
: 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
٦،٧٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

حيتافم خسن  ، نيلاوك عيب

. تارايسلا باوبأو ةيداعلا باوبألا حيتافم خسنو ،ةيديدحلاو ةيبشخلا باوبألاب ةصاخلا نيلاوكلا عيبل لحم

. ءاوه فيكم  ، حيتافم خسن ةنكم
يراجت عقوم يف ةريغص ةحاسم
عورشملا بحاص

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

٩،٣٤٤
%٤٣،١٨

حيتافم خسن لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٢١،٦٣٧
سيسأتلا تافورصم١٢،٩٣٧

. اهعاونأب نيلاوك ،حيتافم
. ءابرهك

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 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

٢،٠٠٠،٠٣،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٣٠٠،٠٥،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٢٠،٠١٠،٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٢٠،٠١٥،٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠

٠٠
١٠،٥٠٠١٢٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢٠٤٠،٠٠٨٠٠٩،٦٠٠
٣١٠٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠

١٢٠٣،٥٠٤٢٠٥،٠٤٠
١٢٠٧،٥٠٩٠٠١٠،٨٠٠

٠٠
٢،٤٢٠٢٩،٠٤٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٠٠

٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٢،٠٠٠١،٠٠٠
١٢،٠٠٠١،٠٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

يلامجإلا

يلاطيإ باب نوليك بلق

دنبلا
( ةبح نوترك ١٠٠  باوبأ حيتافم (

( ةبح ١٠٠ نوترك تارايس حيتافم (
ينيص باب نوليك بلق

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

دنبلا

تاظحالملصألا
قت ال ةحاسم يراجت عقوم يفعبرم رتم ١٠ نع ل

ةفيظولا
عورشملا بحاص

تاداريإلا يلامجإ

يلاطيإ باب نوليك  ( بلق عيب (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

باوبأ حيتافم خسن
تارايس حيتافم خسن

ةمدخلا  / جتنملا

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

ينيص باب نوليك  ( بلق عيب (



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢،٤٢٠٢٩،٠٤٠
٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٠٠١،٢٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٢٥٣٠٠

٦،٨٤٥٨٢،١٤٠

٣٤٢٤،١٠٧

٧،١٨٧٨٦،٢٤٧

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

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

٨،٦٢٥
٤،٣١٢
١٢،٩٣٧

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
( يلاطيإ ١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠حيتافملا خسن ةلآ (

١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه فيكم
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠ةيودي تاودأ

٤،٩٠٠٤٩٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٦٠%١٦٠٠٦٠٠ةلواط

٦٠٠٦٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠لحم ةحول

١،٢٠٠١٢٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤،٩٠٠٤٩٠٤١

٦٠٠٦٠٥

١،٢٠٠١٢٠١٠

٦،٧٠٠٦٧٠٥٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
١٢،٩٣٧
٦،٧٠٠
٢،٠٠٠
٢١،٦٣٧

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

هعاونأب نوزخم
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق



ةميقلاليصفت
١،٦٣٧ليومتلا ةميق
٢٠،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

٥،٢٥٠٥،٧٧٥٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٨٢٥٦،٨٢٥٧،٣٥٠٧،٣٥٠٧،٣٥٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨٤،٥٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٥٣٥٨٦٣٦٣٦٨٦٨٧٤٧٤٧٤٨٤٨٤٨٤٨٤٥

( عيبلا تالومع )٥٣٥٨٦٣٦٣٦٨٦٨٧٤٧٤٧٤٨٤٨٤٨٤٨٤٥

٥،١٤٥٥،٦٦٠٦،١٧٤٦،١٧٤٦،٦٨٩٦،٦٨٩٧،٢٠٣٧،٢٠٣٧،٢٠٣٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨٥،٣٧٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٢١٠١،٣٣١١،٤٥٢١،٤٥٢١،٥٧٣١،٥٧٣١،٦٩٤١،٦٩٤١،٦٩٤١،٩٣٦١،٩٣٦١،٩٣٦١٩،٤٨١تاماخلا ةفلكت (

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠تاراجيإلا

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٦٧٠لوصألا كالهإ

٥،٦٩١٥،٨١٢٥،٩٣٣٥،٩٣٣٦،٠٥٤٦،٠٥٤٦،١٧٥٦،١٧٥٦،١٧٥٦،٤١٧٦،٤١٧٦،٤١٧٧٣،٢٥١فيلاكتلا يلامجإ

٢٤١٢٤١٦٣٥٦٣٥١،٠٢٨١،٠٢٨١،٠٢٨١،٨١٥١،٨١٥١،٨١٥١٢،١١٩-١٥٢-٥٤٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٤١٢٤١٦٣٥٦٣٥١،٠٢٨١،٠٢٨١،٠٢٨١،٨١٥١،٨١٥١،٨١٥١٢،١١٩-١٥٢-٥٤٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٤١٢٤١٦٣٥٦٣٥١،٠٢٨١،٠٢٨١،٠٢٨١،٨١٥١،٨١٥١،٨١٥١٢،١١٩-١٥٢-٥٤٦حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة - مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة الفرص االستثماریة



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٨٤،٥٢٥١٠٧،١٠٠١١٣،٤٠٠١١٩،٧٠٠١٢٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٨٤٥١،٠٧١١،١٣٤١،١٩٧١،٢٦٠

( عيبلا تالومع )٨٤٥١،٠٧١١،١٣٤١،١٩٧١،٢٦٠

٨٢،٨٣٥١٠٤،٩٥٨١١١،١٣٢١١٧،٣٠٦١٢٣،٤٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٩،٤٨١٢٤،٦٨٤٢٦،١٣٦٢٧،٥٨٨٢٩،٠٤٠تاماخلا ةفلكت (

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تاراجيإلا

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠لوصألا كالهإ

٧٣،٢٥١٧٨،٤٥٤٧٩،٩٠٦٨١،٣٥٨٨٢،٨١٠فيلاكتلا يلامجإ

٩،٥٨٤٢٦،٥٠٤٣١،٢٢٦٣٥،٩٤٨٤٠،٦٧٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩،٥٨٤٢٦،٥٠٤٣١،٢٢٦٣٥،٩٤٨٤٠،٦٧٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٢٤٠٦٦٣٧٨١٨٩٩١،٠١٧ةاكزلا

٩،٣٤٤٢٥،٨٤١٣٠،٤٤٥٣٥،٠٤٩٣٩،٦٥٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٨٣،٢٧%١٦١،٩٩%١٤٠،٧١%١١٩،٤٣%٤٣،١٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٢،١١%٢٩،٨٨%٢٧،٤٠%٢٤،٦٢%١١،٢٨%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٨،٦٢٥ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٤،٣١٢عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٢،٩٣٧٠

: ةتباث لوصأ

٢٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤،٩٠٠تادعمو تالآ

٠٢٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٠،٠٠٠ضرأ

٣،٢٠٠١،٦٣٧ىرخأ ةتباث لوصأ

٨،٧٠٠١،٦٣٧

٢١،٦٣٧٢١،٦٣٧

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 ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٨،٦٢٥٨،١٣٥٨،٠٣٨٨،٣٣٥٨،٦٣٢٩،٣٢٣١٠،٠١٣١٠،٥٤٢١١،٠٧٠١١،٥٩٩١٢،٩١٤١٤،٢٢٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٥،١٤٥٥،٦٦٠٦،١٧٤٦،١٧٤٦،٦٨٩٦،٦٨٩٧،٢٠٣٧،٢٠٣٧،٢٠٣٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٢٣٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٣،٧٧٠١٣،٧٩٤١٤،٢١٢١٤،٥٠٩١٥،٣٢١١٦،٠١١١٧،٢١٦١٧،٧٤٥١٨،٢٧٣١٩،٨٣١٢١،١٤٦٢٢،٤٦١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٢١٠١،٣٣١١،٤٥٢١،٤٥٢١،٥٧٣١،٥٧٣١،٦٩٤١،٦٩٤١،٦٩٤١،٩٣٦١،٩٣٦١،٩٣٦تاماخلا ةفلكت (

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠تاراجيإلا

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٥،٦٣٥٥،٧٥٦٥،٨٧٧٥،٨٧٧٥،٩٩٨٥،٩٩٨٦،٦٧٥٦،٦٧٥٦،٦٧٥٦،٩١٧٦،٩١٧٦،٩١٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨،١٣٥٨،٠٣٨٨،٣٣٥٨،٦٣٢٩،٣٢٣١٠،٠١٣١٠،٥٤٢١١،٠٧٠١١،٥٩٩١٢،٩١٤١٤،٢٢٩١٥،٥٤٥رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *

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



١٢٣٤٥ةنسلا

٨،٦٢٥١٥،٣٠٥٣٥،١٥٠٥٩،٥٩٩٩١،٩٨٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٨٢،٨٣٥١٠٤،٩٥٨١١١،١٣٢١١٧،٣٠٦١٢٣،٤٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٩١،٤٥٩١٢٠،٢٦٣١٤٦،٢٨٢١٧٦،٩٠٥٢١٥،٤٦٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٩،٤٨١٢٤،٦٨٤٢٦،١٣٦٢٧،٥٨٨٢٩،٠٤٠تاماخلا ةفلكت (

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تاراجيإلا

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣،٣٣٣٦،٦٦٧٦،٦٦٧٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٢٤٠٦٦٣٧٨١٨٩٩١،٠١٧ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٧٦،١٥٤٨٥،١١٣٨٦،٦٨٣٨٤،٩٢٠٨٣،١٥٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥،٣٠٥٣٥،١٥٠٥٩،٥٩٩٩١،٩٨٥١٣٢،٣٠٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


