
: 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
٢٨،٨٥٠عورشملا ةفلكت
٩،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

١٥،١٠٨
%٣٣،٤٣

تارايس اكيناكيم ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٤٥،١٩٥
سيسأتلا تافورصم٧،٣٤٥

. ليمعلا لبق نم اهريفوت متي
ءام  ، ءابرهك

تارايسلا اكيناكيم حالصإو ةنايص

.( صصختم ،ماع تارايسلا اكيناكيم ةنايصو حالصإل ةشرو (

. تاعفار  ، تارفكلا كفل ءاوه سدسم  ، ءاوه روسربمك  ، ةيودي ددع
. ةيعانص ةقطنمب ،عبرم رتم ٢٠٠ ةحاسم

لماع ،يكيناكيم ينف

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠

ةسماخلا ةنسلاةعبارلا ةنسلاةثلاثلا ةنسلاةيناثلا ةنسلاىلوألا ةنسلا٠

يدقنلا قفدتلا

عورشملا لام سأر
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: 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 ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا طسوتم

١٠٠،٠١٠٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
١٠٠،٠١٠٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

٠٠
٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٠٠
٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٧،٧٠٠٩٢،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٥٠٠٤٢
٦٠٠٥٠
٢،١٠٠١٧٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيكيناكيم تامدخ
ةيئابرهك تامدخ

ةمدخلا

ةفيظولا
يكيناكيم ينف
يئابرهك ينف

لماع

تاظحالملصألا
ةيعانص ةقطنم يفعبرم رتم ٢٠٠ ةحاسم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
ليمعلا لبق نم هريفوت متي

دنبلا

عورشملا بحاص
يلامجإلا

دنبلا
هايملا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا

يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٧،٧٠٠٩٢،٤٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
١٧٥٢،١٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠
١٠٠١،٢٠٠

١١،٦٥٨١٣٩،٩٠٠

٥٨٣٦،٩٩٥

١٢،٢٤١١٤٦،٨٩٥

عوم ا
ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 

يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت







ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٧،٣٤٥
٧،٣٤٥

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٥٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٤٥٠%٣١،٥٠٠٤،٥٠٠ةيودي تادعم
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه روسربمك
١٠٤٠%١٤٠٠٤٠٠تارفك كف سدسم

١٠١١٠%٢٥٥٠١،١٠٠حاسمت ةعفار
١٠٦٥%١٦٥٠٦٥٠نط ٢ نئاكم ةعفار

١٠٦٠٠%٣٢،٠٠٠٦،٠٠٠ىرخأ تادعم
٠٠

١٣،٨٥٠١،٣٨٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ددع بالود

١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠تالواط
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

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

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠٥٠٠٤٢

١٣،٨٥٠١،٣٨٥١١٥

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٢٨،٨٥٠٢،٣٨٥١٩٩

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

عوم ا



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٦،٠٠٠
٢،٠٠٠
١،٠٠٠
٩،٠٠٠

ةميقلا
٧،٣٤٥
٢٨،٨٥٠
٩،٠٠٠
٤٥،١٩٥

ةميقلاليصفت
٥،١٩٥ليومتلا 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

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم

ةينوناق تافورصم
ىرخأ 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

١٠،٠٠٠١١،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦١،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

( عيبلا تالومع )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٦٢،٦١٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٩٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٤،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩٢،٣٨٥لوصألا كالهإ

١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١١،٨٥٧١٤٢،٢٨٥فيلاكتلا يلامجإ

٨٨٣٨٨٣١،٨٦٣١،٨٦٣١،٨٦٣٣،٨٢٣٣،٨٢٣٣،٨٢٣٢٠،٣٢٥-٩٧-٩٧-١،٠٧٧-٢،٠٥٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٨٣٨٨٣١،٨٦٣١،٨٦٣١،٨٦٣٣،٨٢٣٣،٨٢٣٣،٨٢٣٢٠،٣٢٥-٩٧-٩٧-١،٠٧٧-٢،٠٥٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٨٣٨٨٣١،٨٦٣١،٨٦٣١،٨٦٣٣،٨٢٣٣،٨٢٣٣،٨٢٣٢٠،٣٢٥-٩٧-٩٧-١،٠٧٧-٢،٠٥٧حبرلا 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

١٦١،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

( عيبلا تالومع )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٣٨٥٢،٣٨٥٢،٣٨٥٢،٣٨٥٢،٣٨٥لوصألا كالهإ

١٤٢،٢٨٥١٤٢،٢٨٥١٤٢،٢٨٥١٤٢،٢٨٥١٤٢،٢٨٥فيلاكتلا يلامجإ

١٥،٤٩٥٥٧،٦٣٥٦٩،٣٩٥٨١،١٥٥٩٢،٩١٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٤٩٥٥٧،٦٣٥٦٩،٣٩٥٨١،١٥٥٩٢،٩١٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٣٨٧١،٤٤١١،٧٣٥٢،٠٢٩٢،٣٢٣ةاكزلا

١٥،١٠٨٥٦،١٩٤٦٧،٦٦٠٧٩،١٢٦٩٠،٥٩٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٢٠٠،٤٥%١٧٥،٠٨%١٤٩،٧١%١٢٤،٣٤%٣٣،٤٣%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٨،٥٢%٣٥،٤١%٣١،٩٦%٢٨،١١%٩،٥٨%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،٣٤٥ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧،٣٤٥٠

: ةتباث لوصأ

٤٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٣،٨٥٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٤٠،٠٠٠ضرأ

١١،٠٠٠٥،١٩٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٧،٨٥٠٥،١٩٥

٤٥،١٩٥٤٥،١٩٥

ةيرامثتسالا صرفلا 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
٧،٣٤٥٥،٤٨٦٤،٦٠٨٤،٧١٠٤،٨١١٥،٨٩٣٦،٩٧٥٧،٩٢٥٨،٨٧٦٩،٨٢٦١٢،٧٣٧١٥،٦٤٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٧،١٤٥١٦،٢٦٦١٦،٣٦٨١٦،٤٧٠١٧،٥٥١١٨،٦٣٣٢٠،٦٩٥٢١،٦٤٥٢٢،٥٩٦٢٥،٥٠٦٢٨،٤١٧٣١،٣٢٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠٧،٧٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥ةيرادإلا فيراصملا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١١،٦٥٨١١،٦٥٨١١،٦٥٨١١،٦٥٨١١،٦٥٨١١،٦٥٨١٢،٧٦٩١٢،٧٦٩١٢،٧٦٩١٢،٧٦٩١٢،٧٦٩١٢،٧٦٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٤٨٦٤،٦٠٨٤،٧١٠٤،٨١١٥،٨٩٣٦،٩٧٥٧،٩٢٥٨،٨٧٦٩،٨٢٦١٢،٧٣٧١٥،٦٤٨١٨،٥٥٨رهشلا 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

٧،٣٤٥١٨،١٧١٦٣،٤١٧١٢٠،١٢٨١٩٤،٩٧٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٦٥،١٢٥٢١٨،٠٩١٢٧٥،٠٩٧٣٤٣،٥٦٨٤٣٠،١٧٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠٩٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦،٦٦٧١٣،٣٣٣١٣،٣٣٣٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٣٨٧١،٤٤١١،٧٣٥٢،٠٢٩٢،٣٢٣ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٤٦،٩٥٤١٥٤،٦٧٤١٥٤،٩٦٨١٤٨،٥٩٦١٤٢،٢٢٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٨،١٧١٦٣،٤١٧١٢٠،١٢٨١٩٤،٩٧٣٢٨٧،٩٥٠ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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




