
: 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
٣٠٥،٨٠٠عورشملا ةفلكت
١٧،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةزهاج ةنوركم

خبطلل ةزهاجلا ةنوركملا ةئبعتو ةعانص

ءاوه فيكم  ، ةناجع  ، فيلغت ةنكم  ، ةنوركملا عنص ةلآ
عبرم رتم ١٠٠ ةحاسم

. ةلامع ،عورشملا بحاص

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

١٠٢،٢٨٨
%٢٧،٤٢

ةنوركم عنصم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٧٣،٠٥٣
سيسأتلا تافورصم٥٠،٢٥٣

تيز ،انيلومس قيقد
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠

١،٠٠٠،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

٥٠٠،٠٩٠،٠٤٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠
٤٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٧٠١٥،٠٠١،٠٥٠١٢،٦٠٠
٥٠٣٨،٠٠١،٩٠٠٢٢،٨٠٠
١٣٥٠،٠٠٦٢٥٧،٥٠٠
٣٠٩٠،٠٠٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠

٦،٢٧٥٧٥،٣٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٩،٥٠٠١١٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٨٠٠٦٧
٣٠٠٢٥
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٥٠٠١٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٦،٨٠٠٥٦٧

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠
١،١٠٠١٣،٢٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥،٠٠٠٤١٧
٥،٠٠٠٤١٧ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

( رتم فيلغت لور (٥٠ 
يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
( عبرم رتم ١٥٠ ةحاسمب لمعم (

يلامجإلا

تاعيبم بودنمو عورشملا بحاص
يئاذغ ينف

لماع

تاداريإلا يلامجإ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (
دنبلا

( مجك قيقد سيك (٥٠ 
( تل١٨ ر تيز (

ىرخأ داوم

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مجك نوترك ١٠  ةزهاج ةنوركم (
ةمدخلا  / جتنملا

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



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦،٢٧٥٧٥،٣٠٠
٩،٥٠٠١١٤،٠٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٥٦٧٦،٨٠٠
١،١٠٠١٣،٢٠٠
٤١٧٥،٠٠٠

١٩،٩٤٢٢٣٩،٣٠٠

٩٩٧١١،٩٦٥

٢٠،٩٣٩٢٥١،٢٦٥

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

١٢،٥٦٣
١٢،٥٦٣

٠
٢٥،١٢٧

٠
٥٠،٢٥٣

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٢٠٠٠%٢٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠٢٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠٠٠%١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠ةنوركملا عنص ةلآ
١٠٧٠٠٠%١٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠فيلغت ةينكم
١٠١٢٠%٦٢٠٠١،٢٠٠ففرأو حاولأ
١٠٧٢٠%٢٣،٦٠٠٧،٢٠٠ةنوركملا لقنل ريس

١٠٢٨٠%١٢،٨٠٠٢،٨٠٠نجعلا ةلآ
١٠٣٦٠%٣١،٢٠٠٣،٦٠٠ءاوه فيكم

٠٠
٢٨٤،٨٠٠٢٨٤٨٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٠٠%٥٢٠٠١،٠٠٠تالواط
١،٠٠٠١٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٦٧

٢٨٤،٨٠٠٢٨،٤٨٠٢،٣٧٣

١،٠٠٠١٠٠٨

٣٠٥،٨٠٠٣٠،٥٨٠٢،٥٤٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠
٩،٠٠٠
٥،٠٠٠
١٧،٠٠٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

عوم ا

دنبلا
ةيلخاد تازيهجت

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

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق



ةميقلا
٥٠،٢٥٣
٣٠٥،٨٠٠
١٧،٠٠٠
٣٧٣،٠٥٣

ةميقلاليصفت
٧٣،٠٥٣ليومتلا ةميق
٢٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
٥،٠٠%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

٢٢،٥٠٠٢٤،٧٥٠٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠٢٩،٢٥٠٢٩،٢٥٠٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦٢،٢٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٢٥٢٤٨٢٧٠٢٧٠٢٩٣٢٩٣٣١٥٣١٥٣١٥٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣،٦٢٣

( عيبلا تالومع )٢٢٥٢٤٨٢٧٠٢٧٠٢٩٣٢٩٣٣١٥٣١٥٣١٥٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣،٦٢٣

٢٢،٠٥٠٢٤،٢٥٥٢٦،٤٦٠٢٦،٤٦٠٢٨،٦٦٥٢٨،٦٦٥٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٦٥،٨٧٣تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،١٣٨٣،٤٥١٣،٧٦٥٣،٧٦٥٤،٠٧٩٤،٠٧٩٤،٣٩٣٤،٣٩٣٤،٣٩٣٥،٠٢٠٥،٠٢٠٥،٠٢٠٥٠،٥١٤تاماخلا ةفلكت (

٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠١١٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٦،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١٣،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٥،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٢،٥٤٨٣٠،٥٨٠لوصألا كالهإ

١٩،٣٥٣١٩،٦٦٦١٩،٩٨٠١٩،٩٨٠٢٠،٢٩٤٢٠،٢٩٤٢٠،٦٠٨٢٠،٦٠٨٢٠،٦٠٨٢١،٢٣٥٢١،٢٣٥٢١،٢٣٥٢٤٥،٠٩٤فيلاكتلا يلامجإ

٢،٦٩٨٤،٥٨٩٦،٤٨٠٦،٤٨٠٨،٣٧١٨،٣٧١١٠،٢٦٣١٠،٢٦٣١٠،٢٦٣١٤،٠٤٥١٤،٠٤٥١٤،٠٤٥١٢٠،٧٧٩ليغشتلا حبر يلامجإ

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢،٢٨١٤،١٧٢٦،٠٦٣٦،٠٦٣٧،٩٥٥٧،٩٥٥٩،٨٤٦٩،٨٤٦٩،٨٤٦١٣،٦٢٨١٣،٦٢٨١٣،٦٢٨١١٥،٧٧٩ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢،٢٨١٤،١٧٢٦،٠٦٣٦،٠٦٣٧،٩٥٥٧،٩٥٥٩،٨٤٦٩،٨٤٦٩،٨٤٦١٣،٦٢٨١٣،٦٢٨١٣،٦٢٨١١٥،٧٧٩حبرلا 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

٣٦٢،٢٥٠٤٥٩،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠٥١٣،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٦٢٣٤،٥٩٠٤،٨٦٠٥،١٣٠٥،٤٠٠

( عيبلا تالومع )٣،٦٢٣٤،٥٩٠٤،٨٦٠٥،١٣٠٥،٤٠٠

٣٥٥،٠٠٥٤٤٩،٨٢٠٤٧٦،٢٨٠٥٠٢،٧٤٠٥٢٩،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٥٠،٥١٤٦٤،٠٠٥٦٧،٧٧٠٧١،٥٣٥٧٥،٣٠٠تاماخلا ةفلكت (

١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٠،٥٨٠٣٠،٥٨٠٣٠،٥٨٠٣٠،٥٨٠٣٠،٥٨٠لوصألا كالهإ

٢٤٥،٠٩٤٢٥٨،٥٨٥٢٦٢،٣٥٠٢٦٦،١١٥٢٦٩،٨٨٠فيلاكتلا يلامجإ

١٠٩،٩١١١٩١،٢٣٥٢١٣،٩٣٠٢٣٦،٦٢٥٢٥٩،٣٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠٤،٩١١١٨٦،٢٣٥٢٠٨،٩٣٠٢٣١،٦٢٥٢٥٤،٣٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٢،٦٢٣٤،٦٥٦٥،٢٢٣٥،٧٩١٦،٣٥٨ةاكزلا

١٠٢،٢٨٨١٨١،٥٧٩٢٠٣،٧٠٧٢٢٥،٨٣٤٢٤٧،٩٦٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٦٦،٤٧%٦٠،٥٤%٥٤،٦١%٤٨،٦٧%٢٧،٤٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٤٦،٨٦%٤٤،٩٢%٤٢،٧٧%٤٠،٣٧%٢٨،٨١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،٥٦٣ةيدقن

نودروم١٢،٥٦٣ءالمعو نونيدم

٢٥،١٢٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٠،٢٥٣٠

: ةتباث لوصأ

٣٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٢٨٤،٨٠٠تادعمو تالآ

٢٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠٠،٠٠٠ضرأ

١٧،٠٠٠٧٣،٠٥٣ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٢٢،٨٠٠٧٣،٠٥٣

٣٧٣،٠٥٣٣٧٣،٠٥٣

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
١٢،٥٦٣١٥،٧٢٦٢٠،٧٨٠٢٧،٧٢٥٣٤،٦٧٠٤٣،٥٠٦٥٢،٣٤٢٥٧،٥١٤٦٢،٦٨٦٦٧،٨٥٨٧٦،٨١٢٨٥،٧٦٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٢،٠٥٠٢٤،٢٥٥٢٦،٤٦٠٢٦،٤٦٠٢٨،٦٦٥٢٨،٦٦٥٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٤،٦١٣٣٩،٩٨١٤٧،٢٤٠٥٤،١٨٥٦٣،٣٣٥٧٢،١٧١٨٣،٢١٢٨٨،٣٨٤٩٣،٥٥٦١٠٣،١٣٨١١٢،٠٩٢١٢١،٠٤٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،١٣٨٣،٤٥١٣،٧٦٥٣،٧٦٥٤،٠٧٩٤،٠٧٩٤،٣٩٣٤،٣٩٣٤،٣٩٣٥،٠٢٠٥،٠٢٠٥،٠٢٠تاماخلا ةفلكت (

٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠٩،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣تاراجيإلا

٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧ةيرادإلا فيراصملا

١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧ةيكنب ةمدخ موسر

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٧،٢٢٢٧،٢٢٢٧،٢٢٢٧،٢٢٢٧،٢٢٢٧،٢٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٨،٨٨٨١٩،٢٠١١٩،٥١٥١٩،٥١٥١٩،٨٢٩١٩،٨٢٩٢٥،٦٩٨٢٥،٦٩٨٢٥،٦٩٨٢٦،٣٢٦٢٦،٣٢٦٢٦،٣٢٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥،٧٢٦٢٠،٧٨٠٢٧،٧٢٥٣٤،٦٧٠٤٣،٥٠٦٥٢،٣٤٢٥٧،٥١٤٦٢،٦٨٦٦٧،٨٥٨٧٦،٨١٢٨٥،٧٦٧٩٤،٧٢١رهشلا 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

١٢،٥٦٣٩٢،٠٩٨٢١٧،٥٩١٣٦٥،٢١١٥٦٨،٢٩٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٥٥،٠٠٥٤٤٩،٨٢٠٤٧٦،٢٨٠٥٠٢،٧٤٠٥٢٩،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٦٧،٥٦٨٥٤١،٩١٨٦٩٣،٨٧١٨٦٧،٩٥١١،٠٩٧،٤٩٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٥٠،٥١٤٦٤،٠٠٥٦٧،٧٧٠٧١،٥٣٥٧٥،٣٠٠تاماخلا ةفلكت (

١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠١١٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠٦،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٣،٣٣٣٨٦،٦٦٧٨٦،٦٦٧٥٣،٣٣٣٢٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٢،٦٢٣٤،٦٥٦٥،٢٢٣٥،٧٩١٦،٣٥٨ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٧٥،٤٧٠٣٢٤،٣٢٨٣٢٨،٦٦٠٢٩٩،٦٥٩٢٧٠،٦٥٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩٢،٠٩٨٢١٧،٥٩١٣٦٥،٢١١٥٦٨،٢٩٢٨٢٦،٨٣٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


