
: 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
٢١،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

مسمس تيز

مسمسلا تيز صالختسال لمعم ءاشنإ

مسمسلا تيز ةرصعم
عبرم رتم ٦٠ ةحاسم

عورشملا بحاص لماع + 

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

٣٨،٥٥٨
%٦١،٠٤

مسمسلا تيز ةرصعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٦٣،١٧٠
سيسأتلا تافورصم٣٩،٩٧٠

مسمسلا تابيبح
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،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

١،٢٠٠،٠٢٥،٠٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠
٠٠

٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦٧٢٠٠،٠٠١٣،٤٤٠١٦١،٢٨٠

١،٢٠٠١،٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٤،٦٤٠١٧٥،٦٨٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٣،١٠٠٢٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٠٠١،٢٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

ءابرهكلا

( يونس قيوست تافورصم (

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
لا  ا يف ةربخ وذ لماع

عورشملا بحاص

دنبلا
( مجك مسمس سيك (٥٠ 
رتل ةعس كيتسالب نولاج ١ 

يلامجإلا

لاوجو فتاه تافورصم

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
يسيئر عراش يف روهظلا طرتشي العبرم رتم ٥٠ ةحاسم

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مجك ١ مسمس تيز (
ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٤،٦٤٠١٧٥،٦٨٠
٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٢٥٨٣،١٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٨٣١،٠٠٠

٢١،١٤٨٢٥٣،٧٨٠

١،٠٥٧١٢،٦٨٩

٢٢،٢٠٦٢٦٦،٤٦٩

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
ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٣،٣٢٣
٠
٠

٢٦،٦٤٧
٠

٣٩،٩٧٠

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
٣،٠٠٠٣٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٦٠٠%١١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠ةرصعم ةنيكم
٢٠٨٠%٢٢٠٠٤٠٠نيزختلل ليمارب

١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه فيكم
١٧،٦٠٠١٨٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٦٠%١٦٠٠٦٠٠يرادإبتكم

٦٠٠٦٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

١٧،٦٠٠١،٨٠٠١٥٠

٦٠٠٦٠٥

٢١،٢٠٠٢،١٦٠١٨٠

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٣٩،٩٧٠
٢١،٢٠٠
٢،٠٠٠
٦٣،١٧٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠
٠

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

عوم ا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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
٣،١٧٠ليومتلا ةميق
٦٠،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

١٥،٠٠٠١٦،٥٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠١٩،٥٠٠١٩،٥٠٠٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤١،٥٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٥٠١٦٥١٨٠١٨٠١٩٥١٩٥٢١٠٢١٠٢١٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢،٤١٥

( عيبلا تالومع )١٥٠١٦٥١٨٠١٨٠١٩٥١٩٥٢١٠٢١٠٢١٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢،٤١٥

١٤،٧٠٠١٦،١٧٠١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٩،١١٠١٩،١١٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠٢٣٦،٦٧٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٣٢٠٨،٠٥٢٨،٧٨٤٨،٧٨٤٩،٥١٦٩،٥١٦١٠،٢٤٨١٠،٢٤٨١٠،٢٤٨١١،٧١٢١١،٧١٢١١،٧١٢١١٧،٨٥٢تاماخلا ةفلكت (

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٣،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠٢،١٦٠لوصألا كالهإ

١٤،٠٠٨١٤،٧٤٠١٥،٤٧٢١٥،٤٧٢١٦،٢٠٤١٦،٢٠٤١٦،٩٣٦١٦،٩٣٦١٦،٩٣٦١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠١٩٨،١١٢فيلاكتلا يلامجإ

٦٩٢١،٤٣٠٢،١٦٨٢،١٦٨٢،٩٠٦٢،٩٠٦٣،٦٤٤٣،٦٤٤٣،٦٤٤٥،١٢٠٥،١٢٠٥،١٢٠٣٨،٥٥٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦٩٢١،٤٣٠٢،١٦٨٢،١٦٨٢،٩٠٦٢،٩٠٦٣،٦٤٤٣،٦٤٤٣،٦٤٤٥،١٢٠٥،١٢٠٥،١٢٠٣٨،٥٥٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٦٩٢١،٤٣٠٢،١٦٨٢،١٦٨٢،٩٠٦٢،٩٠٦٣،٦٤٤٣،٦٤٤٣،٦٤٤٥،١٢٠٥،١٢٠٥،١٢٠٣٨،٥٥٨حبرلا 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

٢٤١،٥٠٠٣٠٦،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٤١٥٣،٠٦٠٣،٢٤٠٣،٤٢٠٣،٦٠٠

( عيبلا تالومع )٢،٤١٥٣،٠٦٠٣،٢٤٠٣،٤٢٠٣،٦٠٠

٢٣٦،٦٧٠٢٩٩،٨٨٠٣١٧،٥٢٠٣٣٥،١٦٠٣٥٢،٨٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١٧،٨٥٢١٤٩،٣٢٨١٥٨،١١٢١٦٦،٨٩٦١٧٥،٦٨٠تاماخلا ةفلكت (

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

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

٢،١٦٠٢،١٦٠٢،١٦٠٢،١٦٠٢،١٦٠لوصألا كالهإ

١٩٨،١١٢٢٢٩،٥٨٨٢٣٨،٣٧٢٢٤٧،١٥٦٢٥٥،٩٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٨،٥٥٨٧٠،٢٩٢٧٩،١٤٨٨٨،٠٠٤٩٦،٨٦٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٨،٥٥٨٧٠،٢٩٢٧٩،١٤٨٨٨،٠٠٤٩٦،٨٦٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٨،٥٥٨٧٠،٢٩٢٧٩،١٤٨٨٨،٠٠٤٩٦،٨٦٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٥٣،٣٣%١٣٩،٣١%١٢٥،٢٩%١١١،٢٧%٦١،٠٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٧،٤٥%٢٦،٢٦%٢٤،٩٣%٢٣،٤٤%١٦،٢٩%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٣،٣٢٣ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٢٦،٦٤٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٩،٩٧٠٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٧،٦٠٠تادعمو تالآ

٣،٠٠٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٢،٠٠٠٣،١٧٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٣،٢٠٠٣،١٧٠

٦٣،١٧٠٦٣،١٧٠

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 (

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

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٣،٣٢٣١٤،١٩٥١٥،٨٠٥١٨،١٥٢٢٠،٥٠٠٢٣،٥٨٦٢٦،٦٧١٢٨،٨٢٨٣٠،٩٨٥٣٣،١٤٢٣٦،٧٧٥٤٠،٤٠٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،٧٠٠١٦،١٧٠١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٩،١١٠١٩،١١٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٨،٠٢٣٣٠،٣٦٥٣٣،٤٤٥٣٥،٧٩٢٣٩،٦١٠٤٢،٦٩٦٤٧،٢٥١٤٩،٤٠٨٥١،٥٦٥٥٦،٦٦٢٦٠،٢٩٥٦٣،٩٢٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٣٢٠٨،٠٥٢٨،٧٨٤٨،٧٨٤٩،٥١٦٩،٥١٦١٠،٢٤٨١٠،٢٤٨١٠،٢٤٨١١،٧١٢١١،٧١٢١١،٧١٢تاماخلا ةفلكت (

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٨٢٨١٤،٥٦٠١٥،٢٩٢١٥،٢٩٢١٦،٠٢٤١٦،٠٢٤١٨،٤٢٣١٨،٤٢٣١٨،٤٢٣١٩،٨٨٧١٩،٨٨٧١٩،٨٨٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،١٩٥١٥،٨٠٥١٨،١٥٢٢٠،٥٠٠٢٣،٥٨٦٢٦،٦٧١٢٨،٨٢٨٣٠،٩٨٥٣٣،١٤٢٣٦،٧٧٥٤٠،٤٠٨٤٤،٠٤١رهشلا 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

١٣،٣٢٣٤٤،٠٤١٩٦،٤٩٣١٥٧،٨٠١٢٣٧،٩٦٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٣٦،٦٧٠٢٩٩،٨٨٠٣١٧،٥٢٠٣٣٥،١٦٠٣٥٢،٨٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٤٩،٩٩٣٣٤٣،٩٢١٤١٤،٠١٣٤٩٢،٩٦١٥٩٠،٧٦٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١٧،٨٥٢١٤٩،٣٢٨١٥٨،١١٢١٦٦،٨٩٦١٧٥،٦٨٠تاماخلا ةفلكت (

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٥،٩٥٢٢٤٧،٤٢٨٢٥٦،٢١٢٢٥٤،٩٩٦٢٥٣،٧٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٤،٠٤١٩٦،٤٩٣١٥٧،٨٠١٢٣٧،٩٦٥٣٣٦،٩٨٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


