
: 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،٤٥٠عورشملا ةفلكت
١،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 - 

٥٧٨
%١،٣٤

تافيكم ةنايص زكرم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٤٣،٠٠٩
سيسأتلا تافورصم٢٠،٥٥٩

نويرف
نيرتب  ، ءابرهك

( لقنو بيكرتو كف ءاوهلا تافيكم ليسغو حالصإو ةنايص ةمدخ (

. يونس كارتشاب كلذو  ( ليصوتو بيكرتو كف تافيكملا ليسغو ةنايصل زكرم (

. لقن ةرايس  ، نويرفلا طغض سايق ةلآ  ، روسوبك  ، ةيودي تادعم
عبرم رتم ٤٠ ةحاسم
ةلامع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

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

٧٠١٠٠،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
٥٠١٠٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٥١٧٠،٠٠٨٥٠١٠،٢٠٠
١٥٠،٠٠٥٠٦٠٠

٠٠
٩٠٠١٠،٨٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٢،٤٠٠٢٠٠
٢،٩٠٠٢٤٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٠٠٢٤٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٦،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٤،٠٠٠٣٣٣
٢٠٠١٧
٤،٢٠٠٣٥٠

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (
دنبلا

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ددع ًايونس فيكملا ليسغو ةنايصل تادقاعتلا (
نويرف ةئبعتو حالصإ

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم

(٢ م٤٠ ةحاسمب لحم (

يلامجإلا

ةرايسلا ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا

نيرتب

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم

( نويرف تاناوطسا (
ماحل تاودأ

روسوربمكلا ةنايص
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
ةنايص ينف

ةفايضو ةماع تاقالع

يلامجإلا

لماع
( عورشملا بحاص ريدم (



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٩٠٠١٠،٨٠٠
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٢٤٢٢،٩٠٠
٣٠٠٦،٠٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠
٧،٩٥٨٩٧،٩٠٠

٣٩٨٤،٨٩٥

٨،٣٥٦١٠٢،٧٩٥

عوم ا
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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٥،١٤٠
٥،١٤٠
٠

١٠،٢٨٠
٠

٢٠،٥٥٩

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠ةيودي تادعم

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠روسوربمك
١٠٦٠%١٦٠٠٦٠٠طغضلا سايق ةزهجأ

١٠١٢٠٠%١١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠لقن ةرايس
١٠١٦٠%١١،٦٠٠١،٦٠٠دراب ماحل
١٨،٧٠٠١٨٧٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠%١٣٠٠٣٠٠بتكم
١٠٤٥%٣١٥٠٤٥٠يسارك
٧٥٠٧٥يلامجإلا

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

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٨،٧٠٠١،٨٧٠١٥٦

٧٥٠٧٥٦

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٢١،٤٥٠٢،١٤٥١٧٩

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠

١،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

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلا
٢٠،٥٥٩
٢١،٤٥٠
١،٠٠٠
٤٣،٠٠٩

ةميقلاليصفت
٣،٠٠٩ليومتلا 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

٦،٠٠٠٦،٦٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩٦،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦٠٦٦٧٢٧٢٧٨٧٨٨٤٨٤٨٤٩٦٩٦٩٦٩٦٦

( عيبلا تالومع )٦٠٦٦٧٢٧٢٧٨٧٨٨٤٨٤٨٤٩٦٩٦٩٦٩٦٦

٥،٨٨٠٦،٤٦٨٧،٠٥٦٧،٠٥٦٧،٦٤٤٧،٦٤٤٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٢٣٢٩،٤٠٨٩،٤٠٨٩،٤٠٨٩٤،٦٦٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤٥٠٤٩٥٥٤٠٥٤٠٥٨٥٥٨٥٦٣٠٦٣٠٦٣٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧،٢٤٥تاماخلا 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

٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٤،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩٢،١٤٥لوصألا كالهإ

٧،٦٨٧٧،٧٣٢٧،٧٧٧٧،٧٧٧٧،٨٢٢٧،٨٢٢٧،٨٦٧٧،٨٦٧٧،٨٦٧٧،٩٥٧٧،٩٥٧٧،٩٥٧٩٤،٠٩٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٦٥٣٦٥٣٦٥١،٤٥١١،٤٥١١،٤٥١٥٧٨-١٧٨-١٧٨-٧٢١-٧٢١-١،٢٦٤-١،٨٠٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٦٥٣٦٥٣٦٥١،٤٥١١،٤٥١١،٤٥١٥٧٨-١٧٨-١٧٨-٧٢١-٧٢١-١،٢٦٤-١،٨٠٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٦٥٣٦٥٣٦٥١،٤٥١١،٤٥١١،٤٥١٥٧٨-١٧٨-١٧٨-٧٢١-٧٢١-١،٢٦٤-١،٨٠٧حبرلا 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

٩٦،٦٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٩،٦٠٠١٣٦،٨٠٠١٤٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩٦٦١،٢٢٤١،٢٩٦١،٣٦٨١،٤٤٠

( عيبلا تالومع )٩٦٦١،٢٢٤١،٢٩٦١،٣٦٨١،٤٤٠

٩٤،٦٦٨١١٩،٩٥٢١٢٧،٠٠٨١٣٤،٠٦٤١٤١،١٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٢٤٥٩،١٨٠٩،٧٢٠١٠،٢٦٠١٠،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

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

٢،٩٠٠٢،٩٠٠٢،٩٠٠٢،٩٠٠٢،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،١٤٥٢،١٤٥٢،١٤٥٢،١٤٥٢،١٤٥لوصألا كالهإ

٩٤،٠٩٠٩٦،٠٢٥٩٦،٥٦٥٩٧،١٠٥٩٧،٦٤٥فيلاكتلا يلامجإ

٥٧٨٢٣،٩٢٧٣٠،٤٤٣٣٦،٩٥٩٤٣،٤٧٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٧٨٢٣،٩٢٧٣٠،٤٤٣٣٦،٩٥٩٤٣،٤٧٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٧٨٢٣،٩٢٧٣٠،٤٤٣٣٦،٩٥٩٤٣،٤٧٥حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٠١،٠٨%٨٥،٩٣%٧٠،٧٨%٥٥،٦٣%١،٣٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٠،٨١%٢٧،٥٧%٢٣،٩٧%١٩،٩٥%٠،٦١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٥،١٤٠ةيدقن

نودروم٥،١٤٠ءالمعو نونيدم

١٠،٢٨٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٠،٥٥٩٠

: ةتباث لوصأ

٤٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٧٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٨،٧٠٠تادعمو تالآ

٠٤٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٤٠،٠٠٠ضرأ

٣،٠٠٠٣،٠٠٩ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٢،٤٥٠٣،٠٠٩

٤٣،٠٠٩٤٣،٠٠٩

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
١٥٩٦٧٨-٥،١٤٠٣،٥١١٢،٤٢٦١،٨٨٤١،٣٤١١،٣٤٢١،٣٤٣٧٧٥٢٠٨٣٦٠رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٥،٨٨٠٦،٤٦٨٧،٠٥٦٧،٠٥٦٧،٦٤٤٧،٦٤٤٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٢٣٢٩،٤٠٨٩،٤٠٨٩،٤٠٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١١،٠٢٠٩،٩٧٩٩،٤٨٢٨،٩٤٠٨،٩٨٥٨،٩٨٦٩،٥٧٥٩،٠٠٧٨،٤٤٠٩،٠٤٨٩،٥٦٧١٠،٠٨٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤٥٠٤٩٥٥٤٠٥٤٠٥٨٥٥٨٥٦٣٠٦٣٠٦٣٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠تاماخلا 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

٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧،٥٠٨٧،٥٥٣٧،٥٩٨٧،٥٩٨٧،٦٤٣٧،٦٤٣٨،٧٩٩٨،٧٩٩٨،٧٩٩٨،٨٨٩٨،٨٨٩٨،٨٨٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥٩٦٧٨١،١٩٦-٣،٥١١٢،٤٢٦١،٨٨٤١،٣٤١١،٣٤٢١،٣٤٣٧٧٥٢٠٨٣٦٠رهشلا 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

٥،١٤٠١،١٩٦١٣،٩٣٥٣٣،١٨٩٦٥،٦٢٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٩٤،٦٦٨١١٩،٩٥٢١٢٧،٠٠٨١٣٤،٠٦٤١٤١،١٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٩٩،٨٠٨١٢١،١٤٨١٤٠،٩٤٣١٦٧،٢٥٣٢٠٦،٧٤٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٢٤٥٩،١٨٠٩،٧٢٠١٠،٢٦٠١٠،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

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

٢،٩٠٠٢،٩٠٠٢،٩٠٠٢،٩٠٠٢،٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦،٦٦٧١٣،٣٣٣١٣،٣٣٣٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٩٨،٦١٢١٠٧،٢١٣١٠٧،٧٥٣١٠١،٦٢٧٩٥،٥٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١،١٩٦١٣،٩٣٥٣٣،١٨٩٦٥،٦٢٧١١١،٢٤٧ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


