
: 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
١٤،٦٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

راطفإ تابجو

.( ةيزاغ تابورشم  ، تاشتودنس ةعيرسلا تابجولا عيبل ةيبعش ايرتفاك (

زاجوتب  ، ءاوه فيكم  ، تاشتودنس ناخس  ، ضرع ةجالث
ةيبعش ةقطنم يف عبرم رتم ٢٥ ةحاسم
ةلامع ،عورشملا بحاص

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

١١،٥٣١-
%٢٣،٥٦-

ج ةئف ايرتفاك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٤٨،٩٤٤
سيسأتلا تافورصم٣٢،٢٩٤

تاشتودنسلا تانوكم ،ةيزاغ تابورشم
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٤٠،٠٠٠-

٢٠،٠٠٠-

٠

٢٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٦٠،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

٦٠٠٠١،٥٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٣٥٠٠١،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
٢٥٠٠١،٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦،٠٠٠٠،٥٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٣،٥٠٠٠،٨٠٢،٨٠٠٣٣،٦٠٠
٢،٥٠٠٠،٢٥٦٢٥٧،٥٠٠

٦،٤٢٥٧٧،١٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٣،٩٠٠٤٦،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٧٠٨٤٠
٥٠٠٦،٠٠٠
١٢٠١،٤٤٠
٦٩٠٨،٢٨٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

لماع
عورشملا بحاص

عبرم رتم ٢٥ ةحاسم
يلامجإلا

تاظحالملصألا

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةفيظولا

تاداريإلا يلامجإ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (
دنبلا
تاشتودنس
ةيزاغ تابورشم
ةنخاس تابورشم

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

ةنخاس تابورشم

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

تاشتودنس
ةيزاغ تابورشم

ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦،٤٢٥٧٧،١٠٠
٣،٩٠٠٤٦،٨٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠
٦٩٠٨،٢٨٠
٥٠٦٠٠

١٢،٨١٥١٥٣،٧٨٠

٦٤١٧،٦٨٩

١٣،٤٥٦١٦١،٤٦٩

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
عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٨،٠٧٣
٨،٠٧٣
٠

١٦،١٤٧
٠

٣٢،٢٩٤

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ضرع ةجالث
١٠١٧٠%١١،٧٠٠١،٧٠٠رزيرف
١٠٣٠%١٣٠٠٣٠٠زاجتب
١٠٤٥%١٥٠٣٤٥٠زاغ هناوطسا
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم
١٠٨٠%١٨٠٠٨٠٠ضرع ناخس

٨،٦٥٠٨٦٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠يلخاد روكيد
١،٠٠٠١٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

٨،٦٥٠٨٦٥٧٢

١،٠٠٠١٠٠٨

١٤،٦٥٠١،٤٦٥١٢٢

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

عوم ا

دنبلا
يلخاد زيهجت

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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



ةميقلا
٣٢،٢٩٤
١٤،٦٥٠
٢،٠٠٠
٤٨،٩٤٤

ةميقلاليصفت
٣،٩٤٤ليومتلا ةميق
٤٥،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

٧،٥٠٠٨،٢٥٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٧٥٠٩،٧٥٠١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢٠،٧٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧٥٨٣٩٠٩٠٩٨٩٨١٠٥١٠٥١٠٥١٢٠١٢٠١٢٠١،٢٠٨

( عيبلا تالومع )٧٥٨٣٩٠٩٠٩٨٩٨١٠٥١٠٥١٠٥١٢٠١٢٠١٢٠١،٢٠٨

٧،٣٥٠٨،٠٨٥٨،٨٢٠٨،٨٢٠٩،٥٥٥٩،٥٥٥١٠،٢٩٠١٠،٢٩٠١٠،٢٩٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١١٨،٣٣٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٢١٣٣،٥٣٤٣،٨٥٥٣،٨٥٥٤،١٧٦٤،١٧٦٤،٤٩٨٤،٤٩٨٤،٤٩٨٥،١٤٠٥،١٤٠٥،١٤٠٥١،٧٢١تاماخلا ةفلكت (

٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٤٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٨،٢٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١،٤٦٥لوصألا كالهإ

٩،٧٢٥١٠،٠٤٦١٠،٣٦٧١٠،٣٦٧١٠،٦٨٨١٠،٦٨٨١١،٠١٠١١،٠١٠١١،٠١٠١١،٦٥٢١١،٦٥٢١١،٦٥٢١٢٩،٨٦٦فيلاكتلا يلامجإ

-١٠٨١٠٨١٠٨١١،٥٣١-٧٢٠-٧٢٠-٧٢٠-١،١٣٣-١،١٣٣-١،٥٤٧-١،٥٤٧-١،٩٦١-٢،٣٧٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١٠٨١٠٨١٠٨١١،٥٣١-٧٢٠-٧٢٠-٧٢٠-١،١٣٣-١،١٣٣-١،٥٤٧-١،٥٤٧-١،٩٦١-٢،٣٧٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١٠٨١٠٨١٠٨١١،٥٣١-٧٢٠-٧٢٠-٧٢٠-١،١٣٣-١،١٣٣-١،٥٤٧-١،٥٤٧-١،٩٦١-٢،٣٧٥حبرلا 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

١٢٠،٧٥٠١٥٣،٠٠٠١٦٢،٠٠٠١٧١،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٢٠٨١،٥٣٠١،٦٢٠١،٧١٠١،٨٠٠

( عيبلا تالومع )١،٢٠٨١،٥٣٠١،٦٢٠١،٧١٠١،٨٠٠

١١٨،٣٣٥١٤٩،٩٤٠١٥٨،٧٦٠١٦٧،٥٨٠١٧٦،٤٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٥١،٧٢١٦٥،٥٣٥٦٩،٣٩٠٧٣،٢٤٥٧٧،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

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

٨،٢٨٠٨،٢٨٠٨،٢٨٠٨،٢٨٠٨،٢٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٤٦٥١،٤٦٥١،٤٦٥١،٤٦٥١،٤٦٥لوصألا كالهإ

١٢٩،٨٦٦١٤٣،٦٨٠١٤٧،٥٣٥١٥١،٣٩٠١٥٥،٢٤٥فيلاكتلا يلامجإ

٦،٢٦٠١١،٢٢٥١٦،١٩٠٢١،١٥٥-١١،٥٣١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦،٢٦٠١١،٢٢٥١٦،١٩٠٢١،١٥٥-١١،٥٣١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٦،٢٦٠١١،٢٢٥١٦،١٩٠٢١،١٥٥-١١،٥٣١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٣،٢٢%٣٣،٠٨%٢٢،٩٣%١٢،٧٩%-٢٣،٥٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١١،٩٩%٩،٦٦%٧،٠٧%٤،١٨%-٩،٧٤%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٨،٠٧٣ةيدقن

نودروم٨،٠٧٣ءالمعو نونيدم

١٦،١٤٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٢،٢٩٤٠

: ةتباث لوصأ

٤٥،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٨،٦٥٠تادعمو تالآ

٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٤٥،٠٠٠ضرأ

٣،٠٠٠٣،٩٤٤ىرخأ ةتباث لوصأ

١٦،٦٥٠٣،٩٤٤

٤٨،٩٤٤٤٨،٩٤٤

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 (

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

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
-٨،٤٧٣-٧،٤٥٣-٦،٤٣٣-٤،٥٨٥-٢،٧٣٨-٨،٠٧٣٥،٨٢١٣،٩٨٢٢،٥٥٧١،١٣٢١٢١٨٩٠رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٧،٣٥٠٨،٠٨٥٨،٨٢٠٨،٨٢٠٩،٥٥٥٩،٥٥٥١٠،٢٩٠١٠،٢٩٠١٠،٢٩٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٥،٤٢٣١٣،٩٠٦١٢،٨٠٢١١،٣٧٧١٠،٦٨٧٩،٦٧٦٩،٤٠٠٧،٥٥٢٥،٧٠٥٥،٣٢٧٤،٣٠٧٣،٢٨٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٢١٣٣،٥٣٤٣،٨٥٥٣،٨٥٥٤،١٧٦٤،١٧٦٤،٤٩٨٤،٤٩٨٤،٤٩٨٥،١٤٠٥،١٤٠٥،١٤٠تاماخلا ةفلكت (

٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠٣،٩٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧تاراجيإلا

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٩،٦٠٣٩،٩٢٤١٠،٢٤٥١٠،٢٤٥١٠،٥٦٦١٠،٥٦٦١٢،١٣٨١٢،١٣٨١٢،١٣٨١٢،٧٨٠١٢،٧٨٠١٢،٧٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٩،٤٩٣-٨،٤٧٣-٧،٤٥٣-٦،٤٣٣-٤،٥٨٥-٢،٧٣٨-٥،٨٢١٣،٩٨٢٢،٥٥٧١،١٣٢١٢١٨٩٠رهشلا 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

-٨،٩٢٣-١٩،٠٧٨-١٦،٧٦٨-٨،٠٧٣٩،٤٩٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١١٨،٣٣٥١٤٩،٩٤٠١٥٨،٧٦٠١٦٧،٥٨٠١٧٦،٤٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٢٦،٤٠٨١٤٠،٤٤٧١٤١،٩٩٢١٤٨،٥٠٢١٦٧،٤٧٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٥١،٧٢١٦٥،٥٣٥٦٩،٣٩٠٧٣،٢٤٥٧٧،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠٤٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

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

٨،٢٨٠٨،٢٨٠٨،٢٨٠٨،٢٨٠٨،٢٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧،٥٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠٧،٥٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٣٥،٩٠١١٥٧،٢١٥١٦١،٠٧٠١٥٧،٤٢٥١٥٣،٧٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٣،٦٩٧-٨،٩٢٣-١٩،٠٧٨-١٦،٧٦٨-٩،٤٩٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


