
: 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
٦٢،٧٨٠عورشملا ةفلكت
٣،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

يتنمسا كلب

. بلاوقلا مادختساب ةيودي ةقيرطب يتنمسإلا كلبلا ةعانصل ةشرو

. بلاوق  ، لابرغ  ، طالخ  ، كيرك
عبرم رتم ١٠٠٠ ةحاسمب ضرأ 

لامع عورشملا بحاص + 

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

٦،٩٧٢-
%٦،٣٧-

( كولبلا بوطلا لمع ةشرو (

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٩،٣٧٦
سيسأتلا تافورصم٤٣،٥٩٦

ةناسرخ ،لمر ،تنمسا
ءابرهك  ، ءام

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٤٠،٠٠٠-
٢٠،٠٠٠-
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 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

٣٠،٠٥٠٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
٣٠،٠٢٣٠،٠٦،٩٠٠٨٢،٨٠٠

٢١،٩٠٠٢٦٢،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢٠٢٠٠،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٣٥٠٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٢٠٠١٤،٠٠٢،٨٠٠٣٣،٦٠٠
٨،٣٠٠٩٩،٦٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٤١،٢٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٦،٨٠٠٨١،٦٠٠

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

٣٠٠٣،٦٠٠
١٥٠١،٨٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٨،٣٠٠٩٩،٦٠٠
٦،٨٠٠٨١،٦٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠

١٧،٣٠٠٢٠٧،٦٠٠

٨٦٥١٠،٣٨٠

١٨،١٦٥٢١٧،٩٨٠

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

عوم ا

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

ةفيظولا
لماع

عورشملا بحاص

دنبلا
ريبك بالق  ( ءاحطب لمر (

ةناسرخ
تنمسا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ١٠٠٠ ةحاسمب ضرأ

يلامجإلا

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةبح ١،٠٠٠ ةريبك ةعطق بوط (
( ةبح ةريغص ةعطق بوط (١،٠٠٠ 

ةمدخلا  / جتنملا

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٠،٨٩٩
١٠،٨٩٩

٠
٢١،٧٩٨

٠
٤٣،٥٩٦

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٥٠٠%١٠،٠٠٠
٥١٠٠٠%٢٠،٠٠٠
٣٠،٠٠٠١٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠٠%١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠طالخ
٢٠٢٠٠%٥٢٠٠١،٠٠٠ءام ليمارب

٢٠٣٠%٣٥٠١٥٠بلاوق (١٠*١٧*٣٥)
٢٠٤٨%٣٨٠٢٤٠بلاوق (٨*٢٠*٦)

٢٠١٨%٣٣٠٩٠لمر لابرغ
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠لامعلا ةفرغ فيكم

١٠١٠%٥٢٠١٠٠كيرك
٠٠

٣٢،٧٨٠٣٤٢٦يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣٠،٠٠٠١،٥٠٠١٢٥

٣٢،٧٨٠٣،٤٢٦٢٨٦

٦٢،٧٨٠٤،٩٢٦٤١١

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠
٣،٠٠٠

ةميقلا
٤٣،٥٩٦
٦٢،٧٨٠
٣،٠٠٠

١٠٩،٣٧٦

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

ءام نازخ
عوم ا

دنبلا
لامع ةفرغ

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ليجست موسر

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
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



ةميقلاليصفت
٩،٣٧٦ليومتلا ةميق
١٠٠،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

١٠،٩٥٠١٢،٠٤٥١٣،١٤٠١٣،١٤٠١٤،٢٣٥١٤،٢٣٥١٥،٣٣٠١٥،٣٣٠١٥،٣٣٠١٧،٥٢٠١٧،٥٢٠١٧،٥٢٠١٧٦،٢٩٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١١٠١٢٠١٣١١٣١١٤٢١٤٢١٥٣١٥٣١٥٣١٧٥١٧٥١٧٥١،٧٦٣

( عيبلا تالومع )١١٠١٢٠١٣١١٣١١٤٢١٤٢١٥٣١٥٣١٥٣١٧٥١٧٥١٧٥١،٧٦٣

١٠،٧٣١١١،٨٠٤١٢،٨٧٧١٢،٨٧٧١٣،٩٥٠١٣،٩٥٠١٥،٠٢٣١٥،٠٢٣١٥،٠٢٣١٧،١٧٠١٧،١٧٠١٧،١٧٠١٧٢،٧٦٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،١٥٠٤،٥٦٥٤،٩٨٠٤،٩٨٠٥،٣٩٥٥،٣٩٥٥،٨١٠٥،٨١٠٥،٨١٠٦،٦٤٠٦،٦٤٠٦،٦٤٠٦٦،٨١٥تاماخلا ةفلكت (

٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٨١،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤،٩٢٦لوصألا كالهإ

١٣،٥٦١١٣،٩٧٦١٤،٣٩١١٤،٣٩١١٤،٨٠٦١٤،٨٠٦١٥،٢٢١١٥،٢٢١١٥،٢٢١١٦،٠٥١١٦،٠٥١١٦،٠٥١١٧٩،٧٤١فيلاكتلا يلامجإ

-١،١١٩١،١١٩١،١١٩٦،٩٧٢-١٩٧-١٩٧-١٩٧-٨٥٥-٨٥٥-١،٥١٣-١،٥١٣-٢،١٧١-٢،٨٣٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١،١١٩١،١١٩١،١١٩٦،٩٧٢-١٩٧-١٩٧-١٩٧-٨٥٥-٨٥٥-١،٥١٣-١،٥١٣-٢،١٧١-٢،٨٣٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١،١١٩١،١١٩١،١١٩٦،٩٧٢-١٩٧-١٩٧-١٩٧-٨٥٥-٨٥٥-١،٥١٣-١،٥١٣-٢،١٧١-٢،٨٣٠حبرلا 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

١٧٦،٢٩٥٢٢٣،٣٨٠٢٣٦،٥٢٠٢٤٩،٦٦٠٢٦٢،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٧٦٣٢،٢٣٤٢،٣٦٥٢،٤٩٧٢،٦٢٨

( عيبلا تالومع )١،٧٦٣٢،٢٣٤٢،٣٦٥٢،٤٩٧٢،٦٢٨

١٧٢،٧٦٩٢١٨،٩١٢٢٣١،٧٩٠٢٤٤،٦٦٧٢٥٧،٥٤٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦٦،٨١٥٨٤،٦٦٠٨٩،٦٤٠٩٤،٦٢٠٩٩،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

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

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤،٩٢٦٤،٩٢٦٤،٩٢٦٤،٩٢٦٤،٩٢٦لوصألا كالهإ

١٧٩،٧٤١١٩٧،٥٨٦٢٠٢،٥٦٦٢٠٧،٥٤٦٢١٢،٥٢٦فيلاكتلا يلامجإ

٢١،٣٢٦٢٩،٢٢٤٣٧،١٢١٤٥،٠١٨-٦،٩٧٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢١،٣٢٦٢٩،٢٢٤٣٧،١٢١٤٥،٠١٨-٦،٩٧٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢١،٣٢٦٢٩،٢٢٤٣٧،١٢١٤٥،٠١٨-٦،٩٧٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤١،١٦%٣٣،٩٤%٢٦،٧٢%١٩،٥٠%-٦،٣٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٧،٤٨%١٥،١٧%١٢،٦١%٩،٧٤%-٤،٠٤%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٠،٨٩٩ةيدقن

نودروم١٠،٨٩٩ءالمعو نونيدم

٢١،٧٩٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٣،٥٩٦٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣٢،٧٨٠تادعمو تالآ

٣٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٣،٠٠٠٩،٣٧٦ىرخأ ةتباث لوصأ

٦٥،٧٨٠٩،٣٧٦

١٠٩،٣٧٦١٠٩،٣٧٦

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،٥٦٥-٥،٣١٧-٤،٠٦٩-١٠،٨٩٩٨،٤٨٠٦،٧١٩٥،٦١٦٤،٥١٤٤،٠٦٩٣،٦٢٤١،٠٦٠١،٥٠٥رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠،٧٣١١١،٨٠٤١٢،٨٧٧١٢،٨٧٧١٣،٩٥٠١٣،٩٥٠١٥،٠٢٣١٥،٠٢٣١٥،٠٢٣١٧،١٧٠١٧،١٧٠١٧،١٧٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢١،٦٣٠٢٠،٢٨٤١٩،٥٩٦١٨،٤٩٤١٨،٤٦٤١٨،٠١٩١٨،٦٤٨١٦،٠٨٣١٣،٥١٩١٣،١٠١١١،٨٥٢١٠،٦٠٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،١٥٠٤،٥٦٥٤،٩٨٠٤،٩٨٠٥،٣٩٥٥،٣٩٥٥،٨١٠٥،٨١٠٥،٨١٠٦،٦٤٠٦،٦٤٠٦،٦٤٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،١٥٠١٣،٥٦٥١٣،٩٨٠١٣،٩٨٠١٤،٣٩٥١٤،٣٩٥١٧،٥٨٨١٧،٥٨٨١٧،٥٨٨١٨،٤١٨١٨،٤١٨١٨،٤١٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٧،٨١٤-٦،٥٦٥-٥،٣١٧-٤،٠٦٩-٨،٤٨٠٦،٧١٩٥،٦١٦٤،٥١٤٤،٠٦٩٣،٦٢٤١،٠٦٠١،٥٠٥رهشلا 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

١١،٣٠٢-١٤،٠٧٨-١٤،٨٩٥-١٠،٨٩٩٧،٨١٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٧٢،٧٦٩٢١٨،٩١٢٢٣١،٧٩٠٢٤٤،٦٦٧٢٥٧،٥٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٨٣،٦٦٨٢١١،٠٩٩٢١٦،٨٩٥٢٣٠،٥٨٩٢٦٨،٨٤٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦٦،٨١٥٨٤،٦٦٠٨٩،٦٤٠٩٤،٦٢٠٩٩،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

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

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٩١،٤٨٢٢٢٥،٩٩٣٢٣٠،٩٧٣٢١٩،٢٨٧٢٠٧،٦٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١١،٣٠٢٦١،٢٤٦-١٤،٠٧٨-١٤،٨٩٥-٧،٨١٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


