
: 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
٣٢،٦٥٠عورشملا ةفلكت
٤،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 - 

١٢٢،٨٤٤
%١١٠،٢٧

يدلب بابك معطم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١١،٤٠٢
سيسأتلا تافورصم٧٤،٧٥٢

. اهريغ ،ةنيحط ،تاورضخ ،قوواط شيش ،مورفم ،محل
محف  ، ءابرهك  ، ءام

قوواط شيش  ، ةتفك  ، بابك ةبجو

.( قوواط شيش ،لاصوا ،هتفك ،بابك ةيبعش ةبجولا ميدقتل معطم (

ميدقتو ةرشابم تاودأ  ، عيطقت تاودأ  ، ضرع ةجالث  ، محللا ظفح تاجالث  ، محل ةمارف  ، خايسأ  ، نوناك
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٦٠ نع ل
ةلامع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠٠،٠٠٠
٤٠٠،٠٠٠
٦٠٠،٠٠٠
٨٠٠،٠٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠
١،٢٠٠،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

٥٠٠٣٦،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٥٠٠٣٦،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٥٠٠٣٥،٠١٧،٥٠٠٢١٠،٠٠٠

٥٣،٥٠٠٦٤٢،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٧٠٠١٥،٠٠١٠،٥٠٠١٢٦،٠٠٠
٥٠٠٨،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٦٠٠١،٠٠٦٠٠٧،٢٠٠
٤٠٠١،٠٠٤٠٠٤،٨٠٠

١٥،٥٠٠١٨٦،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٣١،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٨،٥٠٠١٠٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٥٠٠١٢٥
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٣،٦٠٠٣٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٣٠١،٥٦٠
٥٠٠٦،٠٠٠
١،٣٠٠١٥،٦٠٠
١،٩٣٠٢٣،١٦٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

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

( مجك قوواط شيش (

( عورشملا بحاص ريدم (
لماع

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مجك لاصوأ بابك (
( مجك ةتفك بابك (

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٦٠ ةحاسمب لحم

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

زبخ

دنبلا
( مجك محل (

( مجك جاجد رودص (
ةنيحطو تاورضخ

ءابرهكلا
محف

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٥،٥٠٠١٨٦،٠٠٠
٨،٥٠٠١٠٢،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١،٩٣٠٢٣،١٦٠
١٠٠١،٢٠٠

٢٩،٦٦٣٣٥٥،٩٦٠

١،٤٨٣١٧،٧٩٨

٣١،١٤٧٣٧٣،٧٥٨

عوم ا
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

١٨،٦٨٨
١٨،٦٨٨

٠
٣٧،٣٧٦

٠
٧٤،٧٥٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
٨،٠٠٠٨٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٦٧،٥%٣١٥٠٤٥٠محف نوناك
٢٠١٢٠%٢٣٠٠٦٠٠ءاوه طافش
٢٠١٢٠%٣٠٠٢٦٠٠ديدح خايسأ

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةيزاغ تابورشم ةجالث
١٥٧٢٠%٤١،٢٠٠٤،٨٠٠ءاوه فيكم
١٥٤٥٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠محل ةمارف
٢٠١٢٠%٣٢٠٠٦٠٠عيطقت تاودأ
١٥٢٢٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠ىرخأ تادعم

٢٠٦٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ميدقتو ةرشابم تاودأ
١٧،٥٥٠٢٧٢٢،٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٥٠٠%٥٥٠٠٢،٥٠٠ماعط تالواط
١٠١٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠يرادإ بتكم
١٠٦٠%٢٣٠٠٦٠٠ريضحت تالواط

٤،١٠٠٦٦٠يلامجإلا

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

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

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

ةنخدم
عوم ا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنأ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٨،٠٠٠٨٠٠٦٧

١٧،٥٥٠٢،٧٢٣٢٢٧

٤،١٠٠٦٦٠٥٥

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٣٢،٦٥٠٤،٤٨٣٣٧٤

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٣،٠٠٠

٤،٠٠٠

ةميقلا
٧٤،٧٥٢
٣٢،٦٥٠
٤،٠٠٠

١١١،٤٠٢

ةميقلاليصفت
١١،٤٠٢ليومتلا ةميق
١٠٠،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
ليجست موسر

ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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

٢٦،٧٥٠٢٩،٤٢٥٣٢،١٠٠٣٢،١٠٠٣٤،٧٧٥٣٤،٧٧٥٣٧،٤٥٠٣٧،٤٥٠٣٧،٤٥٠٤٢،٨٠٠٤٢،٨٠٠٤٢،٨٠٠٤٣٠،٦٧٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٦٨٢٩٤٣٢١٣٢١٣٤٨٣٤٨٣٧٥٣٧٥٣٧٥٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤،٣٠٧

( عيبلا تالومع )٢٦٨٢٩٤٣٢١٣٢١٣٤٨٣٤٨٣٧٥٣٧٥٣٧٥٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤،٣٠٧

٢٦،٢١٥٢٨،٨٣٧٣١،٤٥٨٣١،٤٥٨٣٤،٠٨٠٣٤،٠٨٠٣٦،٧٠١٣٦،٧٠١٣٦،٧٠١٤١،٩٤٤٤١،٩٤٤٤١،٩٤٤٤٢٢،٠٦٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٧٥٠٨،٥٢٥٩،٣٠٠٩،٣٠٠١٠،٠٧٥١٠،٠٧٥١٠،٨٥٠١٠،٨٥٠١٠،٨٥٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢٤،٧٧٥تاماخلا ةفلكت (

٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠١٠٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠٢٣،١٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٤،٤٨٣لوصألا كالهإ

٢٢،٢٨٧٢٣،٠٦٢٢٣،٨٣٧٢٣،٨٣٧٢٤،٦١٢٢٤،٦١٢٢٥،٣٨٧٢٥،٣٨٧٢٥،٣٨٧٢٦،٩٣٧٢٦،٩٣٧٢٦،٩٣٧٢٩٩،٢١٨فيلاكتلا يلامجإ

٣،٩٢٨٥،٧٧٥٧،٦٢١٧،٦٢١٩،٤٦٨٩،٤٦٨١١،٣١٤١١،٣١٤١١،٣١٤١٥،٠٠٧١٥،٠٠٧١٥،٠٠٧١٢٢،٨٤٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣،٩٢٨٥،٧٧٥٧،٦٢١٧،٦٢١٩،٤٦٨٩،٤٦٨١١،٣١٤١١،٣١٤١١،٣١٤١٥،٠٠٧١٥،٠٠٧١٥،٠٠٧١٢٢،٨٤٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣،٩٢٨٥،٧٧٥٧،٦٢١٧،٦٢١٩،٤٦٨٩،٤٦٨١١،٣١٤١١،٣١٤١١،٣١٤١٥،٠٠٧١٥،٠٠٧١٥،٠٠٧١٢٢،٨٤٤حبرلا 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

٤٣٠،٦٧٥٥٤٥،٧٠٠٥٧٧،٨٠٠٦٠٩،٩٠٠٦٤٢،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤،٣٠٧٥،٤٥٧٥،٧٧٨٦،٠٩٩٦،٤٢٠

( عيبلا تالومع )٤،٣٠٧٥،٤٥٧٥،٧٧٨٦،٠٩٩٦،٤٢٠

٤٢٢،٠٦٢٥٣٤،٧٨٦٥٦٦،٢٤٤٥٩٧،٧٠٢٦٢٩،١٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٤،٧٧٥١٥٨،١٠٠١٦٧،٤٠٠١٧٦،٧٠٠١٨٦،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٤،٤٨٣٤،٤٨٣٤،٤٨٣٤،٤٨٣٤،٤٨٣لوصألا كالهإ

٢٩٩،٢١٨٣٣٢،٥٤٣٣٤١،٨٤٣٣٥١،١٤٣٣٦٠،٤٤٣فيلاكتلا يلامجإ

١٢٢،٨٤٤٢٠٢،٢٤٤٢٢٤،٤٠٢٢٤٦،٥٦٠٢٦٨،٧١٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٢٢،٨٤٤٢٠٢،٢٤٤٢٢٤،٤٠٢٢٤٦،٥٦٠٢٦٨،٧١٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٢٢،٨٤٤٢٠٢،٢٤٤٢٢٤،٤٠٢٢٤٦،٥٦٠٢٦٨،٧١٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٢٤١،٢٢%٢٢١،٣٢%٢٠١،٤٣%١٨١،٥٤%١١٠،٢٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٤٢،٧١%٤١،٢٥%٣٩،٦٣%٣٧،٨٢%٢٩،١١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٨،٦٨٨ةيدقن

نودروم١٨،٦٨٨ءالمعو نونيدم

٣٧،٣٧٦عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧٤،٧٥٢٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،١٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٧،٥٥٠تادعمو تالآ

٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٧،٠٠٠١١،٤٠٢ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٦،٦٥٠١١،٤٠٢

١١١،٤٠٢١١١،٤٠٢

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
١٨،٦٨٨٢٢،٩٩٠٢٩،١٣٨٣٧،١٣٢٤٥،١٢٧٥٤،٩٦٨٦٤،٨٠٩٧٣،٧١٩٨٢،٦٢٩٩١،٥٣٩١٠٤،١٤٢١١٦،٧٤٥رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٦،٢١٥٢٨،٨٣٧٣١،٤٥٨٣١،٤٥٨٣٤،٠٨٠٣٤،٠٨٠٣٦،٧٠١٣٦،٧٠١٣٦،٧٠١٤١،٩٤٤٤١،٩٤٤٤١،٩٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٤٤،٩٠٣٥١،٨٢٦٦٠،٥٩٦٦٨،٥٩٠٧٩،٢٠٧٨٩،٠٤٨١٠١،٥١٠١١٠،٤٢٠١١٩،٣٣٠١٣٣،٤٨٣١٤٦،٠٨٦١٥٨،٦٨٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٧٥٠٨،٥٢٥٩،٣٠٠٩،٣٠٠١٠،٠٧٥١٠،٠٧٥١٠،٨٥٠١٠،٨٥٠١٠،٨٥٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠٨،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠١،٩٣٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢١،٩١٣٢٢،٦٨٨٢٣،٤٦٣٢٣،٤٦٣٢٤،٢٣٨٢٤،٢٣٨٢٧،٧٩١٢٧،٧٩١٢٧،٧٩١٢٩،٣٤١٢٩،٣٤١٢٩،٣٤١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٢،٩٩٠٢٩،١٣٨٣٧،١٣٢٤٥،١٢٧٥٤،٩٦٨٦٤،٨٠٩٧٣،٧١٩٨٢،٦٢٩٩١،٥٣٩١٠٤،١٤٢١١٦،٧٤٥١٢٩،٣٤٨رهشلا 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

١٨،٦٨٨١٢٩،٣٤٨٣٠٢،٧٤٠٤٩٨،٢٩١٧٣٢،٦٦٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٢٢،٠٦٢٥٣٤،٧٨٦٥٦٦،٢٤٤٥٩٧،٧٠٢٦٢٩،١٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤٤٠،٧٤٩٦٦٤،١٣٤٨٦٨،٩٨٤١،٠٩٥،٩٩٣١،٣٦١،٨٢٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٤،٧٧٥١٥٨،١٠٠١٦٧،٤٠٠١٧٦،٧٠٠١٨٦،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠٢٣،١٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣١١،٤٠٢٣٦١،٣٩٣٣٧٠،٦٩٣٣٦٣،٣٢٧٣٥٥،٩٦٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢٩،٣٤٨٣٠٢،٧٤٠٤٩٨،٢٩١٧٣٢،٦٦٦١،٠٠٥،٨٦٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


