
: 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
٢٥٥،٣٠٠عورشملا ةفلكت
٩،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيقن هايم

ةيضرألا تانازخلاو رابآلا هايم لدب برشلل ةحلاص ةيقن هايم ريفوت

لحتل ةطحم ءاشنإ ًايموي رتل ٣٥٠٠ةيجاتنإ ةقاطب هايملا ةيقنتو ةي

رولكلاو حالمألا صحف زاهج  ، سالج ربيف نازخ  ، ةيلحتلا ةطحم
زت ال ةحاسم عبرم رتم ١٥٠ نع دي
لماع ،ةطحملل ينف ،عورشملا بحاص

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

٧٣،١٠١
%٢٦،٦٣

هايم ةيلحت ةطحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٢٧٤،٤٨٥
سيسأتلا تافورصم٩،٦٨٥

ءام ،رولك
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
١٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٤٠٠،٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠
٦٠٠،٠٠٠
٧٠٠،٠٠٠

ةسماخلا ةنسلاةعبارلا ةنسلاةثلاثلا ةنسلاةيناثلا ةنسلاىلوألا ةنسلا٠

يدقنلا قفدتلا

عورشملا لام سأر



لايرلاب ةميقلاتاداريإلا جمانرب
يونسلا داريإلا يلامجإةيرهشلا داريإلا يلامجإةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

١٥،٠٠٠،٠٢،٠٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠
٣٠،٠١٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٥٠،٠٦،٠٩٠٠١٠،٨٠٠

٣٣،٩٠٠٤٠٦،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٥١٥٠،٠٠٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
١٣١١٠،٠٠١،٣٨٩١٦،٦٧٤
١٥٠٤،٥٠٦٧٥٨،١٠٠

٠٠
٤،٣١٤٥١،٧٧٤

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٥،٠٠٠٢،٩١٧
٣٥،٠٠٠٢،٩١٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٨٠٠٦٧
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٤،١٠٠٣٤٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٨٠٠٩،٦٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦،٠٠٠٥٠٠
٦،٠٠٠٥٠٠ يلامجإلا

دنبلا
ةطحملل ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

كيتسالب ءام نولاج

دنبلا
( رتل نولاج ٥٠  رولك (
( نط ١٩ ءام تياو (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
زت ال ةحاسم عبرم رتم ١٥٠ نع دي

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

ينف
لماع

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

رتل ١٠ نولاج ةئبعت
ةمدخلا  / جتنملا

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

( نط ٣ تياو ةئبعت (
كيتسالب نولاج عيب



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤،٣١٤٥١،٧٧٤
٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠
٢،٩١٧٣٥،٠٠٠
٣٤٢٤،١٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

١٥،٣٧٣١٨٤،٤٧٤

٧٦٩٩،٢٢٤

١٦،١٤١١٩٣،٦٩٧

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

٣،٨٧٤
٥،٨١١
٩،٦٨٥

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

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

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( هايملا ةحلصم ١٠١٠٥٠٠%١١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠هايم ةطحم (
( رابآ هايم ١٠١٢٥٠٠%١١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠ةطحم (

رتل ٤٠٠٠ ةعس١٠٧٠٠%٢٣،٥٠٠٧،٠٠٠سالج ربيف نازخ
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠حالمألا صحف زاهج

١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم
٠٠

٢٤٤،٤٠٠٢٤،٤٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠بتكم
١٠٤٠%٤١٠٠٤٠٠يسارك

٠٠
٩٠٠٩٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠٥٠٠٤٢

٢٤٤،٤٠٠٢٤،٤٤٠٢،٠٣٧

٩٠٠٩٠٨

٢٥٥،٣٠٠٢٥،٠٣٠٢،٠٨٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٥٠٠
٦،٠٠٠
٢،٠٠٠
٩،٥٠٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٣

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٢

عوم ا

دنبلا
عقوملل يلخاد زيهجت

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

ثاثألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
بيردتو ثوحب تافورصم
ةلامع مادقتسا تافورصم
ىرخأ 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



ةميقلا
٩،٦٨٥

٢٥٥،٣٠٠
٩،٥٠٠

٢٧٤،٤٨٥

ةميقلاليصفت
٧٤،٤٨٥ليومتلا ةميق
٢٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٦،٩٥٠١٨،٦٤٥٢٠،٣٤٠٢٠،٣٤٠٢٢،٠٣٥٢٢،٠٣٥٢٣،٧٣٠٢٣،٧٣٠٢٣،٧٣٠٢٧،١٢٠٢٧،١٢٠٢٧،١٢٠٢٧٢،٨٩٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٧٠١٨٦٢٠٣٢٠٣٢٢٠٢٢٠٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٧١٢٧١٢٧١٢،٧٢٩

( عيبلا تالومع )١٧٠١٨٦٢٠٣٢٠٣٢٢٠٢٢٠٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٧١٢٧١٢٧١٢،٧٢٩

١٦،٦١١١٨،٢٧٢١٩،٩٣٣١٩،٩٣٣٢١،٥٩٤٢١،٥٩٤٢٣،٢٥٥٢٣،٢٥٥٢٣،٢٥٥٢٦،٥٧٨٢٦،٥٧٨٢٦،٥٧٨٢٧٥،٦٢٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،١٥٧٢،٣٧٣٢،٥٨٩٢،٥٨٩٢،٨٠٤٢،٨٠٤٣،٠٢٠٣،٠٢٠٣،٠٢٠٣،٤٥٢٣،٤٥٢٣،٤٥٢٣٤،٧٣٢تاماخلا ةفلكت (

٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٤،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢،٠٨٦٢٥،٠٣٠لوصألا كالهإ

١٥،٣٠١١٥،٥١٧١٥،٧٣٣١٥،٧٣٣١٥،٩٤٩١٥،٩٤٩١٦،١٦٤١٦،١٦٤١٦،١٦٤١٦،٥٩٦١٦،٥٩٦١٦،٥٩٦١٩٢،٤٦٢فيلاكتلا يلامجإ

١،٣١٠٢،٧٥٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠٥،٦٤٦٥،٦٤٦٧،٠٩١٧،٠٩١٧،٠٩١٩،٩٨٢٩،٩٨٢٩،٩٨٢٨٣،١٦٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٣١٠٢،٧٥٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠٥،٦٤٦٥،٦٤٦٧،٠٩١٧،٠٩١٧،٠٩١٩،٩٨٢٩،٩٨٢٩،٩٨٢٨٣،١٦٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٣١٠٢،٧٥٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠٥،٦٤٦٥،٦٤٦٧،٠٩١٧،٠٩١٧،٠٩١٩،٩٨٢٩،٩٨٢٩،٩٨٢٨٣،١٦٢حبرلا 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

٢٧٢،٨٩٥٣٤٥،٧٨٠٣٦٦،١٢٠٣٨٦،٤٦٠٤٠٦،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٧٢٩٣،٤٥٨٣،٦٦١٣،٨٦٥٤،٠٦٨

( عيبلا تالومع )٢،٧٢٩٣،٤٥٨٣،٦٦١٣،٨٦٥٤،٠٦٨

٢٦٧،٤٣٧٣٣٨،٨٦٤٣٥٨،٧٩٨٣٧٨،٧٣١٣٩٨،٦٦٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٤،٧٣٢٤٤،٠٠٨٤٦،٥٩٦٤٩،١٨٥٥١،٧٧٤تاماخلا ةفلكت (

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥،٠٣٠٢٥،٠٣٠٢٥،٠٣٠٢٥،٠٣٠٢٥،٠٣٠لوصألا كالهإ

١٩٢،٤٦٢٢٠١،٧٣٨٢٠٤،٣٢٦٢٠٦،٩١٥٢٠٩،٥٠٤فيلاكتلا يلامجإ

٧٤،٩٧٦١٣٧،١٢٧١٥٤،٤٧١١٧١،٨١٦١٨٩،١٦٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧٤،٩٧٦١٣٧،١٢٧١٥٤،٤٧١١٧١،٨١٦١٨٩،١٦٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

١،٨٧٤٣،٤٢٨٣،٨٦٢٤،٢٩٥٤،٧٢٩ةاكزلا

٧٣،١٠١١٣٣،٦٩٩١٥٠،٦١٠١٦٧،٥٢٠١٨٤،٤٣١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٦٧،١٩%٦١،٠٣%٥٤،٨٧%٤٨،٧١%٢٦،٦٣%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٤٦،٢٦%٤٤،٢٣%٤١،٩٨%٣٩،٤٥%٢٧،٣٣%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٣،٨٧٤ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥،٨١١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٩،٦٨٥٠

: ةتباث لوصأ

٢٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٩٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٢٤٤،٤٠٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٠٠،٠٠٠ضرأ

٩،٥٠٠٧٤،٤٨٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٦٤،٨٠٠٧٤،٤٨٥

٢٧٤،٤٨٥٢٧٤،٤٨٥

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
٣،٨٧٤٧،٢٦٩١٢،١١٠١٨،٣٩٦٢٤،٦٨٣٣٢،٤١٤٤٠،١٤٦٤٣،٧٦٧٤٧،٣٨٨٥١،٠١٠٥٧،٥٢٢٦٤،٠٣٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٦،٦١١١٨،٢٧٢١٩،٩٣٣١٩،٩٣٣٢١،٥٩٤٢١،٥٩٤٢٣،٢٥٥٢٣،٢٥٥٢٣،٢٥٥٢٦،٥٧٨٢٦،٥٧٨٢٦،٥٧٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٠،٤٨٥٢٥،٥٤١٣٢،٠٤٣٣٨،٣٣٠٤٦،٢٧٧٥٤،٠٠٨٦٣،٤٠١٦٧،٠٢٢٧٠،٦٤٤٧٧،٥٨٧٨٤،١٠٠٩٠،٦١٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،١٥٧٢،٣٧٣٢،٥٨٩٢،٥٨٩٢،٨٠٤٢،٨٠٤٣،٠٢٠٣،٠٢٠٣،٠٢٠٣،٤٥٢٣،٤٥٢٣،٤٥٢تاماخلا ةفلكت (

٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧تاراجيإلا

٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٢١٦١٣،٤٣١١٣،٦٤٧١٣،٦٤٧١٣،٨٦٣١٣،٨٦٣١٩،٦٣٤١٩،٦٣٤١٩،٦٣٤٢٠،٠٦٥٢٠،٠٦٥٢٠،٠٦٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧،٢٦٩١٢،١١٠١٨،٣٩٦٢٤،٦٨٣٣٢،٤١٤٤٠،١٤٦٤٣،٧٦٧٤٧،٣٨٨٥١،٠١٠٥٧،٥٢٢٦٤،٠٣٤٧٠،٥٤٦رهشلا 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

٣،٨٧٤٦٨،٦٧٢١٦٠،٧٣٤٢٦٩،٧٠٧٤٢٨،٩٢٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٦٧،٤٣٧٣٣٨،٨٦٤٣٥٨،٧٩٨٣٧٨،٧٣١٣٩٨،٦٦٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٧١،٣١١٤٠٧،٥٣٦٥١٩،٥٣١٦٤٨،٤٣٧٨٢٧،٥٨٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٤،٧٣٢٤٤،٠٠٨٤٦،٥٩٦٤٩،١٨٥٥١،٧٧٤تاماخلا ةفلكت (

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٣،٣٣٣٦٦،٦٦٧٦٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

١،٨٧٤٣،٤٢٨٣،٨٦٢٤،٢٩٥٤،٧٢٩ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٢،٦٣٩٢٤٦،٨٠٢٢٤٩،٨٢٥٢١٩،٥١٤١٨٩،٢٠٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦٨،٦٧٢١٦٠،٧٣٤٢٦٩،٧٠٧٤٢٨،٩٢٤٦٣٨،٣٨٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


