
: 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
٤،٨٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

٥،٣٧٦
%١٦،٧٦

ةفلتخم لاكشأب تادخملا ةعانص

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٢،٠٧١
سيسأتلا تافورصم٢٥،٢٢١

طويخ ،فلك ،ةينطق ةشمقأ
ءابرهك

ةلفتخم لاكشأب تادخم

. لرتملا نم ةفلتخم لاكشأب تادخملا ةعانص

ةيودي تاودأ  ، ةطايخ تانكم
لرتملا نم
ةطايخ

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٨٠،٠٠٠

١٠٠،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

٢٥٠٢٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٢٠٠٢٥٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١٠٠٣٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٣،٠٠٠١٥٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٦٥٠،٠٠٢،٦٠٠٣١،٢٠٠
١٠٢٥،٠٠٢٥٠٣،٠٠٠
١٥١٠،٠٠١٥٠١،٨٠٠
٢٣١٣٠،٠٠٢،٩٢٥٣٥،١٠٠

٥،٩٢٥٧١،١٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٨٠٠١٥٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٥٠٣،٠٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢٠٠١٧
٢٠٠١٧

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

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

( يرايتخا زيرطت (
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مس٤٠ مس٧٠ *  ةدخم (
(...، بلق ،يرئاد ،تاثلثم لاكشألا ةفلتخم تادخم (

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
تاظحالم

يلامجإلا

ةفيظولا

دنبلا
( رتم ةفيطق شامق (٤٥ 

( ةبلع زيرطتلل ةعونم فلك (
( ةبح ١٢ ةبلع طيخ (

يلامجإلا

دنبلا

دنبلا

( مجك رتسلوب (٢٠ 

( ةطايخ عورشملا ةبحاص (
ةطايخ

دنبلا
ةطايخلا ةنيكم ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٥،٩٢٥٧١،١٠٠
٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
١٥٠١،٨٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠
١٧٢٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

١٠،٠٠٨١٢٠،١٠٠

٥٠٠٦،٠٠٥

١٠،٥٠٩١٢٦،١٠٥

ىرخأ ةعونتم تافورصم

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

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٦،٣٠٥
٦،٣٠٥
٠

١٢،٦١١
٠

٢٥،٢٢١

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٤٠٠%٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠ةطايخ ةنيكم
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠ةيودي تاودأ

٤،٤٠٠٤٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٤٥%٣١٥٠٤٥٠ثاثأ
٤٥٠٤٥يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤،٤٠٠٤٤٠٣٧

٤٥٠٤٥٤

٤،٨٥٠٤٨٥٤٠

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٢٥،٢٢١
٤،٨٥٠
٢،٠٠٠
٣٢،٠٧١

ةميقلاليصفت
٢،٠٧١ليومتلا ةميق
٣٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

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

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

دنبلا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



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

٦،٥٠٠٧،١٥٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٨،٤٥٠٨،٤٥٠٩،١٠٠٩،١٠٠٩،١٠٠١٠،٤٠٠١٠،٤٠٠١٠،٤٠٠١٠٤،٦٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦٥٧٢٧٨٧٨٨٥٨٥٩١٩١٩١١٠٤١٠٤١٠٤١،٠٤٧

( عيبلا تالومع )٦٥٧٢٧٨٧٨٨٥٨٥٩١٩١٩١١٠٤١٠٤١٠٤١،٠٤٧

٦،٣٧٠٧،٠٠٧٧،٦٤٤٧،٦٤٤٨،٢٨١٨،٢٨١٨،٩١٨٨،٩١٨٨،٩١٨١٠،١٩٢١٠،١٩٢١٠،١٩٢١٠٢،٥٥٧تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٩٦٣٣،٢٥٩٣،٥٥٥٣،٥٥٥٣،٨٥١٣،٨٥١٤،١٤٨٤،١٤٨٤،١٤٨٤،٧٤٠٤،٧٤٠٤،٧٤٠٤٧،٦٩٦تاماخلا ةفلكت (

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٨٥لوصألا كالهإ

٧،٠٨٦٧،٣٨٣٧،٦٧٩٧،٦٧٩٧،٩٧٥٧،٩٧٥٨،٢٧١٨،٢٧١٨،٢٧١٨،٨٦٤٨،٨٦٤٨،٨٦٤٩٧،١٨١فيلاكتلا يلامجإ

٣٠٦٣٠٦٦٤٧٦٤٧٦٤٧١،٣٢٨١،٣٢٨١،٣٢٨٥،٣٧٦-٣٥-٣٥-٣٧٦-٧١٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٠٦٣٠٦٦٤٧٦٤٧٦٤٧١،٣٢٨١،٣٢٨١،٣٢٨٥،٣٧٦-٣٥-٣٥-٣٧٦-٧١٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٠٦٣٠٦٦٤٧٦٤٧٦٤٧١،٣٢٨١،٣٢٨١،٣٢٨٥،٣٧٦-٣٥-٣٥-٣٧٦-٧١٦حبرلا 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

١٠٤،٦٥٠١٣٢،٦٠٠١٤٠،٤٠٠١٤٨،٢٠٠١٥٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٠٤٧١،٣٢٦١،٤٠٤١،٤٨٢١،٥٦٠

( عيبلا تالومع )١،٠٤٧١،٣٢٦١،٤٠٤١،٤٨٢١،٥٦٠

١٠٢،٥٥٧١٢٩،٩٤٨١٣٧،٥٩٢١٤٥،٢٣٦١٥٢،٨٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٧،٦٩٦٦٠،٤٣٥٦٣،٩٩٠٦٧،٥٤٥٧١،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٤٨٥٤٨٥٤٨٥٤٨٥٤٨٥لوصألا كالهإ

٩٧،١٨١١٠٩،٩٢٠١١٣،٤٧٥١١٧،٠٣٠١٢٠،٥٨٥فيلاكتلا يلامجإ

٥،٣٧٦٢٠،٠٢٨٢٤،١١٧٢٨،٢٠٦٣٢،٢٩٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٣٧٦٢٠،٠٢٨٢٤،١١٧٢٨،٢٠٦٣٢،٢٩٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥،٣٧٦٢٠،٠٢٨٢٤،١١٧٢٨،٢٠٦٣٢،٢٩٥حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٠٠،٧٠%٨٧،٩٥%٧٥،٢٠%٦٢،٤٥%١٦،٧٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢١،١٢%١٩،٤٢%١٧،٥٣%١٥،٤١%٥،٢٤%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٦،٣٠٥ةيدقن

نودروم٦،٣٠٥ءالمعو نونيدم

١٢،٦١١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٥،٢٢١٠

: ةتباث لوصأ

٣٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤،٤٠٠تادعمو تالآ

٠٣٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠،٠٠٠ضرأ

٢،٠٠٠٢،٠٧١ىرخأ ةتباث لوصأ

٦،٨٥٠٢،٠٧١

٣٢،٠٧١٣٢،٠٧١

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

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
٦،٣٠٥٥،٦٢٩٥،٢٩٤٥٣٠٠٥٣٠٥،٦٦٧٥٦٥٢،٠٨٣٥٩٩٨،٥٥٨٥٢،٣٣٣٥٧٠٦،١٦٧٥٥٦٠٦٠٩٥،٣٣٣٦٦٣٠،٦٦٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٦،٣٧٠٧،٠٠٧٧،٦٤٤٧،٦٤٤٨،٢٨١٨،٢٨١٨،٩١٨٨،٩١٨٨،٩١٨١٠،١٩٢١٠،١٩٢١٠،١٩٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٢،٦٧٥١٢،٦٣٦١٢،٩٣٨١٢،٩٤٤١٣،٥٨٧١٣،٩٣٣١٤،٩١٧١٤،٧٧٠١٤،٦٢٤١٥،٧٥٢١٦،٢٨٧١٦،٨٢٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٩٦٣٣،٢٥٩٣،٥٥٥٣،٥٥٥٣،٨٥١٣،٨٥١٤،١٤٨٤،١٤٨٤،١٤٨٤،٧٤٠٤،٧٤٠٤،٧٤٠تاماخلا ةفلكت (

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠روجألاو بتاورلا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧،٠٤٦٧،٣٤٢٧،٦٣٨٧،٦٣٨٧،٩٣٥٧،٩٣٥٩،٠٦٤٩،٠٦٤٩،٠٦٤٩،٦٥٧٩،٦٥٧٩،٦٥٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٦٢٩٥،٢٩٤٥،٣٠٠٥،٣٠٦٥،٦٥٢٥،٩٩٩٥،٨٥٢٥،٧٠٦٥،٥٦٠٦،٠٩٥٦،٦٣١٧،١٦٦رهشلا 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،٣٠٥٧،١٦٦١٧،٦٧٩٣٢٢٨١٥٥٩٧٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٠٢،٥٥٧١٢٩،٩٤٨١٣٧،٥٩٢١٤٥،٢٣٦١٥٢،٨٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٠٨،٨٦٢١٣٧،١١٤١٥٥،٢٧١١٧٧،٥١٧٢٠٨،٨٥٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤٧،٦٩٦٦٠،٤٣٥٦٣،٩٩٠٦٧،٥٤٥٧١،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٠١،٦٩٦١١٩،٤٣٥١٢٢،٩٩٠١٢١،٥٤٥١٢٠،١٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧،١٦٦١٧،٦٧٩٣٢،٢٨١٥٥،٩٧٢٨٨،٧٥٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


