
��لة اإلج�ال�ة ل��ا�ات ف�ق ال��اق�ة ال�ا�عة ل�ی�
ة ال��ارة���لة اإلج�ال�ة ل��ا�ات ف�ق ال��اق�ة ال�ا�عة ل�ی�
ة ال��ارةال�  ال

  20182018  ال(الثي ال(ال)ال(الثي ال(ال)ل'ال%ة س#�ف خالل ل'ال%ة س#�ف خالل 

ال��ارسات ال��ار
ة و ال�1ادة ال��ارسات ال��ار
ة و ال�1ادة 

  لل��اف3ةلل��اف3ة
  م�ال م�اق�ة ال�'ع�ة و ق�ع الغ4م�ال م�اق�ة ال�'ع�ة و ق�ع الغ4

  

  

  عد الف�ق عد الف�ق   3939  4343

  العد االج�الي لل�خالتالعد االج�الي لل�خالت  49494949  53095309

  عد ال�<الفات ال��3لةعد ال�<الفات ال��3لة  580580  833833

  عد م�اض� ال��ا�عات الق1ائ�ةعد م�اض� ال��ا�عات الق1ائ�ة  577577  818818

9191  1616   Dارات الغل�د قاالدارE االدارE عد ق�ارات الغلD ع   

  عد الع���ات ال���'لة لل�<��عد الع���ات ال���'لة لل�<��  262262  //

))�K�K((ك��ة ال���'زاتك��ة ال���'زات  7.09357.0935  //   

م'اد ال����لم'اد ال����ل    --الغOائ�ة الغOائ�ة م'اد م'اد   --ال�ل'
ات ال�ل'
ات   --الل�'م الل�'م   //   أهQ ال���'زاتأهQ ال���'زات  

))دجدج((الق��ة ال�ال�ة لل���'زات الق��ة ال�ال�ة لل���'زات   2.196.924.692.196.924.69  //   

))دجدج((م�لغ عم الف'ت�ة ال���Uف م�لغ عم الف'ت�ة ال���Uف   //  376.646.247.95376.646.247.95   

))دجدج((ال�Zح غ�� ال��عيال�Zح غ�� ال��عيم�لغ م�لغ   //  63.235.0063.235.00   

  م�لغ الف'ات�� غ�� ال�#ا�قةم�لغ الف'ات�� غ�� ال�#ا�قة  //  //
  

  

  أهـQ ال�<الفات ال���UفةأهـQ ال�<الفات ال���Uفة

م�ال م�اق�ة ال��ارسات ال��ار
ة و م�ال م�اق�ة ال��ارسات ال��ار
ة و 

  ال�1ادة لل��اف3ةال�1ادة لل��اف3ة
  م�ال م�اق�ة ال�'ع�ة وق�ع الغ4م�ال م�اق�ة ال�'ع�ة وق�ع الغ4

..عم اإلعالم �األسعار و ال�ع�
فاتعم اإلعالم �األسعار و ال�ع�
فات* *    

م�ارسة ن�ا` ت�ارE قار بون س�ل م�ارسة ن�ا` ت�ارE قار بون س�ل * * 

 Eت�ار Eت�ار..   

 * * Eم�ارسة ن�ا` ت�ار Eل  م�ارسة ن�ا` ت�ار�..قار دون ح�ازة م�لقار دون ح�ازة م   

م�ارسة ن�ا` ت�ارE خارج م'ض'ع ال�3ل م�ارسة ن�ا` ت�ارE خارج م'ض'ع ال�3ل * * 

 Eال��ار Eال��ار..   

..عم الف'ت�ةعم الف'ت�ة* *    

..معارضة ال��اق�ةمعارضة ال��اق�ة* *  ..  

..م<ادعة أو م�اولة م<ادعة ال��3هلe ح'ل ��dة ال���'جات ال�3ل�ةم<ادعة أو م�اولة م<ادعة ال��3هلe ح'ل ��dة ال���'جات ال�3ل�ة* *        

..م<ادعة أو م�اولة م<ادعة ال��3هلe ح'ل تار
خ أو مة صالح�ة ال���'جم<ادعة أو م�اولة م<ادعة ال��3هلe ح'ل تار
خ أو مة صالح�ة ال���'ج* *    

..م<ادعة أو م�اولة م<ادعة ال��3هلe ح'ل ال��ائج ال���i�ة مK ال���'جم<ادعة أو م�اولة م<ادعة ال��3هلe ح'ل ال��ائج ال���i�ة مK ال���'ج* *    

عم اج�اء ال�قا�ة الOات�ة لل���'ج ق�ل ع�ضه لالس�هالكعم اج�اء ال�قا�ة الOات�ة لل���'ج ق�ل ع�ضه لالس�هالك* *    

**Qة لل'س
عم اعالم ال��3هلe �ال��انات االج�ار
ة لل'سQعم اعالم ال��3هلe �ال��انات االج�ار   

  

 


