
: 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
٥،٥٠٠عورشملا 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 - 

١،٠١١-
%١،٨٠-

تانامكش حالصإ ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٦،١٠٢
سيسأتلا تافورصم٤٨،٦٠٢

ماحل خايسأ ،تانامكش
ءابرهك  ، زاغ

مداوعلا حالصإو عيب

تابكرملا يف مداوعلا حالصإو عيبل ةشرو 

ةيودي تادعم  ، زاغ تاناوطسأ
يعانص عمجم يف عبرم رتم ٤٠ نع لقت ال  ةحاسم

( عورشملا بحاص ماحل ينف (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
١٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠
٣٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٥٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٧٠،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

٤٥،٠٤٠٠،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٩٠،٠٥٠،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٢٢،٥٠٠٢٧٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٥٣٠٠،٠٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠
١٧٠،٠٠٧٠٨٤٠

١٣،٥٧٠١٦٢،٨٤٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٠٠٢،٤٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٣،٥٧٠١٦٢،٨٤٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

١٩،٢٨٧٢٣١،٤٤٠

٩٦٤١١،٥٧٢

٢٠،٢٥١٢٤٣،٠١٢

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

( ماحل ينف لحملا بحاص (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( نامكش تانامكش تاعيبم (
( حالصإ نامكش حالصإو ماحل (

ةمدخلا  / جتنملا

دنبلا
تانامكش

( ةبح ةمزح ماحل خايسأ (١٠٠ 

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٤٠ ةحاسم

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ءابرهك
زاغ

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

دنبلا

يلامجإلا

يلامجإلا

عوم ا

ةفيظولا

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٢،١٥١
١٢،١٥١

٠
٢٤،٣٠١

٠
٤٨،٦٠٢

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
( نيلتسأ + نيجسكأ ١٥٢٢٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠ماحل زاهج (

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠ةيندعم ففرأ
(..، هجو ءاطغ ٢٠١٠٠%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم (

٣،٥٠٠٤٧٥يلامجإلا

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

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٥٠٠٤٧٥٤٠

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٥،٥٠٠٦٧٥٥٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٤٨،٦٠٢
٥،٥٠٠
٢،٠٠٠
٥٦،١٠٢

ةميقلاليصفت
٦،١٠٢ليومتلا ةميق
٥٠،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
ىرخأ لوصأ

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

١١،٢٥٠١٢،٣٧٥١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠١٤،٦٢٥١٤،٦٢٥١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨١،١٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١١٣١٢٤١٣٥١٣٥١٤٦١٤٦١٥٨١٥٨١٥٨١٨٠١٨٠١٨٠١،٨١١

( عيبلا تالومع )١١٣١٢٤١٣٥١٣٥١٤٦١٤٦١٥٨١٥٨١٥٨١٨٠١٨٠١٨٠١،٨١١

١١،٠٢٥١٢،١٢٨١٣،٢٣٠١٣،٢٣٠١٤،٣٣٣١٤،٣٣٣١٥،٤٣٥١٥،٤٣٥١٥،٤٣٥١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٧٧،٥٠٣تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٧٨٥٧،٤٦٤٨،١٤٢٨،١٤٢٨،٨٢١٨،٨٢١٩،٤٩٩٩،٤٩٩٩،٤٩٩١٠،٨٥٦١٠،٨٥٦١٠،٨٥٦١٠٩،٢٣٩تاماخلا ةفلكت (

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٦٧٥لوصألا كالهإ

١٢،٥٥٨١٣،٢٣٦١٣،٩١٥١٣،٩١٥١٤،٥٩٣١٤،٥٩٣١٥،٢٧٢١٥،٢٧٢١٥،٢٧٢١٦،٦٢٩١٦،٦٢٩١٦،٦٢٩١٧٨،٥١٤فيلاكتلا يلامجإ

-١٦٣١٦٣١٦٣١،٠١١١،٠١١١،٠١١١،٠١١-٢٦١-٢٦١-٦٨٥-٦٨٥-١،١٠٩-١،٥٣٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١٦٣١٦٣١٦٣١،٠١١١،٠١١١،٠١١١،٠١١-٢٦١-٢٦١-٦٨٥-٦٨٥-١،١٠٩-١،٥٣٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١٦٣١٦٣١٦٣١،٠١١١،٠١١١،٠١١١،٠١١-٢٦١-٢٦١-٦٨٥-٦٨٥-١،١٠٩-١،٥٣٣حبرلا 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

١٨١،١٢٥٢٢٩،٥٠٠٢٤٣،٠٠٠٢٥٦،٥٠٠٢٧٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٨١١٢،٢٩٥٢،٤٣٠٢،٥٦٥٢،٧٠٠

( عيبلا تالومع )١،٨١١٢،٢٩٥٢،٤٣٠٢،٥٦٥٢،٧٠٠

١٧٧،٥٠٣٢٢٤،٩١٠٢٣٨،١٤٠٢٥١،٣٧٠٢٦٤،٦٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٠٩،٢٣٩١٣٨،٤١٤١٤٦،٥٥٦١٥٤،٦٩٨١٦٢،٨٤٠تاماخلا ةفلكت (

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥لوصألا كالهإ

١٧٨،٥١٤٢٠٧،٦٨٩٢١٥،٨٣١٢٢٣،٩٧٣٢٣٢،١١٥فيلاكتلا يلامجإ

١٧،٢٢١٢٢،٣٠٩٢٧،٣٩٧٣٢،٤٨٥-١،٠١١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٧،٢٢١٢٢،٣٠٩٢٧،٣٩٧٣٢،٤٨٥-١،٠١١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٧،٢٢١٢٢،٣٠٩٢٧،٣٩٧٣٢،٤٨٥-١،٠١١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٧،٩٠%٤٨،٨٣%٣٩،٧٦%٣٠،٧٠%-١،٨٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٢،٢٨%١٠،٩٠%٩،٣٧%٧،٦٦%-٠،٥٧%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،١٥١ةيدقن

نودروم١٢،١٥١ءالمعو نونيدم

٢٤،٣٠١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٨،٦٠٢٠

: ةتباث لوصأ

٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣،٥٠٠تادعمو تالآ

٠٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٥٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٦،١٠٢ىرخأ ةتباث لوصأ

٧،٥٠٠٦،١٠٢

٥٦،١٠٢٥٦،١٠٢

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
١٢،١٥١١٠،٦٧٤٩،٦٢١٨،٩٩٣٨،٣٦٤٨،١٥٩٧،٩٥٥٦،٧٨٥٥،٦١٥٤،٤٤٦٤،١٢٤٣،٨٠٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١١،٠٢٥١٢،١٢٨١٣،٢٣٠١٣،٢٣٠١٤،٣٣٣١٤،٣٣٣١٥،٤٣٥١٥،٤٣٥١٥،٤٣٥١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٣،١٧٦٢٢،٨٠١٢٢،٨٥١٢٢،٢٢٣٢٢،٦٩٦٢٢،٤٩٢٢٣،٣٩٠٢٢،٢٢٠٢١،٠٥٠٢٢،٠٨٦٢١،٧٦٤٢١،٤٤٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٧٨٥٧،٤٦٤٨،١٤٢٨،١٤٢٨،٨٢١٨،٨٢١٩،٤٩٩٩،٤٩٩٩،٤٩٩١٠،٨٥٦١٠،٨٥٦١٠،٨٥٦تاماخلا ةفلكت (

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٢،٥٠٢١٣،١٨٠١٣،٨٥٩١٣،٨٥٩١٤،٥٣٧١٤،٥٣٧١٦،٦٠٥١٦،٦٠٥١٦،٦٠٥١٧،٩٦٢١٧،٩٦٢١٧،٩٦٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠،٦٧٤٩،٦٢١٨،٩٩٣٨،٣٦٤٨،١٥٩٧،٩٥٥٦،٧٨٥٥،٦١٥٤،٤٤٦٤،١٢٤٣،٨٠٣٣،٤٨١رهشلا 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

١٢،١٥١٣،٤٨١٤،٧١١١١،٠٢٨٣٠،٧٦٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٧٧،٥٠٣٢٢٤،٩١٠٢٣٨،١٤٠٢٥١،٣٧٠٢٦٤،٦٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٨٩،٦٥٣٢٢٨،٣٩١٢٤٢،٨٥١٢٦٢،٣٩٨٢٩٥،٣٦٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٠٩،٢٣٩١٣٨،٤١٤١٤٦،٥٥٦١٥٤،٦٩٨١٦٢،٨٤٠تاماخلا ةفلكت (

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨،٣٣٣١٦،٦٦٧١٦،٦٦٧٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٨٦،١٧٢٢٢٣،٦٨١٢٣١،٨٢٣٢٣١،٦٣١٢٣١،٤٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣،٤٨١٤،٧١١١١،٠٢٨٣٠،٧٦٧٦٣،٩٢٧ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


