٨٤٦١٠٧،٤٨٩١٠٧،٠٤٨١٠٦،٦٠٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٠،٤٢٥٣٣،٤٦٨٣٦،٥١٠٣٦،٥١٠٣٩،٥٥٣٣٩،٥٥٣٤٢،٥٩٥٤٢،٥٩٥٤٢،٥٩٥٤٨،٦٨٠٤٨،٦٨٠٤٨،٦٨٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٣٩،١٥٨٤٢،٢٠١٤٥،٢٤٣٤٥،٢٤٣٤٨،٢٨٦٤٨،٢٨٦٥٦،٦٠٦٥٦،٦٠٦٥٦،٦٠٦٦٢،٦٩١٦٢،٦٩١٦٢،٦٩١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٣،٥٨٥٤٤،١٨١٤٥،٦٢٥٤٧،٠٦٩٤٩،٣٦١٥١،٦٥٣٤٩،٥١٥٤٧،٣٧٧٤٥،٢٣٩٤٤،٧٩٨٤٤،٣٥٦٤٣،٩١٥رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

٤٣،٨٣٨٤٣،٩١٥٤٨،٧٩٤٦٣٨٥٠،٢٦٦٦٧١٢٠٧٥٠،٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٦٢٦،٣٨٧٧٩٣،٦٨٢٨٤٠،٣٧٠٨٨٧،٠٥٧٩٣٣،٧٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٦٧٠،٢٢٤٨٣٧،٥٩٧٨٨٩،١٦٤٩٥٠،٩٠٧١،٠٥٤،٤٩٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٨٩،٨٤٣٦٢٠،٦٧٠٦٥٧،١٨٠٦٩٣،٦٩٠٧٣٠،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠٦٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣١،٦٦٧٦٣،٣٣٣٦٣،٣٣٣٣١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٦٢٦،٣٠٩٧٨٨،٨٠٣٨٢٥،٣١٣٨٣٠،١٥٧٨٣٥،٠٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٣،٩١٥٤٨،٧٩٤٦٣،٨٥٠١٢٠،٧٥٠٢١٩،٤٩٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


