
: 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
٩،٩٢٠عورشملا 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،٢٧٩
%٣،٣٤

اياده فيلغتو عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٨،٢٧٥
سيسأتلا تافورصم٢٦،٣٥٥

فيلغت تاودأ ،عومش ،تاينطق
ءابرهك

ايادهلا فيلغتو عيب

. يهيفرت وأ يراجت زكرم لخاد ةفلتخم لاكشأب ايادهلا فيلغتو عيبل لحم

ةيودي تادعم  ، ءاوه فيكم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٢٥ نع ل

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،٠٠٠
١٤٠،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

٣٠٠١٥،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١٠٠٤٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٣٠٠٢٠،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

١٤،٥٠٠١٧٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٠٠٤،٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٠٠٢٠،٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٢٠٠،٠٠٢٠٠٢،٤٠٠

٣،٤٠٠٤٠،٨٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣
١،٥٠٠١٢٥
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٤،٧٠٠٣٩٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

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

فيلغت لامعأ
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةبح ) (... ، فرحأ ،ببد تاينطق (
( ةبح عمش (

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم

(٢ م٢٥ ةحاسمب لحم (

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( ةبح ) (... ، فرحأ  ، ببد تاينطق (

( ةبح عمش (
فيلغتلل ماخ داوم

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

( فيلغت ينف لماع (
( لحملا بحاص ريدم (

لصألا

ةفيظولا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٣،٤٠٠٤٠،٨٠٠
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٣٩٢٤،٧٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

١٠،٤٥٨١٢٥،٥٠٠

٥٢٣٦،٢٧٥

١٠،٩٨١١٣١،٧٧٥

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

عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٦،٥٨٩
٦،٥٨٩
٠

١٣،١٧٨
٠

٢٦،٣٥٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠١٠٠%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم

( يزكرم ١٠٤٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠ءاوه فيكم (
٤،٥٠٠٥٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( تالواط ١٠٢٠٠%٢١،٠٠٠٢،٠٠٠ةنيرتب (
١٠٤٢%٦٧٠٤٢٠ففرأ
٢،٤٢٠٢٤٢يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤،٥٠٠٥٠٠٤٢

٢،٤٢٠٢٤٢٢٠

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٩،٩٢٠١،٠٤٢٨٧

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٢٦،٣٥٥
٩،٩٢٠
٢،٠٠٠
٣٨،٢٧٥

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

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلاليصفت
٣،٢٧٥ليومتلا ةميق
٣٥،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

٧،٢٥٠٧،٩٧٥٨،٧٠٠٨،٧٠٠٩،٤٢٥٩،٤٢٥١٠،١٥٠١٠،١٥٠١٠،١٥٠١١،٦٠٠١١،٦٠٠١١،٦٠٠١١٦،٧٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧٣٨٠٨٧٨٧٩٤٩٤١٠٢١٠٢١٠٢١١٦١١٦١١٦١،١٦٧

( عيبلا تالومع )٧٣٨٠٨٧٨٧٩٤٩٤١٠٢١٠٢١٠٢١١٦١١٦١١٦١،١٦٧

٧،١٠٥٧،٨١٦٨،٥٢٦٨،٥٢٦٩،٢٣٧٩،٢٣٧٩،٩٤٧٩،٩٤٧٩،٩٤٧١١،٣٦٨١١،٣٦٨١١،٣٦٨١١٤،٣٩١تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٧٠٠١،٨٧٠٢،٠٤٠٢،٠٤٠٢،٢١٠٢،٢١٠٢،٣٨٠٢،٣٨٠٢،٣٨٠٢،٧٢٠٢،٧٢٠٢،٧٢٠٢٧،٣٧٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٤،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧١،٠٤٢لوصألا كالهإ

٨،٨٤٥٩،٠١٥٩،١٨٥٩،١٨٥٩،٣٥٥٩،٣٥٥٩،٥٢٥٩،٥٢٥٩،٥٢٥٩،٨٦٥٩،٨٦٥٩،٨٦٥١١٣،١١٢فيلاكتلا يلامجإ

٤٢٢٤٢٢٤٢٢١،٥٠٣١،٥٠٣١،٥٠٣١،٢٧٩-١١٩-١١٩-٦٥٩-٦٥٩-١،٢٠٠-١،٧٤٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٢٢٤٢٢٤٢٢١،٥٠٣١،٥٠٣١،٥٠٣١،٢٧٩-١١٩-١١٩-٦٥٩-٦٥٩-١،٢٠٠-١،٧٤٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٢٢٤٢٢٤٢٢١،٥٠٣١،٥٠٣١،٥٠٣١،٢٧٩-١١٩-١١٩-٦٥٩-٦٥٩-١،٢٠٠-١،٧٤٠حبرلا 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

١١٦،٧٢٥١٤٧،٩٠٠١٥٦،٦٠٠١٦٥،٣٠٠١٧٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،١٦٧١،٤٧٩١،٥٦٦١،٦٥٣١،٧٤٠

( عيبلا تالومع )١،١٦٧١،٤٧٩١،٥٦٦١،٦٥٣١،٧٤٠

١١٤،٣٩١١٤٤،٩٤٢١٥٣،٤٦٨١٦١،٩٩٤١٧٠،٥٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٧،٣٧٠٣٤،٦٨٠٣٦،٧٢٠٣٨،٧٦٠٤٠،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

١،٠٤٢١،٠٤٢١،٠٤٢١،٠٤٢١،٠٤٢لوصألا كالهإ

١١٣،١١٢١٢٠،٤٢٢١٢٢،٤٦٢١٢٤،٥٠٢١٢٦،٥٤٢فيلاكتلا يلامجإ

١،٢٧٩٢٤،٥٢٠٣١،٠٠٦٣٧،٤٩٢٤٣،٩٧٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٢٧٩٢٤،٥٢٠٣١،٠٠٦٣٧،٤٩٢٤٣،٩٧٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٢٧٩٢٤،٥٢٠٣١،٠٠٦٣٧،٤٩٢٤٣،٩٧٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١١٤،٩٠%٩٧،٩٥%٨١،٠١%٦٤،٠٦%٣،٣٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٥،٧٩%٢٣،١٤%٢٠،٢٠%١٦،٩٢%١،١٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٦،٥٨٩ةيدقن

نودروم٦،٥٨٩ءالمعو نونيدم

١٣،١٧٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٦،٣٥٥٠

: ةتباث لوصأ

٣٥،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٤٢٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤،٥٠٠تادعمو تالآ

٠٣٥،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٥،٠٠٠ضرأ

٥،٠٠٠٣،٢٧٥ىرخأ ةتباث لوصأ

١١،٩٢٠٣،٢٧٥

٣٨،٢٧٥٣٨،٢٧٥

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،٥٨٩٤،٩٣٥٣،٨٢٣٣،٢٥٠٢،٦٧٨٢،٦٤٦٢،٦١٤٢،١٥١١،٦٨٧١،٢٢٤١،٨٤١٢،٤٥٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٧،١٠٥٧،٨١٦٨،٥٢٦٨،٥٢٦٩،٢٣٧٩،٢٣٧٩،٩٤٧٩،٩٤٧٩،٩٤٧١١،٣٦٨١١،٣٦٨١١،٣٦٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٣،٦٩٤١٢،٧٥١١٢،٣٤٩١١،٧٧٦١١،٩١٤١١،٨٨٣١٢،٥٦١١٢،٠٩٨١١،٦٣٤١٢،٥٩٢١٣،٢٠٩١٣،٨٢٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٧٠٠١،٨٧٠٢،٠٤٠٢،٠٤٠٢،٢١٠٢،٢١٠٢،٣٨٠٢،٣٨٠٢،٣٨٠٢،٧٢٠٢،٧٢٠٢،٧٢٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٨،٧٥٨٨،٩٢٨٩،٠٩٨٩،٠٩٨٩،٢٦٨٩،٢٦٨١٠،٤١١١٠،٤١١١٠،٤١١١٠،٧٥١١٠،٧٥١١٠،٧٥١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤،٩٣٥٣،٨٢٣٣،٢٥٠٢،٦٧٨٢،٦٤٦٢،٦١٤٢،١٥١١،٦٨٧١،٢٢٤١،٨٤١٢،٤٥٨٣،٠٧٦رهشلا 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،٥٨٩٣،٠٧٦١٦،٩٧١٣٧،٣٥٣٧٠،٠٥٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١١٤،٣٩١١٤٤،٩٤٢١٥٣،٤٦٨١٦١،٩٩٤١٧٠،٥٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٢٠،٩٧٩١٤٨،٠١٨١٧٠،٤٣٩١٩٩،٣٤٧٢٤٠،٥٧٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٧،٣٧٠٣٤،٦٨٠٣٦،٧٢٠٣٨،٧٦٠٤٠،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٨٣٣١١،٦٦٧١١،٦٦٧٥،٨٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١١٧،٩٠٣١٣١،٠٤٧١٣٣،٠٨٧١٢٩،٢٩٣١٢٥،٥٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣،٠٧٦١٦،٩٧١٣٧،٣٥٣٧٠،٠٥٣١١٥،٠٧٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


