
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

( علسلا ماخلا داوملا (
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
١٨،٣٥٠عورشملا ةفلكت
٦،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ديلاوملا ايايده  ، فرحألا لاكشأ ىلع اياده قيدانص

دروتسملا نع ةليدب ديلاوملل نيلف تامسجمو ايادهلل بلع ريفوت

طوغضملا نيلفلا نم ديلاوملا ايادهو تامس  او ايادهلا قيدانص ةعانص ىلع عورشملا ةركف دمتعت

ءاوه طغاض  ،( يئابرهك ءارغ سدسم  ، طرشم ةيودي تادعم (  ،( ةلواط  ، يودي نيلفلا صق ةلآ (  ، ءاوه فيكم
( لمعم عبرم رتم ٦٠ يلوح (
لماع  ،( عورشملا بحاص ينف (

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

٣٧،٢٤٥
%٥١،١٠

نيلفلا ليكشتل لمعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٢،٨٨١
سيسأتلا تافورصم٤٨،٥٣١

تاناهد ناولأ ،ءارغ ،فيلغت سايكأ ،نيلف حاولأ
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،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

٤٠٠٣٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
٢٠٠٦٥،٠١٣،٠٠٠١٥٦،٠٠٠
١٠٠٤٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٢٩،٠٠٠٣٤٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٠٠٩٧،٠٠٩،٧٠٠١١٦،٤٠٠
١٥٤٥،٠٠٦٧٥٨،١٠٠
٣١٥٠،٠٠٤٥٠٥،٤٠٠

١٠،٨٢٥١٢٩،٩٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
٤،٢٠٠٣٥٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

دنبلا
طغض عبرم رتم ٢٠ نيلف حول ٢ 

( مجك ٢٠ تاناهد (
( لور فيلغت داوم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٦٠ ةحاسمب لمعم

يلامجإلا

ةفيظولا
( ليكشت ينف عورشملا بحاص (

لماع

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيزيلجنإ فرحأ لكش ىلع اياده بلع
ديلاوملل اياده تامسجم

ةمدخلا  / جتنملا

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

نيلفلا بلع ىلع ءامسألا ةباتك



ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٤،٠٠٠٣٣٣
٤،٠٠٠٣٣٣

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٠،٨٢٥١٢٩،٩٠٠
٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠
٥٠٦٠٠
٣٣٣٤،٠٠٠

١٩،٢٥٨٢٣١،١٠٠

٩٦٣١١،٥٥٥

٢٠،٢٢١٢٤٢،٦٥٥

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

ىرخأ ةعونتم تافورصم

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٢،١٣٣
١٢،١٣٣

٠
٢٤،٢٦٦

٠
٤٨،٥٣١

ينابملاو تآشنملا
( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٢١٠%٣٣٥٠١،٠٥٠يودي يئارهك راشنم
( ةلواط ليصفت٢٠٤٢٠%٣٧٠٠٢،١٠٠راشنم (

١٠٣٦٠%٣١،٢٠٠٣،٦٠٠ءاوه فيكم
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ءاوه طغاض
٢٠١٨٠%٣٣٠٠٩٠٠ةيودي ددع

٩،٦٥٠١٣٧٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠ةلواط
١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠يسارك
١٠١٢٠%٣٤٠٠١،٢٠٠ضرع ةلواط
١٠١٥٠%١٠١٥٠١،٥٠٠نيزخت ففرأ

٣،٧٠٠٣٧٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

٩،٦٥٠١،٣٧٠١١٤

٣،٧٠٠٣٧٠٣١

١٨،٣٥٠٢،٢٤٠١٨٧

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٤،٠٠٠
٢،٠٠٠
٦،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 تاءاشنإ

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

ثاثألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم
ىرخأ سيسأت تافورصم

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



ةميقلا
٤٨،٥٣١
١٨،٣٥٠
٦،٠٠٠
٧٢،٨٨١

ةميقلاليصفت
١٢،٨٨١ليومتلا ةميق
٦٠،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

١٤،٥٠٠١٥،٩٥٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٨،٨٥٠١٨،٨٥٠٢٠،٣٠٠٢٠،٣٠٠٢٠،٣٠٠٢٣،٢٠٠٢٣،٢٠٠٢٣،٢٠٠٢٣٣،٤٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٤٥١٦٠١٧٤١٧٤١٨٩١٨٩٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢،٣٣٥

( عيبلا تالومع )١٤٥١٦٠١٧٤١٧٤١٨٩١٨٩٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢،٣٣٥

١٤،٢١٠١٥،٦٣١١٧،٠٥٢١٧،٠٥٢١٨،٤٧٣١٨،٤٧٣١٩،٨٩٤١٩،٨٩٤١٩،٨٩٤٢٢،٧٣٦٢٢،٧٣٦٢٢،٧٣٦٢٣٥،٧٨٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٤١٣٥،٩٥٤٦،٤٩٥٦،٤٩٥٧،٠٣٦٧،٠٣٦٧،٥٧٨٧،٥٧٨٧،٥٧٨٨،٦٦٠٨،٦٦٠٨،٦٦٠٨٧،١٤١تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٤،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧٢،٢٤٠لوصألا كالهإ

١٤،٠٣٣١٤،٥٧٤١٥،١١٥١٥،١١٥١٥،٦٥٦١٥،٦٥٦١٦،١٩٨١٦،١٩٨١٦،١٩٨١٧،٢٨٠١٧،٢٨٠١٧،٢٨٠١٩٠،٥٨١فيلاكتلا يلامجإ

١٧٨١،٠٥٧١،٩٣٧١،٩٣٧٢،٨١٧٢،٨١٧٣،٦٩٧٣،٦٩٧٣،٦٩٧٥،٤٥٦٥،٤٥٦٥،٤٥٦٤٥،٢٠٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٧٨١،٠٥٧١،٩٣٧١،٩٣٧٢،٨١٧٢،٨١٧٣،٦٩٧٣،٦٩٧٣،٦٩٧٥،٤٥٦٥،٤٥٦٥،٤٥٦٤٥،٢٠٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٧٨١،٠٥٧١،٩٣٧١،٩٣٧٢،٨١٧٢،٨١٧٣،٦٩٧٣،٦٩٧٣،٦٩٧٥،٤٥٦٥،٤٥٦٥،٤٥٦٤٥،٢٠٣حبرلا 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

٢٣٣،٤٥٠٢٩٥،٨٠٠٣١٣،٢٠٠٣٣٠،٦٠٠٣٤٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٣٣٥٢،٩٥٨٣،١٣٢٣،٣٠٦٣،٤٨٠

( عيبلا تالومع )٢،٣٣٥٢،٩٥٨٣،١٣٢٣،٣٠٦٣،٤٨٠

٢٢٨،٧٨١٢٨٩،٨٨٤٣٠٦،٩٣٦٣٢٣،٩٨٨٣٤١،٠٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٧،١٤١١١٠،٤١٥١١٦،٩١٠١٢٣،٤٠٥١٢٩،٩٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢،٢٤٠٢،٢٤٠٢،٢٤٠٢،٢٤٠٢،٢٤٠لوصألا كالهإ

١٩٠،٥٨١٢١٣،٨٥٥٢٢٠،٣٥٠٢٢٦،٨٤٥٢٣٣،٣٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٨،٢٠٠٧٦،٠٢٩٨٦،٥٨٦٩٧،١٤٣١٠٧،٧٠٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٨،٢٠٠٧٦،٠٢٩٨٦،٥٨٦٩٧،١٤٣١٠٧،٧٠٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٩٥٥١،٩٠١٢،١٦٥٢،٤٢٩٢،٦٩٣ةاكزلا

٣٧،٢٤٥٧٤،١٢٨٨٤،٤٢١٩٤،٧١٤١٠٥،٠٠٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٤٤،٠٨%١٢٩،٩٦%١١٥،٨٣%١٠١،٧١%٥١،١٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٠،٧٩%٢٩،٢٣%٢٧،٥٠%٢٥،٥٧%١٦،٢٨%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،١٣٣ةيدقن

نودروم١٢،١٣٣ءالمعو نونيدم

٢٤،٢٦٦عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٨،٥٣١٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٧٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩،٦٥٠تادعمو تالآ

٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٦،٠٠٠١٢،٨٨١ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٤،٣٥٠١٢،٨٨١

٧٢،٨٨١٧٢،٨٨١

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
١٢،١٣٣١٢،٤٩٧١٣،٧٤١١٥،٨٦٥١٧،٩٨٨٢٠،٩٩٢٢٣،٩٩٥٢٦،٢١٢٢٨،٤٢٨٣٠،٦٤٥٣٤،٦٢١٣٨،٥٩٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،٢١٠١٥،٦٣١١٧،٠٥٢١٧،٠٥٢١٨،٤٧٣١٨،٤٧٣١٩،٨٩٤١٩،٨٩٤١٩،٨٩٤٢٢،٧٣٦٢٢،٧٣٦٢٢،٧٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٦،٣٤٣٢٨،١٢٨٣٠،٧٩٣٣٢،٩١٧٣٦،٤٦١٣٩،٤٦٥٤٣،٨٨٩٤٦،١٠٦٤٨،٣٢٢٥٣،٣٨١٥٧،٣٥٧٦١،٣٣٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٤١٣٥،٩٥٤٦،٤٩٥٦،٤٩٥٧،٠٣٦٧،٠٣٦٧،٥٧٨٧،٥٧٨٧،٥٧٨٨،٦٦٠٨،٦٦٠٨،٦٦٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٨٤٦١٤،٣٨٧١٤،٩٢٨١٤،٩٢٨١٥،٤٧٠١٥،٤٧٠١٧،٦٧٨١٧،٦٧٨١٧،٦٧٨١٨،٧٦٠١٨،٧٦٠١٨،٧٦٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢،٤٩٧١٣،٧٤١١٥،٨٦٥١٧،٩٨٨٢٠،٩٩٢٢٣،٩٩٥٢٦،٢١٢٢٨،٤٢٨٣٠،٦٤٥٣٤،٦٢١٣٨،٥٩٧٤٢،٥٧٣رهشلا 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

١٢،١٣٣٤١،٦١٨٩٧،٩٨٦١٦٤،٦٤٧٢٥١،٦٠٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٢٨،٧٨١٢٨٩،٨٨٤٣٠٦،٩٣٦٣٢٣،٩٨٨٣٤١،٠٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٤٠،٩١٤٣٣١،٥٠٢٤٠٤،٩٢٢٤٨٨،٦٣٥٥٩٢،٦٤٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٧،١٤١١١٠،٤١٥١١٦،٩١٠١٢٣،٤٠٥١٢٩،٩٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٩٥٥١،٩٠١٢،١٦٥٢،٤٢٩٢،٦٩٣ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٩٩،٢٩٦٢٣٣،٥١٦٢٤٠،٢٧٥٢٣٧،٠٣٤٢٣٣،٧٩٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤١،٦١٨٩٧،٩٨٦١٦٤،٦٤٧٢٥١،٦٠٢٣٥٨،٨٤٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


