
: 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
٩٢،١٩٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

تايولحو ةجزاط رئاصعو ميرك سيإ

. اهريغو ةجزاطلا رئاصعلا و تايولحلاو راشيفلاو ميرك سيألا عيبل عورشم

ءاوه فيكم  ، رزيرف  ، ريصع طالخ  ، راشيفلا عنص ةلآ  ، ميرك سيألا عنص ةلآ
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٢٥ نع ل
لماع ،عورشملا بحاص

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

٢٠،٩٨٧
%١٨،١٢

ميرك سيأ لحم عورشم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١٥،٨٠٧
سيسأتلا تافورصم٢١،٦١٧

ميرك سيألا عنص داوم
ءام  ، ءابرهك

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

٣٩٠٠٢٧،٨٠٠٩٣،٦٠٠
٩٠٠٣٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠
١٥٠٠٤٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

١٦،٥٠٠١٩٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦٥٠٣٠٠٣،٦٠٠
٣١٠٠٣٠٠٣،٦٠٠
٢٦٠١٢٠١،٤٤٠
١٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠
١١٠٠١٠٠١،٢٠٠
١٥٠٥٠٦٠٠
٢٧٥١٥٠١،٨٠٠

١،٥٢٠١٨،٢٤٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٨٠٠٦٧
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٤،٤٠٠٣٦٧

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
لماع

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( نوترك ميرك سيالا عنص بيلح (

( نوترك توكسب (
( نوترك كيتسالب تاساك (

ةجزاط هكاوف
توتو قتسف

ريصع كيتسالب تاساك

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ٢٥ ةحاسم

يلامجإلا

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

ةجزاط وأ ةجلثم تاريصع

عورشملا بحاص

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ميرك سيأ
راشيف

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

راشيف



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٥٠٠٤٢

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١،٥٢٠١٨،٢٤٠
٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٦٧٤،٤٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠
٤٢٥٠٠

٨،٥٧٨١٠٢،٩٤٠

٤٢٩٥،١٤٧

٩،٠٠٧١٠٨،٠٨٧

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

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٥،٤٠٤
٥،٤٠٤
٠

١٠،٨٠٩
٠

٢١،٦١٧

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠١٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٨٤٠٠%٢٢٨،٠٠٠٥٦،٠٠٠ميرك سيألا زاهج
١٥٢٧٧،٥%١١،٨٥٠١،٨٥٠راشيفلا زيهجت زاهج
٢٠١٦٨%٣٢٨٠٨٤٠جزاط ريصع تاطالخ

( ضرع ١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠رئاصع ظفح ةجالث (
١٠١٧٠%١١،٧٠٠١،٧٠٠رزيرف

١٠٨٠٠%٢٤،٠٠٠٨،٠٠٠يزكرم ءاوه فيكم
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠روشبملا جلثلا زاهج

٧٦،٣٩٠١٠٦١٥،٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥١٥٠%٥٢٠٠١،٠٠٠ةيلاع يسارك
١٠٣٠%٢١٥٠٣٠٠لامع يسارك

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠رتنواك
٢،٨٠٠٣٣٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٨٣

٧٦،٣٩٠١٠،٦١٦٨٨٥

٢،٨٠٠٣٣٠٢٨

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٩٢،١٩٠١٢،٢٤٦١،٠٢٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

عوم ا

دنبلا
عقوملا زيهجت

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٢١،٦١٧
٩٢،١٩٠
٢،٠٠٠

١١٥،٨٠٧

ةميقلاليصفت
١٥،٨٠٧ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

٨،٢٥٠٩،٠٧٥٩،٩٠٠٩،٩٠٠١٠،٧٢٥١٠،٧٢٥١١،٥٥٠١١،٥٥٠١١،٥٥٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٣٢،٨٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٨٣٩١٩٩٩٩١٠٧١٠٧١١٦١١٦١١٦١٣٢١٣٢١٣٢١،٣٢٨

( عيبلا تالومع )٨٣٩١٩٩٩٩١٠٧١٠٧١١٦١١٦١١٦١٣٢١٣٢١٣٢١،٣٢٨

٨،٠٨٥٨،٨٩٤٩،٧٠٢٩،٧٠٢١٠،٥١١١٠،٥١١١١،٣١٩١١،٣١٩١١،٣١٩١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٣٠،١٦٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧٦٠٨٣٦٩١٢٩١٢٩٨٨٩٨٨١،٠٦٤١،٠٦٤١،٠٦٤١،٢١٦١،٢١٦١،٢١٦١٢،٢٣٦تاماخلا ةفلكت (

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٤،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١،٠٢٠١٢،٢٤٦لوصألا كالهإ

٨،٨٣٩٨،٩١٥٨،٩٩١٨،٩٩١٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،١٤٣٩،١٤٣٩،١٤٣٩،٢٩٥٩،٢٩٥٩،٢٩٥١٠٩،١٨٢فيلاكتلا يلامجإ

٧١١٧١١١،٤٤٤١،٤٤٤٢،١٧٦٢،١٧٦٢،١٧٦٣،٦٤١٣،٦٤١٣،٦٤١٢٠،٩٨٧-٢١-٧٥٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧١١٧١١١،٤٤٤١،٤٤٤٢،١٧٦٢،١٧٦٢،١٧٦٣،٦٤١٣،٦٤١٣،٦٤١٢٠،٩٨٧-٢١-٧٥٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٧١١٧١١١،٤٤٤١،٤٤٤٢،١٧٦٢،١٧٦٢،١٧٦٣،٦٤١٣،٦٤١٣،٦٤١٢٠،٩٨٧-٢١-٧٥٤حبرلا 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

١٣٢،٨٢٥١٦٨،٣٠٠١٧٨،٢٠٠١٨٨،١٠٠١٩٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٣٢٨١،٦٨٣١،٧٨٢١،٨٨١١،٩٨٠

( عيبلا تالومع )١،٣٢٨١،٦٨٣١،٧٨٢١،٨٨١١،٩٨٠

١٣٠،١٦٩١٦٤،٩٣٤١٧٤،٦٣٦١٨٤،٣٣٨١٩٤،٠٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢،٢٣٦١٥،٥٠٤١٦،٤١٦١٧،٣٢٨١٨،٢٤٠تاماخلا ةفلكت (

٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٢،٢٤٦١٢،٢٤٦١٢،٢٤٦١٢،٢٤٦١٢،٢٤٦لوصألا كالهإ

١٠٩،١٨٢١١٢،٤٥٠١١٣،٣٦٢١١٤،٢٧٤١١٥،١٨٦فيلاكتلا يلامجإ

٢٠،٩٨٧٥٢،٤٨٥٦١،٢٧٥٧٠،٠٦٥٧٨،٨٥٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٠،٩٨٧٥٢،٤٨٥٦١،٢٧٥٧٠،٠٦٥٧٨،٨٥٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٠،٩٨٧٥٢،٤٨٥٦١،٢٧٥٧٠،٠٦٥٧٨،٨٥٥حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٦٨،٠٩%٦٠،٥٠%٥٢،٩١%٤٥،٣٢%١٨،١٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٤٠،٦٤%٣٨،٠١%٣٥،٠٩%٣١،٨٢%١٦،١٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٥،٤٠٤ةيدقن

نودروم٥،٤٠٤ءالمعو نونيدم

١٠،٨٠٩عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢١،٦١٧٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٨٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٧٦،٣٩٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٥،٠٠٠١٥،٨٠٧ىرخأ ةتباث لوصأ

٩٤،١٩٠١٥،٨٠٧

١١٥،٨٠٧١١٥،٨٠٧

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

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٥،٤٠٤٥،٦٧١٦،٦٧٠٨،٤٠٢١٠،١٣٤١٢،٥٩٨١٥،٠٦٢١٥،٤٨١١٥،٩٠٠١٦،٣١٩١٨،٢٠٢٢٠،٠٨٦رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٨،٠٨٥٨،٨٩٤٩،٧٠٢٩،٧٠٢١٠،٥١١١٠،٥١١١١،٣١٩١١،٣١٩١١،٣١٩١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٣،٤٨٩١٤،٥٦٥١٦،٣٧٢١٨،١٠٤٢٠،٦٤٤٢٣،١٠٨٢٦،٣٨١٢٦،٨٠٠٢٧،٢١٩٢٩،٢٥٥٣١،١٣٨٣٣،٠٢٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧٦٠٨٣٦٩١٢٩١٢٩٨٨٩٨٨١،٠٦٤١،٠٦٤١،٠٦٤١،٢١٦١،٢١٦١،٢١٦تاماخلا ةفلكت (

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠تاراجيإلا

٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧،٨١٨٧،٨٩٤٧،٩٧٠٧،٩٧٠٨،٠٤٦٨،٠٤٦١٠،٩٠٠١٠،٩٠٠١٠،٩٠٠١١،٠٥٢١١،٠٥٢١١،٠٥٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٦٧١٦،٦٧٠٨،٤٠٢١٠،١٣٤١٢،٥٩٨١٥،٠٦٢١٥،٤٨١١٥،٩٠٠١٦،٣١٩١٨،٢٠٢٢٠،٠٨٦٢١،٩٧٠رهشلا 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

٥،٤٠٤٢١،٩٧٠٥٣،٣٦٧٩٣،٥٥٤١٥٩،١٩٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٣٠،١٦٩١٦٤،٩٣٤١٧٤،٦٣٦١٨٤،٣٣٨١٩٤،٠٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٣٥،٥٧٣١٨٦،٩٠٤٢٢٨،٠٠٣٢٧٧،٨٩٢٣٥٣،٢٣٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢،٢٣٦١٥،٥٠٤١٦،٤١٦١٧،٣٢٨١٨،٢٤٠تاماخلا ةفلكت (

٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١١٣،٦٠٣١٣٣،٥٣٧١٣٤،٤٤٩١١٨،٦٩٥١٠٢،٩٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢١،٩٧٠٥٣،٣٦٧٩٣،٥٥٤١٥٩،١٩٧٢٥٠،٢٩٧ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


