
: 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
١٨،٦٦٠عورشملا ةفلكت
١،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

١٥٨
%٠،٤٧

سيمت نرف

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٣،٤٣٦
سيسأتلا تافورصم١٣،٢٧٦

ةريمخ ،قيقد
زاغ  ، ءابرهك  ، ءام

سيمت صارقأ

.( سيمت زبخلا صارقأ جاتنإل زبخم لمع (

ءاوه طفش  ، زاغ تاناوطسأ  ، ةناجع
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٣٠ نع ل

. لماع عورشملا بحاص + 

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٨٠،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

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

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 

. ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا مت

. راعسألاو فيلاكتلاب ةصاخلا تانايبلا ثيدحت



لايرلاب ةميقلاتاداريإلا جمانرب
يونسلا داريإلا يلامجإةيرهشلا داريإلا يلامجإةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٨،٠٠٠،٠١،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢٠٢٥،٠٠٥٠٠٦،٠٠٠
٣٠٢،٠٠٦٠٧٢٠

٥٦٠٦،٧٢٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلاةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

٥٠٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

١٠٣٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠
_____٦٥٠٧،٨٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

مج نزو ٢٠٠   ( سيمت زبخ صارقأ (
ةمدخلا  / جتنملا

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

ةفيظولا
لماع

عورشملا بحاص

تاداريإلا يلامجإ

دنبلا
مجك نزو قيقد سايكأ ٥٠ 

( ةبلع ةريمخ (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠ ةحاسمب عقوم

تاظحالم
صيخارت موسر

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

يلامجإلا

يلامجإلا

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٥٦٠٦،٧٢٠
٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠
٦٥٠٧،٨٠٠
٢٥٣٠٠

٥،٢٦٨٦٣،٢٢٠

٢٦٣٣،١٦١

٥،٥٣٢٦٦،٣٨١

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

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٣،٣١٩
٣،٣١٩
٠

٦،٦٣٨
٠

١٣،٢٧٦

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
١٠٢٠٠%٢،٠٠٠
١٠١٠٠%١،٠٠٠
٦،٠٠٠٦٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( ةناجع ١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠نجع هلآ (
٢٠١٠٠%١٠٥٠٥٠٠نيجعلل ةيبشخ حاولأ

١٠٦٦%٣٢٢٠٦٦٠زاغ تاناوطسا
٢٠٦٠%٢١٥٠٣٠٠ءاوه طافش
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠ةيودي تادعم

٦،٨٦٠٧٦٦يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةهجاو
١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠ديدح تالواط

١٠٢٠%٢١٠٠٢٠٠يسارك
٣،٨٠٠٣٨٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٦،٠٠٠٦٠٠٥٠

٦،٨٦٠٧٦٦٦٤

٣،٨٠٠٣٨٠٣٢

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١٨،٦٦٠١،٩٤٦١٦٢

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

موينملألا نم نيجعلا ريضحت ةفرغ ءاشنإ
زاغ تاديدمت

عوم ا

دنبلا
يراخفلا نرفلا بيكرت

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٥٠٠
١،٥٠٠

ةميقلا
١٣،٢٧٦
١٨،٦٦٠
١،٥٠٠
٣٣،٤٣٦

ةميقلاليصفت
٣،٤٣٦ليومتلا ةميق
٣٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

يلامجإلا

دنبلا
ليجست موسر

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

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

٤،٠٠٠٤،٤٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦٤،٤٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤٠٤٤٤٨٤٨٥٢٥٢٥٦٥٦٥٦٦٤٦٤٦٤٦٤٤

( عيبلا تالومع )٤٠٤٤٤٨٤٨٥٢٥٢٥٦٥٦٥٦٦٤٦٤٦٤٦٤٤

٣،٩٢٠٤،٣١٢٤،٧٠٤٤،٧٠٤٥،٠٩٦٥،٠٩٦٥،٤٨٨٥،٤٨٨٥،٤٨٨٦،٢٧٢٦،٢٧٢٦،٢٧٢٦٣،١١٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٨٠٣٠٨٣٣٦٣٣٦٣٦٤٣٦٤٣٩٢٣٩٢٣٩٢٤٤٨٤٤٨٤٤٨٤،٥٠٨تاماخلا ةفلكت (

٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٧،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١،٩٤٦لوصألا كالهإ

٥،١٥١٥،١٧٩٥،٢٠٧٥،٢٠٧٥،٢٣٥٥،٢٣٥٥،٢٦٣٥،٢٦٣٥،٢٦٣٥،٣١٩٥،٣١٩٥،٣١٩٦٢،٩٥٤فيلاكتلا يلامجإ

٢٢٦٢٢٦٢٢٦٩٥٤٩٥٤٩٥٤١٥٨-١٣٩-١٣٩-٥٠٣-٥٠٣-٨٦٧-١،٢٣١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٢٦٢٢٦٢٢٦٩٥٤٩٥٤٩٥٤١٥٨-١٣٩-١٣٩-٥٠٣-٥٠٣-٨٦٧-١،٢٣١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٢٦٢٢٦٢٢٦٩٥٤٩٥٤٩٥٤١٥٨-١٣٩-١٣٩-٥٠٣-٥٠٣-٨٦٧-١،٢٣١حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة - مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة دراسات الفرص االستثماریة



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٦٤،٤٠٠٨١،٦٠٠٨٦،٤٠٠٩١،٢٠٠٩٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦٤٤٨١٦٨٦٤٩١٢٩٦٠

( عيبلا تالومع )٦٤٤٨١٦٨٦٤٩١٢٩٦٠

٦٣،١١٢٧٩،٩٦٨٨٤،٦٧٢٨٩،٣٧٦٩٤،٠٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٥٠٨٥،٧١٢٦،٠٤٨٦،٣٨٤٦،٧٢٠تاماخلا ةفلكت (

٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٩٤٦١،٩٤٦١،٩٤٦١،٩٤٦١،٩٤٦لوصألا كالهإ

٦٢،٩٥٤٦٤،١٥٨٦٤،٤٩٤٦٤،٨٣٠٦٥،١٦٦فيلاكتلا يلامجإ

١٥٨١٥،٨١٠٢٠،١٧٨٢٤،٥٤٦٢٨،٩١٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥٨١٥،٨١٠٢٠،١٧٨٢٤،٥٤٦٢٨،٩١٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٥٨١٥،٨١٠٢٠،١٧٨٢٤،٥٤٦٢٨،٩١٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨٦،٤٨%٧٣،٤١%٦٠،٣٥%٤٧،٢٨%٠،٤٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٠،٧٣%٢٧،٤٦%٢٣،٨٣%١٩،٧٧%٠،٢٥%حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٣،٣١٩ةيدقن

نودروم٣،٣١٩ءالمعو نونيدم

٦،٦٣٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٣،٢٧٦٠

: ةتباث لوصأ

٣٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٨٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٦،٨٦٠تادعمو تالآ

٦،٠٠٠٣٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠،٠٠٠ضرأ

٣،٥٠٠٣،٤٣٦ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٠،١٦٠٣،٤٣٦

٣٣،٤٣٦٣٣،٤٣٦

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

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
١٤١-١٤٢-٣،٣١٩٢،٢٥١١،٥٤٦١،٢٠٦٨٦٦٨٨٩٩١٣٤٦٧٢٢٤٢٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٣،٩٢٠٤،٣١٢٤،٧٠٤٤،٧٠٤٥،٠٩٦٥،٠٩٦٥،٤٨٨٥،٤٨٨٥،٤٨٨٦،٢٧٢٦،٢٧٢٦،٢٧٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٧،٢٣٩٦،٥٦٣٦،٢٥٠٥،٩١٠٥،٩٦٢٥،٩٨٥٦،٤٠١٥،٩٥٥٥،٥١٠٥،٨٤٨٦،١٣٠٦،٤١٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٨٠٣٠٨٣٣٦٣٣٦٣٦٤٣٦٤٣٩٢٣٩٢٣٩٢٤٤٨٤٤٨٤٤٨تاماخلا ةفلكت (

٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٧٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٤،٩٨٨٥،٠١٦٥،٠٤٤٥،٠٤٤٥،٠٧٢٥،٠٧٢٥،٩٣٤٥،٩٣٤٥،٩٣٤٥،٩٩٠٥،٩٩٠٥،٩٩٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤١٤٢٣-١٤٢-٢،٢٥١١،٥٤٦١،٢٠٦٨٦٦٨٨٩٩١٣٤٦٧٢٢٤٢٤رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 



١٢٣٤٥ةنسلا

٣،٣١٩٤٢٣٨،١٧٩٢٠،٣٠٣٤١،٧٩٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٦٣،١١٢٧٩،٩٦٨٨٤،٦٧٢٨٩،٣٧٦٩٤،٠٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٦٦،٤٣١٨٠،٣٩١٩٢،٨٥١١٠٩،٦٧٩١٣٥،٨٧٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٥٠٨٥،٧١٢٦،٠٤٨٦،٣٨٤٦،٧٢٠تاماخلا ةفلكت (

٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٦٦،٠٠٨٧٢،٢١٢٧٢،٥٤٨٦٧،٨٨٤٦٣،٢٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٢٣٨،١٧٩٢٠،٣٠٣٤١،٧٩٥٧٢،٦٥٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 


