
: 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
٢٠،٦٠٠عورشملا ةفلكت
٣،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 - 

١،٧٢٤-
%٣،٩٧-

ةزهاج ةناسرخ بيكرت لواقم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٤٣،٤٤٥
سيسأتلا تافورصم١٩،٨٤٥

ىنبملا بحاص لبق نم اهريفوت متي ةزهاج ةناسرخ
ءابرهك

ةزهاج ةناسرخ بيكرت

. ةرشقو ةدمعأو فقسأ نم ةزهاجلا ةناسرخلا بيكرتل دهعتم

ءاوه فيكم  ، باقثم  ، روسربمك  ، صق خوراص
عبرم رتم ٣٠ ةحاسمب بتكم
تابيكرت سدنهم ،ةلامع ،عورشملا بحاص

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

٨٠٠١٥،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
١،٢٠٠١٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠

٢٤،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٣١،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

١٢،٥٠٠١٥٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٨٠٠٦٧
٤،٠٠٠٣٣٣
٣،٠٠٠٢٥٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١١،٢٠٠٩٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٤٠٠٤،٨٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( عبرم رتم فقسأ ةزهاج ةناسرخ بيكرت (
( عبرم رتم ةيجراخ ةرشق ةزهاج ةناسرخ بيكرت (

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (

تابيكرت سدنهم
ةلامع

تاظحالملصألا
( برم رتم ٣٠ ع يرادإ بتكم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر
ةيبساحم تافورصم

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

( يونس قيوست تافورصم (

يلامجإلا

دنبلا
تالآلل ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٢،٥٠٠١٥٠،٠٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٩٣٣١١،٢٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

١٥،٧٥٠١٨٩،٠٠٠

٧٨٨٩،٤٥٠

١٦،٥٣٨١٩٨،٤٥٠

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

١٩،٨٤٥
٠
٠
٠
٠

١٩،٨٤٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠خوراص

١٠٣٢٠%٢١،٦٠٠٣،٢٠٠ةناسرخ باقثم
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠روسوربمك
١٠١٥٠%٣٥٠٠١،٥٠٠ةيودي تاودأ
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

١٢،٦٠٠١٢٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠يرادإ بتكم
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد
٥،٠٠٠٥٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٢،٦٠٠١،٢٦٠١٠٥

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

٢٠،٦٠٠٢،٠٦٠١٧٢

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

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

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دجوي ال
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠

دجوي ال
٠



ةميقلا
١٩،٨٤٥
٢٠،٦٠٠
٣،٠٠٠
٤٣،٤٤٥

ةميقلاليصفت
٣،٤٤٥ليومتلا ةميق
٤٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

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

١٢،٠٠٠١٣،٢٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠١٩٣،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢٠١٣٢١٤٤١٤٤١٥٦١٥٦١٦٨١٦٨١٦٨١٩٢١٩٢١٩٢١،٩٣٢

( عيبلا تالومع )١٢٠١٣٢١٤٤١٤٤١٥٦١٥٦١٦٨١٦٨١٦٨١٩٢١٩٢١٩٢١،٩٣٢

١١،٧٦٠١٢،٩٣٦١٤،١١٢١٤،١١٢١٥،٢٨٨١٥،٢٨٨١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨٩،٣٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٥٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣١١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢٢،٠٦٠لوصألا كالهإ

١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢١٩١،٠٦٠فيلاكتلا يلامجإ

-٥٤٢٥٤٢٥٤٢٢،٨٩٤٢،٨٩٤٢،٨٩٤١،٧٢٤-٦٣٤-٦٣٤-١،٨١٠-١،٨١٠-٢،٩٨٦-٤،١٦٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٥٤٢٥٤٢٥٤٢٢،٨٩٤٢،٨٩٤٢،٨٩٤١،٧٢٤-٦٣٤-٦٣٤-١،٨١٠-١،٨١٠-٢،٩٨٦-٤،١٦٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٥٤٢٥٤٢٥٤٢٢،٨٩٤٢،٨٩٤٢،٨٩٤١،٧٢٤-٦٣٤-٦٣٤-١،٨١٠-١،٨١٠-٢،٩٨٦-٤،١٦٢حبرلا 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

١٩٣،٢٠٠٢٤٤،٨٠٠٢٥٩،٢٠٠٢٧٣،٦٠٠٢٨٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٩٣٢٢،٤٤٨٢،٥٩٢٢،٧٣٦٢،٨٨٠

( عيبلا تالومع )١،٩٣٢٢،٤٤٨٢،٥٩٢٢،٧٣٦٢،٨٨٠

١٨٩،٣٣٦٢٣٩،٩٠٤٢٥٤،٠١٦٢٦٨،١٢٨٢٨٢،٢٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٠٦٠٢،٠٦٠٢،٠٦٠٢،٠٦٠٢،٠٦٠لوصألا كالهإ

١٩١،٠٦٠١٩١،٠٦٠١٩١،٠٦٠١٩١،٠٦٠١٩١،٠٦٠فيلاكتلا يلامجإ

٤٨،٨٤٤٦٢،٩٥٦٧٧،٠٦٨٩١،١٨٠-١،٧٢٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٨،٨٤٤٦٢،٩٥٦٧٧،٠٦٨٩١،١٨٠-١،٧٢٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٨،٨٤٤٦٢،٩٥٦٧٧،٠٦٨٩١،١٨٠-١،٧٢٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٢٠٩،٨٧%١٧٧،٣٩%١٤٤،٩١%١١٢،٤٣%-٣،٩٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٢،٣١%٢٨،٧٤%٢٤،٧٨%٢٠،٣٦%-٠،٩١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٩،٨٤٥ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٩،٨٤٥٠

: ةتباث لوصأ

٤٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٢،٦٠٠تادعمو تالآ

٠٤٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٤٠،٠٠٠ضرأ

٨،٠٠٠٣،٤٤٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٣،٦٠٠٣،٤٤٥

٤٣،٤٤٥٤٣،٤٤٥

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
١٩،٨٤٥١٥،٨٥٥١٣،٠٤١١١،٤٠٣٩،٧٦٥٩،٣٠٣٨،٨٤١٨،٤٤٤٨،٠٤٧٧،٦٥٠٩،٦٠٥١١،٥٥٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١١،٧٦٠١٢،٩٣٦١٤،١١٢١٤،١١٢١٥،٢٨٨١٥،٢٨٨١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨،٨١٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣١،٦٠٥٢٨،٧٩١٢٧،١٥٣٢٥،٥١٥٢٥،٠٥٣٢٤،٥٩١٢٥،٣٠٥٢٤،٩٠٨٢٤،٥١١٢٦،٤٦٦٢٨،٤٢١٣٠،٣٧٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،١١١١،١١١١،١١١١،١١١١،١١١١،١١١ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٦،٨٦١١٦،٨٦١١٦،٨٦١١٦،٨٦١١٦،٨٦١١٦،٨٦١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥،٨٥٥١٣،٠٤١١١،٤٠٣٩،٧٦٥٩،٣٠٣٨،٨٤١٨،٤٤٤٨،٠٤٧٧،٦٥٠٩،٦٠٥١١،٥٥٩١٣،٥١٤رهشلا 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

١٩،٨٤٥١٣،٥١٤٥١،٠٨٥١٠٢،٧٦٨١٧٥،٢٢٩ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٨٩،٣٣٦٢٣٩،٩٠٤٢٥٤،٠١٦٢٦٨،١٢٨٢٨٢،٢٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٠٩،١٨١٢٥٣،٤١٨٣٠٥،١٠١٣٧٠،٨٩٦٤٥٧،٤٦٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦،٦٦٧١٣،٣٣٣١٣،٣٣٣٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٩٥،٦٦٧٢٠٢،٣٣٣٢٠٢،٣٣٣١٩٥،٦٦٧١٨٩،٠٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٣،٥١٤٥١،٠٨٥١٠٢،٧٦٨١٧٥،٢٢٩٢٦٨،٤٦٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


