
: 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
٤٢،١٢٥عورشملا ةفلكت
٣،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيبشخلا باوبألاو ثاثألا لمع

. يبشخلا ثاثألا نم اهريغو باوبألاو ررسلاو ةيبشخلا باوبألا ةعانصل ةراجن ةش رو

ةيودي تاودأ  ، راقنم  ، ةزيرف  ، راشنم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٨٠ نع ل
عورشملا بحاص ،ةلامع ،ةراجن ينف

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

٩،٠٠٠-
%١٢،١١-

ةراجن ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٤،٢٩٤
سيسأتلا تافورصم٢٩،١٦٩

.( ةمدخلا بلط دنع يرتشملا لبق نم اهريفوت متي ةفلتخملا هلاكشأب بشخ (
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٢٠،٠٠٠-
٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،٠٠٠
١٤٠،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

٢٠١٥٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٥١٠٠،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٠٢٠٠،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢٠٢٠٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٢٠٢٠٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٥٠٥٠،٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

١٧،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
٣١،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
١،٩٠٠١٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ءابرهكلا

باوبأ ةعانص

يلامجإلا

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٨٠ ةحاسمب عقوم

يلامجإلا

ةفيظولا
لماع

عورشملا بحاصو ريدم

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

جودزم ريرس ةعانص

تاداريإلا يلامجإ

تالواط ةعانص

يسارك ةعانص

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( رتم بشخ نازبرد ةعانص (
درفم ريرس ةعانص

( ةمدخ ةيعنصملا ةرجأ (



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
١٥٨١،٩٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠

١١،٥٧٥١٣٨،٩٠٠

٥٧٩٦،٩٤٥

١٢،١٥٤١٤٥،٨٤٥

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٧،٢٩٢
٧،٢٩٢
٠

١٤،٥٨٥
٠

٢٩،١٦٩

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٨٠٠%١١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠ةريبك ةرافو ةناختو راقنم

١٠١١٠٠%١١١،٠٠٠١١،٠٠٠ةريبك بشخ ةزيرف
١٠١٩٥%١١،٩٥٠١،٩٥٠هصوب ١٠ ةينيص راشنم
١٠٨٠%١٨٠٠٨٠٠هصوب ١٢ ةينيص راشنم
١٠٧٥٠%١٧،٥٠٠٧،٥٠٠ةطيرش بشخ راشنم

١٠٤٢،٥%١٤٢٥٤٢٥تلاو يد خوراص ٩
١٠١٨٠%١١،٨٠٠١،٨٠٠ةدعاقب تباث باقثم

١٠١٢%١١٢٠١٢٠يودي ةراف
١٠١٢%١١٢٠١٢٠بنج يودي ةراف
١٠٣%١٣٠٣٠يودي بشخ راشنم
١٠١٨%١١٨٠١٨٠بشخ درابم مقط
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠ىرخأ تاودأ

٤٢،١٢٥٤٢١٢،٥يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤٢،١٢٥٤،٢١٣٣٥١

٤٢،١٢٥٤،٢١٣٣٥١

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

ةميقلا
٢٩،١٦٩
٤٢،١٢٥
٣،٠٠٠
٧٤،٢٩٤

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

ةتباثلا لوصألا
يلامجإلا

تادعملاو تالآلا
دنبلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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
٤،٢٩٤ليومتلا ةميق
٧٠،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

٨،٥٠٠٩،٣٥٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١١،٠٥٠١١،٠٥٠١١،٩٠٠١١،٩٠٠١١،٩٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠١٣٦،٨٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٨٥٩٤١٠٢١٠٢١١١١١١١١٩١١٩١١٩١٣٦١٣٦١٣٦١،٣٦٩

( عيبلا تالومع )٨٥٩٤١٠٢١٠٢١١١١١١١١٩١١٩١١٩١٣٦١٣٦١٣٦١،٣٦٩

٨،٣٣٠٩،١٦٣٩،٩٩٦٩،٩٩٦١٠،٨٢٩١٠،٨٢٩١١،٦٦٢١١،٦٦٢١١،٦٦٢١٣،٣٢٨١٣،٣٢٨١٣،٣٢٨١٣٤،١١٣تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٤،٢١٣لوصألا كالهإ

١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١١،٩٢٦١٤٣،١١٣فيلاكتلا يلامجإ

-١،٤٠٢١،٤٠٢١،٤٠٢٩،٠٠٠-٢٦٤-٢٦٤-٢٦٤-١،٠٩٧-١،٠٩٧-١،٩٣٠-١،٩٣٠-٢،٧٦٣-٣،٥٩٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١،٤٠٢١،٤٠٢١،٤٠٢٩،٠٠٠-٢٦٤-٢٦٤-٢٦٤-١،٠٩٧-١،٠٩٧-١،٩٣٠-١،٩٣٠-٢،٧٦٣-٣،٥٩٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١،٤٠٢١،٤٠٢١،٤٠٢٩،٠٠٠-٢٦٤-٢٦٤-٢٦٤-١،٠٩٧-١،٠٩٧-١،٩٣٠-١،٩٣٠-٢،٧٦٣-٣،٥٩٦حبرلا 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

١٣٦،٨٥٠١٧٣،٤٠٠١٨٣،٦٠٠١٩٣،٨٠٠٢٠٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٣٦٩١،٧٣٤١،٨٣٦١،٩٣٨٢،٠٤٠

( عيبلا تالومع )١،٣٦٩١،٧٣٤١،٨٣٦١،٩٣٨٢،٠٤٠

١٣٤،١١٣١٦٩،٩٣٢١٧٩،٩٢٨١٨٩،٩٢٤١٩٩،٩٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٩٠٠١،٩٠٠١،٩٠٠١،٩٠٠١،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٢١٣٤،٢١٣٤،٢١٣٤،٢١٣٤،٢١٣لوصألا كالهإ

١٤٣،١١٣١٤٣،١١٣١٤٣،١١٣١٤٣،١١٣١٤٣،١١٣فيلاكتلا يلامجإ

٢٦،٨٢٠٣٦،٨١٦٤٦،٨١٢٥٦،٨٠٨-٩،٠٠٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٦،٨٢٠٣٦،٨١٦٤٦،٨١٢٥٦،٨٠٨-٩،٠٠٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٦،٨٢٠٣٦،٨١٦٤٦،٨١٢٥٦،٨٠٨-٩،٠٠٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٦،٤٦%٦٣،٠١%٤٩،٥٥%٣٦،١٠%-١٢،١١%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٨،٤٢%٢٤،٦٥%٢٠،٤٦%١٥،٧٨%-٦،٧١%حبرلا يفاص
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يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،٢٩٢ةيدقن

نودروم٧،٢٩٢ءالمعو نونيدم

١٤،٥٨٥عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٩،١٦٩٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورقثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤٢،١٢٥تادعمو تالآ

٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

٣،٠٠٠٤،٢٩٤ىرخأ ةتباث لوصأ

٤٥،١٢٥٤،٢٩٤

٧٤،٢٩٤٧٤،٢٩٤

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 (
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ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
-٨،٩٧٠-٨،٧٧٩-٨،٥٨٧-٦،٧٣٠-٤،٨٧٢-٣،٠١٥-٢،٢٦٩-٧،٢٩٢٤،٠٤٧١،٦٣٥٥٦١،٥٢٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٨،٣٣٠٩،١٦٣٩،٩٩٦٩،٩٩٦١٠،٨٢٩١٠،٨٢٩١١،٦٦٢١١،٦٦٢١١،٦٦٢١٣،٣٢٨١٣،٣٢٨١٣،٣٢٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٥،٦٢٢١٣،٢١٠١١،٦٣١١٠،٠٥٢٩،٣٠٦٨،٥٦٠٨،٦٤٧٦،٧٩٠٤،٩٣٢٤،٧٤١٤،٥٤٩٤،٣٥٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١١،٥٧٥١١،٥٧٥١١،٥٧٥١١،٥٧٥١١،٥٧٥١١،٥٧٥١٣،٥١٩١٣،٥١٩١٣،٥١٩١٣،٥١٩١٣،٥١٩١٣،٥١٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٩،١٦١-٨،٩٧٠-٨،٧٧٩-٨،٥٨٧-٦،٧٣٠-٤،٨٧٢-٣،٠١٥-٢،٢٦٩-٤،٠٤٧١،٦٣٥٥٦١،٥٢٣رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *
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١٢٣٤٥ةنسلا

١٦،٢٣٢٥٥،٥٨٩-١،٤٦٣-٧،٢٩٢٩،١٦١ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٣٤،١١٣١٦٩،٩٣٢١٧٩،٩٢٨١٨٩،٩٢٤١٩٩،٩٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٤١،٤٠٥١٦٠،٧٧١١٧٨،٤٦٥٢٠٦،١٥٦٢٥٥،٥٠٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٩٠٠١،٩٠٠١،٩٠٠١،٩٠٠١،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٥٠،٥٦٧١٦٢،٢٣٣١٦٢،٢٣٣١٥٠،٥٦٧١٣٨،٩٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٦،٢٣٢٥٥،٥٨٩١١٦،٦٠٩-١،٤٦٣-٩،١٦١ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


