
: 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
٦٩،٥٠٠عورشملا ةفلكت
٦،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 - 

٩،٥٨٨
%٥،١٧

نيرمثتسملا راغص بيردتل زكرم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٨٥،٣٨٦
سيسأتلا تافورصم١٠٩،٨٨٦

.( ةيبيردت داوم ،مالقأ ،بئاقح بيردتلا تاودأ (
ءام  ، ءابرهك

ةيرادإ جمارب ميدقت

. ةيلاملاو ةيقيوستلاو ةيرادإلا تاصصختلا يف ةيبيردت جمارب ميدقتل كلذكو ،ةصاخلا عيراشملاب ءدبلا ىلع  ( نيردابملا نيرمثتسملا راغص بيردتل زكرم ءاشنإ (

. ءاضيب ةروبس  ، ءاوه فيكم  ، ضرع زاهج  ، رتويبمك
عبرم رتم ١٥٠ نع لقت ال ةحاسم

. غرفتم بردم  ،( عورشملا بحاص ريدم ،ريتركس (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

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

٢٠٢،٧٥٠،٠٥٥،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠
٥٥،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢٠٥٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
٢٠٥١٠٠١،٢٠٠
٢٢٢٤٤٥٢٨
٢٠٤٠٨٠٠٩،٦٠٠
٢٠٥٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
٢٠٣٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٧٥٢٥٠١٨،٧٥٠٢٢٥،٠٠٠
٢٠٢٠٤٠٠٤،٨٠٠

٢٨،٠٩٤٣٣٧،١٢٨

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٤،٠٠٠٣٣٣
٢،٠٠٠١٦٧
١،٢٠٠١٠٠
٢،٤٠٠٢٠٠
١٢،١٠٠١،٠٠٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٢٠١،٤٤٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٧٢٠٨،٦٤٠

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

( عورشملا بحاص يرادإ (
بردم

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

رهش ةرودلا يف نيكراشملا ددع /
ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( ةعاس نيبردم ةرجأ (
( موي ١٥ ةيقدنف ةفايض (

تاظحالملصألا
٢ م١٥٠ ةحاسمب زكرم

ةيبساحم تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
بئاقح
ةباتك ةسارك

مالقأ
ةبساح ةلآ

ماتخلا لفحو تاداهش تافورصم

ةبيردتلا ةداملا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
ريتركس

ءابرهكلا
يلامجإلا



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٤٠٠٢٠٠
٢،٤٠٠٢٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٨،٠٩٤٣٣٧،١٢٨
١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
١،٠٠٨١٢،١٠٠
٧٢٠٨،٦٤٠
٢٠٠٢،٤٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

٤٣،٦٠٦٥٢٣،٢٦٨

٢،١٨٠٢٦،١٦٣

٤٥،٧٨٦٥٤٩،٤٣١

دنبلا
ةماع ةنايص

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

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

٢٧،٤٧٢
٢٧،٤٧٢

٠
٥٤،٩٤٣

٠
١٠٩،٨٨٦

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠١٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

(Data Show) ٢٠١٤٠٠%١٧،٠٠٠٧،٠٠٠ضرع زاهج
١٠١٢٠٠%٣٤،٠٠٠١٢،٠٠٠فييكت ةزهجأ
٣٥٤٢٠٠%٤٣،٠٠٠١٢،٠٠٠رتويبمك ةزهجأ
٢٠٣٤٠%١١،٧٠٠١،٧٠٠ةيئابرهك ءاضيب ةروبس

١٥٢٢٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠ةيلخاد ةكبش
٠٠

٣٤،٢٠٠٧٣٦٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٧٢٠%١٢٤٠٠٤،٨٠٠ةعاقلا تالواط
١٥٩٠٠%٣٠٢٠٠٦،٠٠٠يسارك

١٥٦٧٥%٣١،٥٠٠٤،٥٠٠يرادإ بتكم
٢٠٤٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيلخاد ةءاضإ

١٧،٣٠٠٢٦٩٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٤٥٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٤٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٢٥

٣٤،٢٠٠٧،٣٦٥٦١٤

١٧،٣٠٠٢،٦٩٥٢٢٥

٣،٠٠٠٤٥٠٣٨

٦٩،٥٠٠١٢،٠١٠١،٠٠١

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

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

هايملا تارود زيهجت
عوم ا

دنبلا
زكرملل يلخاد زيهجت

دجوي ال
٠

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

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٤،٠٠٠
١،٠٠٠

٦،٠٠٠

ةميقلا
١٠٩،٨٨٦
٦٩،٥٠٠
٦،٠٠٠

١٨٥،٣٨٦

ةميقلاليصفت
١٥،٣٨٦ليومتلا ةميق
١٧٠،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
ةينوناق تافورصم

ليجست موسر
ىرخأ 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

٢٧،٥٠٠٣٠،٢٥٠٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠٣٥،٧٥٠٣٥،٧٥٠٣٨،٥٠٠٣٨،٥٠٠٣٨،٥٠٠٤٤،٠٠٠٤٤،٠٠٠٤٤،٠٠٠٤٤٢،٧٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٧٥٣٠٣٣٣٠٣٣٠٣٥٨٣٥٨٣٨٥٣٨٥٣٨٥٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤،٤٢٨

( عيبلا تالومع )٢٧٥٣٠٣٣٣٠٣٣٠٣٥٨٣٥٨٣٨٥٣٨٥٣٨٥٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤،٤٢٨

٢٦،٩٥٠٢٩،٦٤٥٣٢،٣٤٠٣٢،٣٤٠٣٥،٠٣٥٣٥،٠٣٥٣٧،٧٣٠٣٧،٧٣٠٣٧،٧٣٠٤٣،١٢٠٤٣،١٢٠٤٣،١٢٠٤٣٣،٨٩٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٤،٠٤٧١٥،٤٥٢١٦،٨٥٦١٦،٨٥٦١٨،٢٦١١٨،٢٦١١٩،٦٦٦١٩،٦٦٦١٩،٦٦٦٢٢،٤٧٥٢٢،٤٧٥٢٢،٤٧٥٢٢٦،١٥٧تاماخلا ةفلكت (

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٨،٦٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١،٠٠١١٢،٠١٠لوصألا كالهإ

٣٠،٥٦٠٣١،٩٦٤٣٣،٣٦٩٣٣،٣٦٩٣٤،٧٧٤٣٤،٧٧٤٣٦،١٧٨٣٦،١٧٨٣٦،١٧٨٣٨،٩٨٨٣٨،٩٨٨٣٨،٩٨٨٤٢٤،٣٠٧فيلاكتلا يلامجإ

٢٦١٢٦١١،٥٥٢١،٥٥٢١،٥٥٢٤،١٣٢٤،١٣٢٤،١٣٢٩،٥٨٨-١،٠٢٩-١،٠٢٩-٢،٣١٩-٣،٦١٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٦١٢٦١١،٥٥٢١،٥٥٢١،٥٥٢٤،١٣٢٤،١٣٢٤،١٣٢٩،٥٨٨-١،٠٢٩-١،٠٢٩-٢،٣١٩-٣،٦١٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٦١٢٦١١،٥٥٢١،٥٥٢١،٥٥٢٤،١٣٢٤،١٣٢٤،١٣٢٩،٥٨٨-١،٠٢٩-١،٠٢٩-٢،٣١٩-٣،٦١٠حبرلا 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

٤٤٢،٧٥٠٥٦١،٠٠٠٥٩٤،٠٠٠٦٢٧،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤،٤٢٨٥،٦١٠٥،٩٤٠٦،٢٧٠٦،٦٠٠

( عيبلا تالومع )٤،٤٢٨٥،٦١٠٥،٩٤٠٦،٢٧٠٦،٦٠٠

٤٣٣،٨٩٥٥٤٩،٧٨٠٥٨٢،١٢٠٦١٤،٤٦٠٦٤٦،٨٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٢٦،١٥٧٢٨٦،٥٥٩٣٠٣،٤١٥٣٢٠،٢٧٢٣٣٧،١٢٨تاماخلا ةفلكت (

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٢،١٠٠١٢،١٠٠١٢،١٠٠١٢،١٠٠١٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٦٤٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٢،٠١٠١٢،٠١٠١٢،٠١٠١٢،٠١٠١٢،٠١٠لوصألا كالهإ

٤٢٤،٣٠٧٤٨٤،٧٠٩٥٠١،٥٦٥٥١٨،٤٢٢٥٣٥،٢٧٨فيلاكتلا يلامجإ

٩،٥٨٨٦٥،٠٧١٨٠،٥٥٥٩٦،٠٣٨١١١،٥٢٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩،٥٨٨٦٥،٠٧١٨٠،٥٥٥٩٦،٠٣٨١١١،٥٢٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩،٥٨٨٦٥،٠٧١٨٠،٥٥٥٩٦،٠٣٨١١١،٥٢٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٦٠،١٦%٥١،٨٠%٤٣،٤٥%٣٥،١٠%٥،١٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٧،٢٤%١٥،٦٣%١٣،٨٤%١١،٨٤%٢،٢١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢٧،٤٧٢ةيدقن

نودروم٢٧،٤٧٢ءالمعو نونيدم

٥٤،٩٤٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٠٩،٨٨٦٠

: ةتباث لوصأ

١٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١٧،٣٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣٤،٢٠٠تادعمو تالآ

١٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٧٠،٠٠٠ضرأ

٩،٠٠٠١٥،٣٨٦ىرخأ ةتباث لوصأ

٧٥،٥٠٠١٥،٣٨٦

١٨٥،٣٨٦١٨٥،٣٨٦

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
٢٧،٤٧٢٢٤،٨٦٣٢٣،٥٤٥٢٣،٥١٦٢٣،٤٨٨٢٤،٧٥١٢٦،٠١٣٢٣،٨٤٣٢١،٦٧٣١٩،٥٠٤١٩،٩١٥٢٠،٣٢٦رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٦،٩٥٠٢٩،٦٤٥٣٢،٣٤٠٣٢،٣٤٠٣٥،٠٣٥٣٥،٠٣٥٣٧،٧٣٠٣٧،٧٣٠٣٧،٧٣٠٤٣،١٢٠٤٣،١٢٠٤٣،١٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٥٤،٤٢٢٥٤،٥٠٨٥٥،٨٨٥٥٥،٨٥٦٥٨،٥٢٣٥٩،٧٨٦٦٣،٧٤٣٦١،٥٧٣٥٩،٤٠٣٦٢،٦٢٤٦٣،٠٣٥٦٣،٤٤٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٤،٠٤٧١٥،٤٥٢١٦،٨٥٦١٦،٨٥٦١٨،٢٦١١٨،٢٦١١٩،٦٦٦١٩،٦٦٦١٩،٦٦٦٢٢،٤٧٥٢٢،٤٧٥٢٢،٤٧٥تاماخلا ةفلكت (

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨ةيرادإلا فيراصملا

٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٤،٧٢٢٤،٧٢٢٤،٧٢٢٤،٧٢٢٤،٧٢٢٤،٧٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٩،٥٥٩٣٠،٩٦٣٣٢،٣٦٨٣٢،٣٦٨٣٣،٧٧٣٣٣،٧٧٣٣٩،٩٠٠٣٩،٩٠٠٣٩،٩٠٠٤٢،٧٠٩٤٢،٧٠٩٤٢،٧٠٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٤،٨٦٣٢٣،٥٤٥٢٣،٥١٦٢٣،٤٨٨٢٤،٧٥١٢٦،٠١٣٢٣،٨٤٣٢١،٦٧٣١٩،٥٠٤١٩،٩١٥٢٠،٣٢٦٢٠،٧٣٧رهشلا 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

٢٧،٤٧٢٢٠،٧٣٧٤١،١٥١٧٧،٠٤٩١٥٦،٧٦٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٣٣،٨٩٥٥٤٩،٧٨٠٥٨٢،١٢٠٦١٤،٤٦٠٦٤٦،٨٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤٦١،٣٦٧٥٧٠،٥١٧٦٢٣،٢٧١٦٩١،٥٠٩٨٠٣،٥٦٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٢٦،١٥٧٢٨٦،٥٥٩٣٠٣،٤١٥٣٢٠،٢٧٢٣٣٧،١٢٨تاماخلا ةفلكت (

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٢،١٠٠١٢،١٠٠١٢،١٠٠١٢،١٠٠١٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٦٤٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٨،٣٣٣٥٦،٦٦٧٥٦،٦٦٧٢٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٤٤٠،٦٣٠٥٢٩،٣٦٥٥٤٦،٢٢٢٥٣٤،٧٤٥٥٢٣،٢٦٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٠،٧٣٧٤١،١٥١٧٧،٠٤٩١٥٦،٧٦٤٢٨٠،٢٩٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


