
: 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
٣٠،١٢٥عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ديدحلا نم ثاثألاو باوبألل ميماصت

. نازبردلاو كيبابشلاو ةيديدحلا باوبألا ميمصتو لمعل ةشرو

هناسرخ تاقلط سدسم  ، صق خوراص  ، ماحل ةلآ  ، باقثم  ، راشنم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٥٠ نع ل

ةلامع   ،( عورشملا بحاص ةدادح ينف (

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

١٠،٥٦٢
%١٧،٧٥

ةدادح ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٩،٥٠٩
سيسأتلا تافورصم٢٧،٣٨٤

ةمدخلا بلاط اهرفوي
زاغ  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،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

٢٥،٠٠٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
١٥٣٥٠،٠٥،٢٥٠٦٣،٠٠٠
١٥٢٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٨،٢٥٠٢١٩،٠٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٢١،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٨٥٠١٠،٢٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠
٨٥٠١٠،٢٠٠
١٠٠١،٢٠٠

١٠،٨٦٧١٣٠،٤٠٠

٥٤٣٦،٥٢٠

١١،٤١٠١٣٦،٩٢٠

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٨٠ ةحاسم

يلامجإلا

ةفيظولا
ديدح ينف

لماع
( عورشملا بحاص ريدم (

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

( رتم نيزبارد (
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيجراخ باوبأ ةعانص
كيبابش ةهجاو ةعانص

ةمدخلا  / جتنملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٦،٨٤٦
٦،٨٤٦
٠

١٣،٦٩٢
٠

٢٧،٣٨٤

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٤٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠ريبك يلاطيإ ديدح راشنم

لم ٤٠ م ١٠١٨٠٠%١١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠جيعطت هلآ ١٠-
١٠١٨٠%١١،٨٠٠١،٨٠٠ةدعاقب تباث باقثم
١٠١٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠ريبمأ ٣٠٠ ماحل ةنكم
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ريبمأ ١٦٠ ماحل ةنكم

١٠٦٥%١٦٥٠٦٥٠كسد صقم
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ملم ١٦ باقثم
١٠٣٥%١٣٥٠٣٥٠ملم ١٣ باقثم
١٠٤٢،٥%١٤٢٥٤٢٥تلاو يد ٩ خوراص
١٠٣٠%١٣٠٠٣٠٠تلاو يد ٤،٥ خوراص
١٠١١٠%١١،١٠٠١،١٠٠ةناسرخلل تاقلط سدسم

٢٨،٦٢٥٢٨٦٢،٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠ةحول
١،٥٠٠١٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٢٨،٦٢٥٢،٨٦٣٢٣٩

١،٥٠٠١٥٠١٣

٣٠،١٢٥٣،٠١٣٢٥١

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

دنبلا

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
٢٧،٣٨٤
٣٠،١٢٥
٢،٠٠٠
٥٩،٥٠٩

ةميقلاليصفت
٩،٥٠٩ليومتلا ةميق
٥٠،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

٩،١٢٥١٠،٠٣٨١٠،٩٥٠١٠،٩٥٠١١،٨٦٣١١،٨٦٣١٢،٧٧٥١٢،٧٧٥١٢،٧٧٥١٤،٦٠٠١٤،٦٠٠١٤،٦٠٠١٤٦،٩١٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩١١٠٠١١٠١١٠١١٩١١٩١٢٨١٢٨١٢٨١٤٦١٤٦١٤٦١،٤٦٩

( عيبلا تالومع )٩١١٠٠١١٠١١٠١١٩١١٩١٢٨١٢٨١٢٨١٤٦١٤٦١٤٦١،٤٦٩

٨،٩٤٣٩،٨٣٧١٠،٧٣١١٠،٧٣١١١،٦٢٥١١،٦٢٥١٢،٥٢٠١٢،٥٢٠١٢،٥٢٠١٤،٣٠٨١٤،٣٠٨١٤،٣٠٨١٤٣،٩٧٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠١٠،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٣،٠١٣لوصألا كالهإ

١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١١،١١٨١٣٣،٤١٣فيلاكتلا يلامجإ

٥٠٨٥٠٨١،٤٠٢١،٤٠٢١،٤٠٢٣،١٩٠٣،١٩٠٣،١٩٠١٠،٥٦٢-٣٨٧-٣٨٧-١،٢٨١-٢،١٧٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٠٨٥٠٨١،٤٠٢١،٤٠٢١،٤٠٢٣،١٩٠٣،١٩٠٣،١٩٠١٠،٥٦٢-٣٨٧-٣٨٧-١،٢٨١-٢،١٧٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٠٨٥٠٨١،٤٠٢١،٤٠٢١،٤٠٢٣،١٩٠٣،١٩٠٣،١٩٠١٠،٥٦٢-٣٨٧-٣٨٧-١،٢٨١-٢،١٧٥حبرلا 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

١٤٦،٩١٣١٨٦،١٥٠١٩٧،١٠٠٢٠٨،٠٥٠٢١٩،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٤٦٩١،٨٦٢١،٩٧١٢،٠٨١٢،١٩٠

( عيبلا تالومع )١،٤٦٩١،٨٦٢١،٩٧١٢،٠٨١٢،١٩٠

١٤٣،٩٧٤١٨٢،٤٢٧١٩٣،١٥٨٢٠٣،٨٨٩٢١٤،٦٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

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

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٠١٣٣،٠١٣٣،٠١٣٣،٠١٣٣،٠١٣لوصألا كالهإ

١٣٣،٤١٣١٣٣،٤١٣١٣٣،٤١٣١٣٣،٤١٣١٣٣،٤١٣فيلاكتلا يلامجإ

١٠،٥٦٢٤٩،٠١٥٥٩،٧٤٦٧٠،٤٧٧٨١،٢٠٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٥٦٢٤٩،٠١٥٥٩،٧٤٦٧٠،٤٧٧٨١،٢٠٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٠،٥٦٢٤٩،٠١٥٥٩،٧٤٦٧٠،٤٧٧٨١،٢٠٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٣٦،٤٦%١١٨،٤٣%١٠٠،٤٠%٨٢،٣٦%١٧،٧٥%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٧،٨٤%٣٤،٥٧%٣٠،٩٣%٢٦،٨٧%٧،٣٤%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٦،٨٤٦ةيدقن

نودروم٦،٨٤٦ءالمعو نونيدم

١٣،٦٩٢عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٧،٣٨٤٠

: ةتباث لوصأ

٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٢٨،٦٢٥تادعمو تالآ

٠٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٥٠،٠٠٠ضرأ

٣،٥٠٠٩،٥٠٩ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٢،١٢٥٩،٥٠٩

٥٩،٥٠٩٥٩،٥٠٩

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
٦،٨٤٦٤،٩٢٢٣،٨٩٢٣،٧٥٦٣،٦٢١٤،٣٧٩٥،١٣٨٥،٤٠٢٥،٦٦٦٥،٩٣٠٧،٩٨٢١٠،٠٣٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٨،٩٤٣٩،٨٣٧١٠،٧٣١١٠،٧٣١١١،٦٢٥١١،٦٢٥١٢،٥٢٠١٢،٥٢٠١٢،٥٢٠١٤،٣٠٨١٤،٣٠٨١٤،٣٠٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٥،٧٨٩١٤،٧٥٩١٤،٦٢٣١٤،٤٨٧١٥،٢٤٦١٦،٠٠٤١٧،٦٥٧١٧،٩٢١١٨،١٨٥٢٠،٢٣٨٢٢،٢٩٠٢٤،٣٤٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٠،٨٦٧١٠،٨٦٧١٠،٨٦٧١٠،٨٦٧١٠،٨٦٧١٠،٨٦٧١٢،٢٥٦١٢،٢٥٦١٢،٢٥٦١٢،٢٥٦١٢،٢٥٦١٢،٢٥٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤،٩٢٢٣،٨٩٢٣،٧٥٦٣،٦٢١٤،٣٧٩٥،١٣٨٥،٤٠٢٥،٦٦٦٥،٩٣٠٧،٩٨٢١٠،٠٣٤١٢،٠٨٧رهشلا 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

٦،٨٤٦١٢،٠٨٧٤٧،٤٤٧٩٣،٥٣٩١٥٨،٦٩٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٤٣،٩٧٤١٨٢،٤٢٧١٩٣،١٥٨٢٠٣،٨٨٩٢١٤،٦٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٥٠،٨٢٠١٩٤،٥١٤٢٤٠،٦٠٥٢٩٧،٤٢٨٣٧٣،٣١٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

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

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨،٣٣٣١٦،٦٦٧١٦،٦٦٧٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٣٨،٧٣٣١٤٧،٠٦٧١٤٧،٠٦٧١٣٨،٧٣٣١٣٠،٤٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢،٠٨٧٤٧،٤٤٧٩٣،٥٣٩١٥٨،٦٩٤٢٤٢،٩١٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


