
��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  اك�(*�اك�(*�  ل(ال'ة س%�ف خالل شه� ل(ال'ة س%�ف خالل شه� 

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   5050  4444

  العد االج�الي لل�خالتالعد االج�الي لل�خالت  24222422  26322632

  عد ال�@الفات ال��3لةعد ال�@الفات ال��3لة  232232  687687

  عد م�اض� ال��ا�عات الق1ائ�ةعد م�اض� ال��ا�عات الق1ائ�ة  226226  677677

4040  2727   Dاالدار Eارات الغل�د ق  عد ق�ارات الغلE االدارD ع

  عد الع���ات ال���(لة لل�@��عد الع���ات ال���(لة لل�@��  7979  //

))�K�K((ك��ة ال���(زاتك��ة ال���(زات  9.54699.5469  //   

//  
    --م(اد الغPائ�ة م(اد الغPائ�ة   ––ال����ات ال����ات   --ال�ل(
ات ال�ل(
ات   --الل�(م الل�(م 

  م(اد ال����لم(اد ال����ل
  أهR ال���(زاتأهR ال���(زات

))دجدج((الق��ة ال�ال�ة لل���(زات الق��ة ال�ال�ة لل���(زات   1.499.439.001.499.439.00  //   

))دجدج((م�لغ عم الف(ت�ة ال���Vف م�لغ عم الف(ت�ة ال���Vف   //  67.365.939.2767.365.939.27   

))دجدج((م�لغ ال�*ح غ�� ال��عيم�لغ ال�*ح غ�� ال��عي  //  210.995.00210.995.00   

  م�لغ الف(ات�� غ�� ال�%ا�قةم�لغ الف(ات�� غ�� ال�%ا�قة  //  //
  

  

  

  أهـR ال�@الفات ال���VفةأهـR ال�@الفات ال���Vفة

  م�ال م�اق�ة ال�(ع�ة وق�ع الغ4م�ال م�اق�ة ال�(ع�ة وق�ع الغ4  م�ال م�اق�ة ال��ارسات ال��ار
ة و ال�1ادة لل��اف3ةم�ال م�اق�ة ال��ارسات ال��ار
ة و ال�1ادة لل��اف3ة

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

 * * Dون س�ل ت�ار..م�ارسة ن�ا` ت�ارD قار بون س�ل ت�ارD م�ارسة ن�ا` ت�ارD قار ب   

..م�ارسة ن�ا` ت�ارD قار دون ح�ازة م�لم�ارسة ن�ا` ت�ارD قار دون ح�ازة م�ل* *    

 * * Dخارج م(ض(ع ال�3ل ال��ار Dم�ارسة ن�ا` ت�ار Dخارج م(ض(ع ال�3ل ال��ار Dم�ارسة ن�ا` ت�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* *    

دعة ال��3هلe ح(ل تار
خ أو مة صالح�ة دعة ال��3هلe ح(ل تار
خ أو مة صالح�ة م@ادعة أو م�اولة م@ام@ادعة أو م�اولة م@ا* * 

..ال���(جال���(ج   

  ..م@ادعة أو م�اولة م@ادعة ال��3هلe ح(ل ال��ائج ال���h�ة مK ال���(جم@ادعة أو م�اولة م@ادعة ال��3هلe ح(ل ال��ائج ال���h�ة مK ال���(ج* * 

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

  

 


