
: 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
٣،٨٠٠عورشملا ةفلكت
#REF!لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةنولم نطق ىولح

. اهعيزوت مث نمو سايكأ يف اهتئبعتو ةينطقلا ىولحلا ةعانصل لمعم

كيتسالبلا سايكأ ماحل ةلآ  ، نطقلا ىولحلا عنص ةلآ
لرتملا نم
عورشملا بحاص

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

٢٧،٨٦٥
%٢٢٣،١٦

لرتملا نم ةينطقلا ةوالحلا ةعانصل لمعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٢،٤٨٦
سيسأتلا تافورصم٨،٦٨٦

غابصأ ،ركس
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

١٠،٠٠٠،٠١،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٠٧٠،٠٠٧٠٠٨،٤٠٠
١٠١٠،٠٠١٠٠١،٢٠٠
٢١٧٣،٠٠٣٤٦٤،١٥٢

١،١٤٦١٣،٧٥٢

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٩٠٠٧٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٥٠١،٨٠٠
١٥٠١،٨٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١،١٤٦١٣،٧٥٢
٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠
٧٥٩٠٠
١٥٠١،٨٠٠
٢٥٣٠٠

٤،٥٩٦٥٥،١٥٢

٢٣٠٢،٧٥٨

٤،٨٢٦٥٧،٩١٠

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

دنبلا

دنبلا
( مجك ركس (٥٠ 

ناولأ ةردوب
مس نوليان لور ٢٠

عورشملا بحاص
لماع

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
تاظحالم

يلامجإلا

ةفيظولا

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مج سيك ٥٠  نطق ىولح (
ةمدخلا  / جتنملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٢،٨٩٥
٠
٠

٥،٧٩١
٠

٨،٦٨٦

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٢٠%١٣،٢٠٠٣،٢٠٠ىولحلا عنص ةنيكم
٢٠٤٠%١٢٠٠٢٠٠سايكأ ماحل ةنيكم

٠٠
٣،٤٠٠٣٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠يسركو ةلواط
٤٠٠٤٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٤٠٠٣٦٠٣٠

٤٠٠٤٠٣

٣،٨٠٠٤٠٠٣٣

ةميقلا
٨،٦٨٦
٣،٨٠٠
١٢،٤٨٦

ةميقلاليصفت
٢،٤٨٦ليومتلا ةميق
١٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠
٠

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

دنبلا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ
عوم ا

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



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

٥،٠٠٠٥،٥٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠٨٠،٥٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٥٠٥٥٦٠٦٠٦٥٦٥٧٠٧٠٧٠٨٠٨٠٨٠٨٠٥

( عيبلا تالومع )٥٠٥٥٦٠٦٠٦٥٦٥٧٠٧٠٧٠٨٠٨٠٨٠٨٠٥

٤،٩٠٠٥،٣٩٠٥،٨٨٠٥،٨٨٠٦،٣٧٠٦،٣٧٠٦،٨٦٠٦،٨٦٠٦،٨٦٠٧،٨٤٠٧،٨٤٠٧،٨٤٠٧٨،٨٩٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥٧٣٦٣٠٦٨٨٦٨٨٧٤٥٧٤٥٨٠٢٨٠٢٨٠٢٩١٧٩١٧٩١٧٩،٢٢٥تاماخلا ةفلكت (

٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٠٠لوصألا كالهإ

٤،٠٥٦٤،١١٤٤،١٧١٤،١٧١٤،٢٢٨٤،٢٢٨٤،٢٨٦٤،٢٨٦٤،٢٨٦٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٥١،٠٢٥فيلاكتلا يلامجإ

٨٤٤١،٢٧٦١،٧٠٩١،٧٠٩٢،١٤٢٢،١٤٢٢،٥٧٤٢،٥٧٤٢،٥٧٤٣،٤٤٠٣،٤٤٠٣،٤٤٠٢٧،٨٦٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٤٤١،٢٧٦١،٧٠٩١،٧٠٩٢،١٤٢٢،١٤٢٢،٥٧٤٢،٥٧٤٢،٥٧٤٣،٤٤٠٣،٤٤٠٣،٤٤٠٢٧،٨٦٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٤٤١،٢٧٦١،٧٠٩١،٧٠٩٢،١٤٢٢،١٤٢٢،٥٧٤٢،٥٧٤٢،٥٧٤٣،٤٤٠٣،٤٤٠٣،٤٤٠٢٧،٨٦٥حبرلا 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

٨٠،٥٠٠١٠٢،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١١٤،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٨٠٥١،٠٢٠١،٠٨٠١،١٤٠١،٢٠٠

( عيبلا تالومع )٨٠٥١،٠٢٠١،٠٨٠١،١٤٠١،٢٠٠

٧٨،٨٩٠٩٩،٩٦٠١٠٥،٨٤٠١١١،٧٢٠١١٧،٦٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩،٢٢٥١١،٦٨٩١٢،٣٧٧١٣،٠٦٤١٣،٧٥٢تاماخلا ةفلكت (

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٩٠٠٩٠٠٩٠٠٩٠٠٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠لوصألا كالهإ

٥١،٠٢٥٥٣،٤٨٩٥٤،١٧٧٥٤،٨٦٤٥٥،٥٥٢فيلاكتلا يلامجإ

٢٧،٨٦٥٤٦،٤٧١٥١،٦٦٣٥٦،٨٥٦٦٢،٠٤٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٧،٨٦٥٤٦،٤٧١٥١،٦٦٣٥٦،٨٥٦٦٢،٠٤٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٧،٨٦٥٤٦،٤٧١٥١،٦٦٣٥٦،٨٥٦٦٢،٠٤٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٩٦،٩٢%٤٥٥،٣٤%٤١٣،٧٥%٣٧٢،١٧%٢٢٣،١٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٥٢،٧٦%٥٠،٨٩%٤٨،٨١%٤٦،٤٩%٣٥،٣٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢،٨٩٥ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥،٧٩١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٨،٦٨٦٠

: ةتباث لوصأ

١٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣،٤٠٠تادعمو تالآ

٠١٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠،٠٠٠ضرأ

٠٢،٤٨٦ىرخأ ةتباث لوصأ

٣،٨٠٠٢،٤٨٦

١٢،٤٨٦١٢،٤٨٦

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
٢،٨٩٥٣،٧٧٢٥،٠٨٢٦،٨٢٥٨،٥٦٧١٠،٧٤٢١٢،٩١٧١٥،٢٤٧١٧،٥٧٧١٩،٩٠٧٢٣،١٠٣٢٦،٢٩٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٤،٩٠٠٥،٣٩٠٥،٨٨٠٥،٨٨٠٦،٣٧٠٦،٣٧٠٦،٨٦٠٦،٨٦٠٦،٨٦٠٧،٨٤٠٧،٨٤٠٧،٨٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٧،٧٩٥٩،١٦٢١٠،٩٦٢١٢،٧٠٥١٤،٩٣٧١٧،١١٢١٩،٧٧٧٢٢،١٠٧٢٤،٤٣٧٢٧،٧٤٧٣٠،٩٤٣٣٤،١٣٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥٧٣٦٣٠٦٨٨٦٨٨٧٤٥٧٤٥٨٠٢٨٠٢٨٠٢٩١٧٩١٧٩١٧تاماخلا ةفلكت (

٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠روجألاو بتاورلا

٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥ةيرادإلا فيراصملا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٤،٠٢٣٤،٠٨٠٤،١٣٨٤،١٣٨٤،١٩٥٤،١٩٥٤،٥٣٠٤،٥٣٠٤،٥٣٠٤،٦٤٥٤،٦٤٥٤،٦٤٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣،٧٧٢٥،٠٨٢٦،٨٢٥٨،٥٦٧١٠،٧٤٢١٢،٩١٧١٥،٢٤٧١٧،٥٧٧١٩،٩٠٧٢٣،١٠٣٢٦،٢٩٨٢٩،٤٩٤رهشلا 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

٢،٨٩٥٢٩،٤٩٤٧٣،٠٣١١٢١،٧٦١١٧٧،٣٥٠ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٧٨،٨٩٠٩٩،٩٦٠١٠٥،٨٤٠١١١،٧٢٠١١٧،٦٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٨١،٧٨٥١٢٩،٤٥٤١٧٨،٨٧١٢٣٣،٤٨١٢٩٤،٩٥٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩،٢٢٥١١،٦٨٩١٢،٣٧٧١٣،٠٦٤١٣،٧٥٢تاماخلا ةفلكت (

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٩٠٠٩٠٠٩٠٠٩٠٠٩٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٦٦٧٣،٣٣٣٣،٣٣٣١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٥٢،٢٩٢٥٦،٤٢٣٥٧،١١٠٥٦،١٣١٥٥،١٥٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٩،٤٩٤٧٣،٠٣١١٢١،٧٦١١٧٧،٣٥٠٢٣٩،٧٩٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


