
: 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
٤٨١،٤٠٠عورشملا ةفلكت
١،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

١،٠٠٢-
%٠،٢٠-

لقن تانحاش ريجأت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٠٤،٠٩٣
سيسأتلا تافورصم٢١،٦٩٣

دجوي ال
لزيد  ، ءابرهك

ةايملاو عئاضبلا لقن ةمدخ

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

هايملا لقنو عئاضبلا لقن ةمدخ ريفوتو  ، صاخشأ سمخل فئاظو ريفوت

هايملا لقن نم كلذكو ،نيعزوملا ىلإ  ( ءانيملا عناصملا نم عئاضبلا لقنل ةحطسم تانحاش ريجأت (

هايم تانازخب تانحاشو ةحطسم تانحاش
عبرم رتم ٣٠ يلاوح ةحاسمب يرادإ بتكم
تانحاش يقئاسو ،عورشملل ريدم

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

٨٠٠،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

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 

. عقوتملا لخدلا
. ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا مت

. راعسألاو فيلاكتلاب ةصاخلا تانايبلا ثيدحت



لايرلاب ةميقلاتاداريإلا جمانرب
يونسلا داريإلا يلامجإةيرهشلا داريإلا يلامجإةدحولا ةميقةيرهش ةلحر

٩٠٣٥٠٣١،٥٠٠٣٧٨،٠٠٠
٨٠١٢٠٩،٦٠٠١١٥،٢٠٠

٤١،١٠٠٤٩٣،٢٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٥٢،٠٠٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

١٣،٠٠٠١٥٦،٠٠٠
تاراجيإلا

يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق
١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٤،٠٠٠٣٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١،٨٠٠٢١،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١٠،٠٠٠٨٣٣
١٠،٠٠٠٨٣٣

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٣،٠٠٠١٥٦،٠٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٣٣٣٤،٠٠٠
١،٨٠٠٢١،٦٠٠
٨٣٣١٠،٠٠٠

١٧،٢١٧٢٠٦،٦٠٠

٨٦١١٠،٣٣٠

١٨،٠٧٨٢١٦،٩٣٠

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةلحر ) ( تانحاش ٣ ) ( ةناسرخ عطق ،تارنتنك لقن (
نيتنحاش  ( ةلحر هالحم هايم لقن (

ةمدخلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

ةنحاش قئاس

يلامجإلا

دنبلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠ ةحاسمب بتكم

تاظحالم
صيخارت موسر

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

عوم ا

يلامجإلا

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 

ءابرهكلا
لزيد

يلامجإلا

دنبلا

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

يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

( تانحاش ةماع ةنايص (٥ 



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٠،٨٤٧
١٠،٨٤٧

٠
٠
٠

٢١،٦٩٣

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
( حطسم ٢٥٦٧٥٠٠%٣٩٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠لقن تانحاش (

٢٥٥٠٠٠٠%٢١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠هايم لقن تانحاش
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

٠٠
٤٧٢،٤٠٠١١٧٧٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠يرادإ بتكم

٠٠
٧،٠٠٠٧٠٠يلامجإلا

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

٠٠
٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤٧٢،٤٠٠١١٧،٧٤٠٩،٨١٢

٧،٠٠٠٧٠٠٥٨

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٤٨١،٤٠٠١١٨،٦٤٠٩،٨٨٧

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠

١،٠٠٠

دنبلا

تادعملاو تالآلا

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

نونيدم

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

٠
دجوي ال

٠

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
ممذ

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

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

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق



ةميقلا
٢١،٦٩٣
٤٨١،٤٠٠
١،٠٠٠

٥٠٤،٠٩٣

ةميقلاليصفت
١٠٤،٠٩٣ليومتلا ةميق
ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

٤٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ



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

٢٠،٥٥٠٢٢،٦٠٥٢٤،٦٦٠٢٤،٦٦٠٢٦،٧١٥٢٦،٧١٥٢٨،٧٧٠٢٨،٧٧٠٢٨،٧٧٠٣٢،٨٨٠٣٢،٨٨٠٣٢،٨٨٠٣٣٠،٨٥٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٠٦٢٢٦٢٤٧٢٤٧٢٦٧٢٦٧٢٨٨٢٨٨٢٨٨٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣،٣٠٩

( عيبلا تالومع )٢٠٦٢٢٦٢٤٧٢٤٧٢٦٧٢٦٧٢٨٨٢٨٨٢٨٨٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣،٣٠٩

٢٠،١٣٩٢٢،١٥٣٢٤،١٦٧٢٤،١٦٧٢٦،١٨١٢٦،١٨١٢٨،١٩٥٢٨،١٩٥٢٨،١٩٥٣٢،٢٢٢٣٢،٢٢٢٣٢،٢٢٢٣٢٤،٢٣٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٥٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣١٠،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧٩،٨٨٧١١٨،٦٤٠لوصألا كالهإ

٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٢٧،١٠٣٣٢٥،٢٤٠فيلاكتلا يلامجإ

-١،٠٩١١،٠٩١١،٠٩١٥،١١٩٥،١١٩٥،١١٩١،٠٠٢-٩٢٣-٩٢٣-٢،٩٣٧-٢،٩٣٧-٤،٩٥٠-٦،٩٦٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١،٠٩١١،٠٩١١،٠٩١٥،١١٩٥،١١٩٥،١١٩١،٠٠٢-٩٢٣-٩٢٣-٢،٩٣٧-٢،٩٣٧-٤،٩٥٠-٦،٩٦٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١،٠٩١١،٠٩١١،٠٩١٥،١١٩٥،١١٩٥،١١٩١،٠٠٢-٩٢٣-٩٢٣-٢،٩٣٧-٢،٩٣٧-٤،٩٥٠-٦،٩٦٤حبرلا 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

٣٣٠،٨٥٥٤١٩،٢٢٠٤٤٣،٨٨٠٤٦٨،٥٤٠٤٩٣،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٣٠٩٤،١٩٢٤،٤٣٩٤،٦٨٥٤،٩٣٢

( عيبلا تالومع )٣،٣٠٩٤،١٩٢٤،٤٣٩٤،٦٨٥٤،٩٣٢

٣٢٤،٢٣٨٤١٠،٨٣٦٤٣٥،٠٠٢٤٥٩،١٦٩٤٨٣،٣٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١١٨،٦٤٠١١٨،٦٤٠١١٨،٦٤٠١١٨،٦٤٠١١٨،٦٤٠لوصألا كالهإ

٣٢٥،٢٤٠٣٢٥،٢٤٠٣٢٥،٢٤٠٣٢٥،٢٤٠٣٢٥،٢٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٨٥،٥٩٦١٠٩،٧٦٢١٣٣،٩٢٩١٥٨،٠٩٦-١،٠٠٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٥،٥٩٦١٠٩،٧٦٢١٣٣،٩٢٩١٥٨،٠٩٦-١،٠٠٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٥،٥٩٦١٠٩،٧٦٢١٣٣،٩٢٩١٥٨،٠٩٦-١،٠٠٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٣١،٣٦%٢٦،٥٧%٢١،٧٧%١٦،٩٨%-٠،٢٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٢،٧١%٢٩،١٧%٢٥،٢٣%٢٠،٨٣%-٠،٣١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٠،٨٤٧ةيدقن

نودروم١٠،٨٤٧ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢١،٦٩٣٠

: ةتباث لوصأ

٤٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٧،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤٧٢،٤٠٠تادعمو تالآ

٠٤٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٤٠٠،٠٠٠ضرأ

٣،٠٠٠١٠٤،٠٩٣ىرخأ ةتباث لوصأ

٤٨٢،٤٠٠١٠٤،٠٩٣

٥٠٤،٠٩٣٥٠٤،٠٩٣

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
١٠،٨٤٧٧،١٠٢٥،٣٧٢٥٦٥٥،٢٥٩٣٨،٦٦٧٨٢٣٦،٠٣٣١٠٥٣٣،٤١٤٨٤٤،٦٧١٩١٥٥،٩٣٢٣٤٦٧،٢٣١٨٠٦،٢٧٤٠١٤٥،٣٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٠،١٣٩٢٢،١٥٣٢٤،١٦٧٢٤،١٦٧٢٦،١٨١٢٦،١٨١٢٨،١٩٥٢٨،١٩٥٢٨،١٩٥٣٢،٢٢٢٣٢،٢٢٢٣٢،٢٢٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٠،٩٨٦٢٩،٢٥٥٢٩،٥٣٩٢٩،٨٢٢٣٢،١١٩٣٤،٤١٧٣٨،٧٢٨٤٣،٠٣٩٤٧،٣٥١٥٥،٦٩٠٦٤،٠٢٩٧٢،٣٦٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ةيرادإلا فيراصملا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣٢٣،٨٨٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧،١٠٢٥،٣٧٢٥،٦٥٥٥،٩٣٩٨،٢٣٦١٠،٥٣٣١٤،٨٤٥١٩،١٥٦٢٣،٤٦٧٣١،٨٠٦٤٠،١٤٥٤٨،٤٨٤رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *



١٢٣٤٥ةنسلا

١٠،٨٤٧٤٨،٤٨٤١٧٢،٧٢٠٣٢١١٢٢،٤٤٩٣٦٩١،٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٢٤،٢٣٨٤١٠،٨٣٦٤٣٥،٠٠٢٤٥٩،١٦٩٤٨٣،٣٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٣٥،٠٨٤٤٥٩،٣٢٠٦٠٧،٧٢٢٧٨٠،٢٩٢٩٧٧،٠٢٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٨٦،٦٠٠٢٨٦،٦٠٠٢٨٦،٦٠٠٢٨٦،٦٠٠٢٨٦،٦٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٨،٤٨٤١٧٢،٧٢٠٣٢١،١٢٢٤٩٣،٦٩٢٦٩٠،٤٢٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق


