
: 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
٢٢،٠٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

٣٧٤
%٠،٣٦

روطعلاو دوعلا عيبل لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٤،٥٨٤
سيسأتلا تافورصم٨٠،٥٣٤

دوعو تاروطع
ءابرهك

دوعو روطع

. روخبلاو دوعلاو تاروطعلا عيبل يراجت عقوم يف لحم

ءاوه فيكم
قوس طسو وأ يراجت عراش
لماع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،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 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 ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

٩٠٠٥٠،٠٤٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠
٣٣،٠٠٠،٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٥٤،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكت طسوتمةيرهشلا ةيمكلا
٩٠٣٨٥،٠٠٣٤،٦٥٠٤١٥،٨٠٠
٣١،٨٠٠،٠٠٥،٤٠٠٦٤،٨٠٠

٤٠،٠٥٠٤٨٠،٦٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٣،٤٠٠٢٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤٠،٠٥٠٤٨٠،٦٠٠
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٢٨٣٣،٤٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

٤٨،٤٦٧٥٨١،٦٠٠

٢،٤٢٣٢٩،٠٨٠

٥٠،٨٩٠٦١٠،٦٨٠

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

روطع ةجاجز مارج يلم ١٠٠ 
( وليك بشخ روخب (

جتنملا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

تاظحالملصألا
تم ٢٠ ةحام عبرم ر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( وليك روطع (

( وليك بشخ روخب (

دنبلا

يلامجإلا

دنبلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

ءابرهكلا
يلامجإلا

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

يلامجإلا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٣٠،٥٣٤
٥٠،٠٠٠
٨٠،٥٣٤

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠ءاوه فيكم
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم
٢٠٣٠%١١٥٠١٥٠ساسح نازيم

٤،١٥٠٤٣٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( رتم ١٠٢٥٠%٥٥٠٠٢،٥٠٠ضرع تالواط (
١٠٣٢٠%٨٤٠٠٣،٢٠٠ضرع بالود

١٠٢٠%٢١٠٠٢٠٠يسارك
٥،٩٠٠٥٩٠يلامجإلا

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

١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠روكيد
١٢،٠٠٠١،٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤،١٥٠٤٣٠٣٦

٥،٩٠٠٥٩٠٤٩

١٢،٠٠٠١،٢٠٠١٠٠

٢٢،٠٥٠٢،٢٢٠١٨٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٨٠،٥٣٤
٢٢،٠٥٠
٢،٠٠٠

١٠٤،٥٨٤

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

هعاونأب نوزخم
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دنبلا



ةميقلاليصفت
١٤،٥٨٤ليومتلا ةميق
٩٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

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

٢٧،٠٠٠٢٩،٧٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٥،١٠٠٣٥،١٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٤٣،٢٠٠٤٣،٢٠٠٤٣،٢٠٠٤٣٤،٧٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٧٠٢٩٧٣٢٤٣٢٤٣٥١٣٥١٣٧٨٣٧٨٣٧٨٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤،٣٤٧

( عيبلا تالومع )٢٧٠٢٩٧٣٢٤٣٢٤٣٥١٣٥١٣٧٨٣٧٨٣٧٨٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤،٣٤٧

٢٦،٤٦٠٢٩،١٠٦٣١،٧٥٢٣١،٧٥٢٣٤،٣٩٨٣٤،٣٩٨٣٧،٠٤٤٣٧،٠٤٤٣٧،٠٤٤٤٢،٣٣٦٤٢،٣٣٦٤٢،٣٣٦٤٣٩،٠٤٧تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٠،٠٢٥٢٢،٠٢٨٢٤،٠٣٠٢٤،٠٣٠٢٦،٠٣٣٢٦،٠٣٣٢٨،٠٣٥٢٨،٠٣٥٢٨،٠٣٥٣٢،٠٤٠٣٢،٠٤٠٣٢،٠٤٠٣٢٢،٤٠٣تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥٢،٢٢٠لوصألا كالهإ

٢٨،٦٢٧٣٠،٦٢٩٣٢،٦٣٢٣٢،٦٣٢٣٤،٦٣٤٣٤،٦٣٤٣٦،٦٣٧٣٦،٦٣٧٣٦،٦٣٧٤٠،٦٤٢٤٠،٦٤٢٤٠،٦٤٢٤٢٥،٦٢٣فيلاكتلا يلامجإ

٤٠٧٤٠٧٤٠٧١،٦٩٤١،٦٩٤١،٦٩٤١٣،٤٢٥-٢٣٦-٢٣٦-٨٨٠-٨٨٠-١،٥٢٣-٢،١٦٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٠٧٤٠٧٤٠٧١،٦٩٤١،٦٩٤١،٦٩٤١٣،٤٢٥-٢٣٦-٢٣٦-٨٨٠-٨٨٠-١،٥٢٣-٢،١٦٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٠٧٤٠٧٤٠٧١،٦٩٤١،٦٩٤١،٦٩٤١٣،٤٢٥-٢٣٦-٢٣٦-٨٨٠-٨٨٠-١،٥٢٣-٢،١٦٧حبرلا يفاص

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



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٤٣٤،٧٠٠٥٥٠،٨٠٠٥٨٣،٢٠٠٦١٥،٦٠٠٦٤٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤،٣٤٧٥،٥٠٨٥،٨٣٢٦،١٥٦٦،٤٨٠

( عيبلا تالومع )٤،٣٤٧٥،٥٠٨٥،٨٣٢٦،١٥٦٦،٤٨٠

٤٢٦،٠٠٦٥٣٩،٧٨٤٥٧١،٥٣٦٦٠٣،٢٨٨٦٣٥،٠٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٢٢،٤٠٣٤٠٨،٥١٠٤٣٢،٥٤٠٤٥٦،٥٧٠٤٨٠،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٢٢٠٢،٢٢٠٢،٢٢٠٢،٢٢٠٢،٢٢٠لوصألا كالهإ

٤٢٥،٦٢٣٥١١،٧٣٠٥٣٥،٧٦٠٥٥٩،٧٩٠٥٨٣،٨٢٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٨٤٢٨،٠٥٤٣٥،٧٧٦٤٣،٤٩٨٥١،٢٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٨٤٢٨،٠٥٤٣٥،٧٧٦٤٣،٤٩٨٥١،٢٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

١٠٧٠١٨٩٤١،٠٨٧١،٢٨١ةاكزلا

٣٧٤٢٧،٣٥٣٣٤،٨٨٢٤٢،٤١١٤٩،٩٤٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٧،٧٥%٤٠،٥٥%٣٣،٣٥%٢٦،١٥%٠،٣٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٧،٨٦%٧،٠٣%٦،١٠%٥،٠٧%٠،٠٩%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٣٠،٥٣٤ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥٠،٠٠٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٨٠،٥٣٤٠

: ةتباث لوصأ

٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٥،٩٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤،١٥٠تادعمو تالآ

٠٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٩٠،٠٠٠ضرأ

١٤،٠٠٠١٤،٥٨٤ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٤،٠٥٠١٤،٥٨٤

١٠٤،٥٨٤١٠٤،٥٨٤
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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
٣٠،٥٣٤٢٨،٥٥٢٢٧،٢١٤٢٦،٥٢٠٢٥،٨٢٥٢٥،٧٧٤٢٥،٧٢٣٢٣،٨١٥٢١،٩٠٧٢٠،٠٠٠١٩،٣٧٩١٨،٧٥٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٦،٤٦٠٢٩،١٠٦٣١،٧٥٢٣١،٧٥٢٣٤،٣٩٨٣٤،٣٩٨٣٧،٠٤٤٣٧،٠٤٤٣٧،٠٤٤٤٢،٣٣٦٤٢،٣٣٦٤٢،٣٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٥٦،٩٩٤٥٧،٦٥٨٥٨،٩٦٦٥٨،٢٧٢٦٠،٢٢٣٦٠،١٧٢٦٢،٧٦٧٦٠،٨٥٩٥٨،٩٥١٦٢،٣٣٦٦١،٧١٥٦١،٠٩٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٠،٠٢٥٢٢،٠٢٨٢٤،٠٣٠٢٤،٠٣٠٢٦،٠٣٣٢٦،٠٣٣٢٨،٠٣٥٢٨،٠٣٥٢٨،٠٣٥٣٢،٠٤٠٣٢،٠٤٠٣٢،٠٤٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣تاراجيإلا

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٨،٤٤٢٣٠،٤٤٤٣٢،٤٤٧٣٢،٤٤٧٣٤،٤٤٩٣٤،٤٤٩٣٨،٩٥٢٣٨،٩٥٢٣٨،٩٥٢٤٢،٩٥٧٤٢،٩٥٧٤٢،٩٥٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٨،٥٥٢٢٧،٢١٤٢٦،٥٢٠٢٥،٨٢٥٢٥،٧٧٤٢٥،٧٢٣٢٣،٨١٥٢١،٩٠٧٢٠،٠٠٠١٩،٣٧٩١٨،٧٥٨١٨،١٣٨رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *
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١٢٣٤٥ةنسلا

٣٠،٥٣٤١٨،١٢٨١٧،٧٠١٢٤،٨٠٢٥٤،٤٣٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٢٦،٠٠٦٥٣٩،٧٨٤٥٧١،٥٣٦٦٠٣،٢٨٨٦٣٥،٠٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤٥٦،٥٤٠٥٥٧،٩١٢٥٨٩،٢٣٧٦٢٨،٠٩٠٦٨٩،٤٧٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٢٢،٤٠٣٤٠٨،٥١٠٤٣٢،٥٤٠٤٥٦،٥٧٠٤٨٠،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

١٠٧٠١٨٩٤١،٠٨٧١،٢٨١ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٤٣٨،٤١٢٥٤٠،٢١١٥٦٤،٤٣٤٥٧٣،٦٥٧٥٨٢،٨٨١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٨،١٢٨١٧،٧٠١٢٤،٨٠٢٥٤،٤٣٣١٠٦،٥٩٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
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