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 البرنامج  وصف 
لعبھ  یكسب موظفو ومقدمو خدمات مركز رعایة األطفال، في المتوسط، أقل بكثیر من متوسط دخل الوالیة على الرغم من الدور المھم للغایة الذي ی

برنامج مكافآت جدید  ) 1100(قانون مجلس النواب  2021لعام   594ھؤالء األفراد في السنوات األولى من حیاة أطفال والیة ماریالند. یقدم الفصل 
الدراسیة   لمرة واحدة لمقدمي وموظفي رعایة األطفال والذي یوفر مكافآت لمقدمي رعایة األطفال في والیة ماریالند الذین یشاركون في برنامج المنح

الذین یحققون كل المتطلبات المذكورة   لرعایة األطفال والذین یقدمون خدمات رعایة األطفال المباشرة. القانون أیًضا یعطي مكافآت للموظفین المؤھلین
 في دلیل المعلومات ھذا. 

 البرنامج أسم

 برنامج المكافآت لمقدمي وموظفي رعایة األطفال 

 الغایة
وإعطاء مكافآت لمقدمي الخدمات الذین یشاركون في برنامج منحة رعایة األطفال   1100الغایة من البرنامج تطبیق شروط قانون مجلس النواب 

برنامج،  على أساس من یأتي أوالً یخدم أوالً (كما ینص القانون). لتطبیق البرنامج، البد لقدمي رعایة األطفال بوالیة ماریالند التقدیم على ال  وموظفیھم
 وضمن ھذا، تزوید وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بعدد الموظفین الحالي ومعلومات ھؤالء الموظفین.  

 التفویض 
لتستخدم لمكافآت   2023دوالر لصالح وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في السنة المالیة  16,000,000باقتطاع  1100یأمر قانون مجلس النواب 

  دوالر للموظفین الجدد،  1,000دوالر مقابل مكافآت قدرھا   10,000,000مقدمي وموظفي رعایة األطفال. وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ستستخدم 
دوالر كمكافآت لمساعدة التوظیف لدعم تكالیف   500دوالر لمزودي رعایة األطفال لدفع  2,000,000دوالر لحدیثي التوظیف، و 4,000,000

توظیف موظفین جدد، أو راتب أول شھر للموظفین الجدد. یجب أن یكون جمیع الموظفین الذین سیتلقون ھذه المكافآت إما معتمدین أو في طور  
 . برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالندمن قبل االعتماد 

 النشر
 . 2022توبر أك  28) ھذا في  GIGتم إصدار دلیل معلومات المنحة (

 الموعد النھائي 
 . 2022نوفمبر  30مساًء في  5:00یجب تقدیم الطلبات في موعد أقصاه 

 مدة المنحة 
 2023یونیو،   30إلى   2022یولیو،   1

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/office-child-care/credentialing-branch/child-care-credential-program
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 إجراءات التقدیم للمنحة 
. یتم تشجیع التقدیم في الوقت المناسب ألنھ سیتم تقدیم الجوائز  عبر الرابط، ھنایجب على مقدمي الخدمات إرسال المعلومات المطلوبة المحددة أدناه 

 ي القانون. یجب أن یكون مقدمو الخدمات على استعداد لتقدیم: على أساس من یأتي أوالً یخدم أوالً كما ھو مطلوب ف
 
 تاریخ بدء العمل للموظف  •
 االسم األول واألخیر للموظف  •
 الوقت الذي یعملھ الموظف في األسبوع، بالساعات  •
في یوم أو    §  9.5–904مادة التعلیم سواء كان الموظف یحمل مؤھًال من برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند الذي تم إنشاؤه بموجب  •

 2022، 30بحلول یونیو  
في یوم أو   §  9.5–490مادة التعلیم سواء كان الموظف یحمل مؤھًال من برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند الذي تم إنشاؤه بموجب  •

 2023،  30باقتراب یونیو 
 ) أشھر6إقرار (أو عدم إقرار) الموظف بااللتزام بالبقاء كموظف لمقدم الخدمة لمدة ال تقل عن ستة ( •

 مبالغ التمویل واألھلیة  
الخدمة مقابل قسائم برنامج المنح الدراسیة  في كل الحاالت أدناه، یفي مقدم الخدمة بتعریف المشاركة في برنامج المنح الدراسیة، إذا تم الدفع لمقدم 

 .  2022نوفمبر   1، و2022یولیو   1لرعایة األطفال المستلمة بین  

دوالر) في اإلجمالي. اإلجمالي، تبعَا للقانون، یقسم    16,000,000برنامج مكافآت مقدمي وموظفي رعایة األطفال تساوي ستة عشر ملیون دوالًرا (
 إلى ثالثة طرق: 

دوالر لألشخاص الذین تم توظیفھم من قبل مقدمي الخدمات   1,000دوالر لتوفیر مكافآت االحتفاظ بالموظفین بقیمة  10,000,000 •
 المشاركین في برنامج المنح الدراسیة لرعایة األطفال والذین كانوا: 

o   ؛2022یونیو   30تم التوظیف من قبل مقدمي خدمات رعایة األطفال في یوم 

o  ساعة في األسبوع؛ و 20مقدمي الخدمات لمدة ال تقل عن عشرین (تم التوظیف من قبل ( 

o   9.5– 904مادة التعلیم  كان الموظف یحمل اعتماًدا من برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند الذي تم إنشاؤه بموجب    - إما   § 

o  2022یولیو،  1( 2023سیحصلون على اعتماًدا من برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند في خالل السنة المالیة  -أو  
 ). 2023یونیو،   30وحتى 

دوالر   500ل سیستقبل مكافأة تساوي دوالر. فریق العمل المؤھ 1,000دوالر لتقدیم مكافآت االحتفاظ بالموظفین تصل إلى   4,000,000 •
 إذا كانوا: 

o  ؛2023یونیو،  30 – 2022یولیو،  1( 2023بدء العمل في مركز لرعایة األطفال في السنة المالیة( 

o ) ساعة في األسبوع؛  20تم التوظیف من قبل مقدم الرعایة لمدة ال تقل عن عشرین ( 

o ) أشھر؛ و 3البقاء موظفًا لمدة ثالثة ( 

o ) أشھر. 6االلتزام بالبقاء موظفًا لدى مقدم الخدمة على األقل لمدة ستة ( 

 دوالر إذا كانوا:  500فریق العمل المؤھل سیستقبل مكافأة ثانیة تساوي  

o   ؛ و §   9.5– 904مادة التعلیم  سواء كان الموظف یحمل مؤھًال من برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند الذي تم إنشاؤه بموجب 

o  20كمقدم لرعایة األطفال أو مع مقدم لرعایة األطفال یشارك في برنامج منحة رعایة األطفال لمدة عشرین (البقاء موظفًا (
 ) أشھر على األقل. 6ساعة على األقل في األسبوع لمدة ستة (

  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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لیعملوا   2023المالیة   دوالر بناًء على عدد الموظفین المعینین في السنة 500دوالر لتقدیم مكافآت مساعدة للتوظیف بقیمة  2,000,000 •
 ) ساعة في األسبوع لمدة ال تقل عن ثالثة أشھر لمقدم رعایة األطفال الذي یشارك في برنامج منحة رعایة األطفال 30على األقل ثالثین (

حاء والیة ماریالند على  ھذا البرنامج، بموجب القانون، یجب إدارتھ على أساس من یأتي أوالً یخدم أوالً. لضمان حصول مقدمي الخدمات في جمیع أن
ریالند  أموال البرنامج، قامت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بحساب النسبة المئویة لمقدمي رعایة األطفال المرخصین في كل سلطة قضائیة في ما

امج حسب السلطة القضائیة وفقًا لذلك  (ثالث وعشرون مقاطعة ومدینة بالتیمور). قامت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بعدھا بتوزیع أموال ھذا البرن 
 ). 1(راجع المرفق رقم 

لمعرفة المبالغ   1 على وجھ التحدید، قامت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بتوزیع األموال حسب السلطة القضائیة بناًء على العملیة التالیة (راجع المرفق
 الدقیقة حسب السلطة القضائیة): 

 تحدد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند نسبة مقدمي خدمات رعایة األطفال المرخصین في كل سلطة قضائیة.  الخطوة األولى: )1

من جمیع مقدمي   %3.25من مقدمي خدمات رعایة األطفال المرخصین، أو  7,052من   229مقاطعة تشارلز لدیھا  على سبیل المثال:
 الخدمات في الوالیة. 

 دوالر إلى مجاالت البرنامج الثالثة المحددة في القانون:  16,000,000في والیة ماریالند ستقسم مبلغ الـ وزارة التعلیم الخطوة الثانیة: )2

دوالر ألولئك المعینین من قبل مقدم   1,000دوالر للمجموعة األولى لمكافآت االحتفاظ بالموظفین ( 10,000,000 )1
 )؛2022یونیو،  30الخدمات یوم 

دوالر ألولئك المعینین والموظفین  500دوالر/ 500نیة لمكافآت االحتفاظ بالموظفین (دوالر للمجموعة الثا  4,000,00 )2
 )؛ و 2023یونیو،  30و 2022یولیو  1من قبل مقدم الخدمات بین 

یونیو   30و 2022یولیو   1دوالر لكل موظف حدیث بین  500دوالر لمكافآت مساعدة التوظیف ( 2,000,000 )3
2023 . 

 رة التعلیم بوالیة ماریالند بضرب النسبة المئویة لمقدمي الخدمات في المقاطعات في مقدار برامج كل منطقة. قامت وزا الخطوة الثالثة: )3

٪ من جمیع مقدمي الخدمات بمقدار  3.25بالنسبة لمقاطعة تشارلز، ضاعفت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند على سبیل المثال: 
  129,892.23دوالًرا،  324,730.57دوالر على التوالي. وھذا یعادل  2,000,000ودوالر،  4,000,000دوالر،   10,000,000

 دوالًرا على التوالي.  64,946.11دوالًرا، و 

الند بتجمیع إذا كانت األموال المتبقیة متاحة، بعد انتھاء مدة التقدیم، في سلطات قضائیة معینة مخصصة مسبقًا، فستقوم وزارة التعلیم بوالیة ماری
 ل ومواصلة قائمة طلبات البرنامج، بناًء على الطابع الزمني الرقمي من وقت تقدیم كل طلب وإكمالھ في نظام التقدیم. األموا
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 مبلغ المنحة
 بناًء على النسبة المئویة المستخدمة للسلطة القضائیة المحلیة: 

 دوالر لكل فرد مؤھل.  1,000دوالر لمنح مكافآت االحتفاظ بالموظفین بمبلغ  10,000,000سیتم استخدام 

 دوالر للموظفین الجدد المؤھلین.  1,000دوالر لمنح  4,000,000سیتم استخدام 

 دوالر مكافآت مساعدة التوظیف لمقدمي الخدمات.  500دوالر لمنح  2,000,000سیتم استخدام 

 تعلیمات التقدیم
لھذا البرنامج وتقدیم كل المستندات المطلوبة. یجب على مقدمي رعایة األطفال بعد ذلك تقدیم المستندات بحلول   رابط التقدیم المتقدمین علیھم زیارة 

 . 2022نوفمبر  30مساًء   5:00الساعة 

 جھة االتصال الخاصة بالبرنامج 
 جاستین دایھوف 

 مساعد رئیس ھیئة المراقبة 
-0439-767-410 - 

Justin.dayhoff@maryland.gov 
 

 استخدام األموال  
 ال یجوز استخدام األموال إال في التكالیف المسموح بھا المدرجة أدناه: 

ماریالند للتفوق (فقط مقدمو الرعایة الذین یقدمون رعایة مباشرة  مكافآت لمقدمي رعایة األطفال المؤھلین في برنامج  -دوالر  14,000,000 •
 لألطفال مؤھلون للحصول على المكافأة) والموظفین 

 ویتضمن:   لبرنامج ماریالند للتفوق، تكلفة التشغیل لتعیین موظفین لمقدمي رعایة األطفال   -دوالر  2,000,000 ●

o  أشھر.   3كمال الموظف  دوالر بعد إ 500للمساعدة في مكافأة التوظیف بقیمة 

o  .الدعایة لمنصب، تكالیف التأھیل أو الشھادات، تكلفة التحقق من الھویة، أو دفع راتب الشھر األول لشخص حدیث التوظیف 

 األموال ال یجب أن تستخدم في: 

 بناء الھیاكل المؤقتة أو الدائمة  •

 المعدات  •

 أعاله. جمیع النفقات األخرى غیر المتصلة بالنفقات المسموح بھا   •

 متطلبات البرنامج 
طلب  وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ستطلب من مقدمي رعایة األطفال التقدم بطلب للحصول على المنحة ثم دفع مدفوعات للموظفین المؤھلین. ال

تي  السیغطى المبلغ المطلوب لدفع المكافآت لكل الموظفین المؤھلین وحدیثي التوظیف. یحتاج مقدمو رعایة األطفال إلى إكمال معلومات الطلب، و 
 تتضمن معلومات حول مقدم الرعایة والمركز والموظفین.  

ویجب أن یتضمن ھذا التقریر عدد الموظفین الذین  . 2023یونیو،   1من المقرر تقدیم تقریر مالي إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بحلول یوم  
وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ستعطي مقدمي الخدمات الحاصلین  یتقاضون رواتبھم تحت كل عنصر؛ وأي تكالیف توظیف/تعیین أو مكافآت التوظیف. 

 . 2023على المنحة النموذج الدقیق عبر اإلنترنت الستخدامھ في أوائل عام  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
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 مراجعة الطلب وعملیة الدفع
 ستقوم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بمراجعة طلبات البرنامج كما یلي: 

لضمان تلقي جمیع الطلبات المطلوبة وتحدید   وثائق الطلب المقدمةعند انتھاء وقت التقدیم للمنحة، ستراجع وزارة التعلیم بوالیة ماریالند  .1
مقدمي الخدمات والموظفین المؤھلین للحصول على المكافآت. ستراجع وزارة التعلیم بوالیة ماریالند الطلبات بناًء على السلطة القضائیة  

 تیب استالم الطلبات وطابعھا الزمني.وتر

لكل  ستقوم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بتقییم طلبات البیانات لتحدید مبلغ المنحة لكل موظف مؤھل، وبالتالي المبلغ الذي سیتم تخصیصھ  .2
علیھا في قسم "مبلغ التمویل المتاح" أعاله،  مقدم رعایة أطفال. ستستخدم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند معلومات مبلغ التمویل المنصوص 

 لتحدید المبلغ الدقیق لكل متقدم مؤھل. 

حتى یتمكنوا من التوزیع لموظفیھم   الحاصلین على المنحةستقوم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بعد ذلك بالدفع لمقدمي رعایة األطفال  .3
 الیة ماریالند.  المؤھلین الذین وقعوا على خطاب اعتماد وزارة التعلیم بو

  أي أموال لم یتم منحھا عند مراجعة جمیع الطلبات المقدمة في الوقت المحدد سیتم تجمیعھا على مستوى الوالیة بدالً من السلطة القضائیة .4
لوا على منحة  مقدمي رعایة األطفال الذین تقدموا بطلبات ولكن لم یحصوستقدم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند منح إضافیة، إذا أمكن، إلى 

 والذین ھم في المرتبة التالیة في قائمة المتقدمین بناًء على الطابع الزمني لتقدیم الطلب. 

 اإلشعار للمنحة 

للبرنامج في  ة سیتم إرسال اإلشعارات من خالل البرید اإللكتروني بعد مراجعة الوزارة للطلبات وتأكید األھلیة. ستقوم الوزارة بتضمین الخطوات التالی
 خطاب المنحة، بما في ذلك المرفقات ذات الصلة ومعلومات اإلبالغ لضمان التوزیع المناسب للمكافآت للموظفین المؤھلین. 

 بیان عدم التمییز 
لجنس، الحالة االجتماعیة،  وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ال تمیز على أساس العمر، النسب/األصل القومي، اللون، اإلعاقة، الھویة الجنسیة/التعبیر عن ا

ویًا إلى  العرق، الدین، الجنس، أو التوجھ الجنسي في األمور التي تؤثر على العمل أو في توفیر الوصول إلى البرامج واألنشطة وتوفر وصوًال متسا
 الكشافة والمجموعات الشبابیة األخرى المعینة. لالستفسارات المتعلقة بسیاسة الوزارة، یرجى التواصل مع: 

 مكتب ضمان اإلنصاف واالمتثال 
 مكتب نائب رئیس ھیئة الرقابة على العملیات بالوالیة 

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند 
200 W. Baltimore Street - 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 -  صوتیًا 

  المبرقة الكاتبة/جھاز اتصاالت للصم   - -410-333- 6442الفاكس - -0431-767-410
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 427)، القسم GEPAقانون أحكام التعلیم العام (
ذي  یجب على كل طلب تطویر ووصف الخطوات التي یقترح مقدم الطلب اتخاذھا لضمان الوصول العادل والمشاركة العادلة في المشروع أو النشاط ال

المساعدة، من خالل معالجة االحتیاجات الخاصة للطالب والمعلمین والمستفیدین اآلخرین من البرنامج في من أجل التغلب على  سیتم تنفیذه بھذه 
 الحواجز التي تحول دون المشاركة العادلة. 

  جلسات دعم خدمة العمالء 
لمقدمي الرعایة. خالل ھذه الجلسات، سیقوم موظفو وزارة    ستعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند العدید من جلسات دعم خدمة العمالء االفتراضیة

وقات أدناه للتسجیل  التعلیم بوالیة ماریالند بمراجعة عملیة تقدیم نموذج الطلب واإلجابة على أي أسئلة حول البرنامج أو العملیة. انقر على التواریخ واأل
 في الجلسة:  

 مساءً  03:0 –مساًء  2:00، من الساعة 2022نوفمبر،   1الثالثاء،   ●

 مساءً  2:30 –مساًء  1:30، من الساعة 2022نوفمبر،  4الجمعة،   ●

 مساءً  7:30 –مساًء   6:30، من الساعة 2022نوفمبر،   10الخمیس،  ●

 صباًحا  11:00 –صباًحا   10:00، من الساعة 2022نوفمبر،   12السبت،   ●

  األسئلة 
 إذا كانت لدیك أسئلة حول التقدیم أو البرنامج، برجاء التواصل مع مشرف البرنامج:

 جاستین دایھوف 
 مساعد رئیس ھیئة المراقبة 

0439-767-410 - 
Justin.dayhoff@maryland.gov 

 

 بعد جلسات دعم خدمة العمالء.    موقع الویب لمكتب منح وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ) واإلجابات على FAQسیتم نشر قائمة باألسئلة الشائعة (

 الملحق 
 یة توزیع المخصصات حسب عدد مقدمي رعایة األطفال لكل سلطة قضائیة محل  - 1المرفق  •

  

https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,hePMbds9c0-ZC-vGmBQcJA,tg3Bvi_kKEebsC9GtG4usg,cXNmB_mnrki0SLJ1prv67A?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,ySuMO8rjiUejqXaaFeGbHg,qyW27TwQJkKxMEfWYanbDQ,UP-SLiNzr0Sa78QaMzulTw?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,STnEFFLpjUOSLaqnic-ctQ,rB3g71_N4E2_NWkP4DkMFQ,eh-Qxhz1skiQdRI53tsRhQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,wQ6VQjhTqk6TiBDJnNI8Dw,Ck6Os6HFMkmJckKw9VjB7Q,k6RdhS5NOkG9gPnDsSySKQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/OFPOS/GAC/GrantPrograms/index.aspx
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 1المرفق 
 

عدد برامج رعایة األطفال المرخصة في الوالیة من قبل السلطة القضائیة،  
 2022أكتوبر 

النسبة المئویة  
لمراكز رعایة  
األطفال في  

برنامج ماریالند  
للتفوق لكل  

سلطة قضائیة  
 محلیة 

التقسیم وفقَا للسلطات  
 %12.50 %25.00 %62.50 القضائیة المحلیة 

أجمالي برامج رعایة   القضائیة السلطة  
 األطفال المرخصة 

16,000,000.00 $ 10,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 
 $ 17,300.06 $ 34,600.11 $ 86,500.28 $ 138,400.45 %0.87 61 ألیجاني 

 $ 167,612.02 $ 335,224.05 $ 838,060.12 $ 1,340,896.20 %8.38 591 أروندل آن 
 $ 264,038.57 $ 528,077.14 $ 1,320,192.85 $ 2,112,308.56 %13.20 931 تیموربال

 $ 196,539.99 $ 393,079.98 $ 982,699.94 $ 1,572,319.91 %9.83 693 مدینة بالتیمور 
 $ 35,167.33 $ 70,334.66 $ 175,836.64 $ 281,338.63 %1.76 124 فرت كال

 $ 18,718.09 $ 37,436.19 $ 93,590.47 $ 149,744.75 %0.94 66 ولینكار
 $ 50,765.74 $ 101,531.48 $ 253,828.70 $ 406,125.92 %2.54 179 ول كار
 $ 28,644.36 $ 57,288.71 $ 143,221.78 $ 229,154.85 %1.43 101 یل سیس
 $ 64,946.11 $ 129,892.23 $ 324,730.57 $ 519,568.92 %3.25 229 رلزتشا

 $ 15,598.41 $ 31,196.82 $ 77,992.06 $ 124,787.29 %0.78 55 دورتشستر
 $ 107,770.85 $ 215,541.69 $ 538,854.23 $ 862,166.76 %5.39 380 دریك فری
 $ 5,955.76 $ 11,911.51 $ 29,778.79 $ 47,646.06 %0.30 21 یتجار
 $ 87,351.11 $ 174,702.21 $ 436,755.53 $ 698,808.85 %4.37 308 فورد ھار

 $ 123,369.26 $ 246,738.51 $ 616,846.28 $ 986,954.06 %6.17 435 ھوارد
 $ 5,955.76 $ 11,911.51 $ 29,778.79 $ 47,646.06 %0.30 21 تكین
 $ 348,553.60 $ 697,107.20 $ 1,742,768.01 $ 2,788,428.81 %17.43 1229 تغومري مون
 $ 274,248.44 $ 548,496.88 $ 1,371,242.20 $ 2,193,987.52 %13.71 967 نس جورجز بری
 $ 21,554.17 $ 43,108.34 $ 107,770.85 $ 172,433.35 %1.08 76 ن اَن كوی
 $ 47,362.45 $ 94,724.90 $ 236,812.25 $ 378,899.60 %2.37 167 ت ماري سان

 $ 7,090.19 $ 14,180.37 $ 35,450.94 $ 56,721.50 %0.35 25 رست سوم
 $ 16,165.63 $ 32,331.25 $ 80,828.13 $ 129,325.01 %0.81 57 بوتتال

 $ 52,467.39 $ 104,934.77 $ 262,336.93 $ 419,739.08 %2.62 185 نطنواش
 $ 32,331.25 $ 64,662.51 $ 161,656.27 $ 258,650.03 %1.62 114 ومیكو ویك

 $ 10,493.48 $ 20,986.95 $ 52,467.39 $ 83,947.82 %0.52 37 سترورس
 $ 2,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 16,000,000.00 %100 7,052 المجموع الكلي 
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