
: 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
٢٢٧،٩١٥عورشملا ةفلكت
٥،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

لاقثأو ةقايل بيردت

. ديدحو ةقايل بابشلل يضاير يدان

...، ديدح لاقثأ  ، هتباث هجارد  ، يرج ريس
عبرم رتم ٤٠٠ نع لقت ال ةحاسم
ةفاظنو ايرتفاك لماع ،لاقثأ عفر بيردم

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

٤،٧٨٥
%١،٨٨

ديدحو ةقايل بيردت يدان

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٢٥٤،٠٣٩
سيسأتلا تافورصم٢٠،٦٢٤

تانيماتيف ،هيفوبلا تازيهجت
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

٣٠٢٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٤٠٣٠٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
٤٥٠١٠،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٢٤،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٣٠٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠
١٣٠٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠

٦٠٠٧،٢٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢٢،٥٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٥٠،٠٠٠٤،١٦٧
٥٠،٠٠٠٤،١٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٨٠٠٦٧
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٥،٢٠٠٤٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٤٠٢،٨٨٠
٨٠٠٩،٦٠٠
١،٠٤٠١٢،٤٨٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٤٠٠٢٠٠
٢،٤٠٠٢٠٠ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ةفاظن لماع
ايريتفاك لماع

عورشملا بحاص بردم + 

هيفوبلا نيومت
تانيماتيف

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ءابرهكلا

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
( رم رتم ٤٠٠ عب ةحاسم (

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

تانيماتيفلا عيبو هيفوبلا داريإ

يلامجإلا

ةفيظولا

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيونسلا تاكارتشالا
ةيرهشلا تاكارتشالا

ةمدخلا  / جتنملا

دنبلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦٠٠٧،٢٠٠
٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠
٤،١٦٧٥٠،٠٠٠
٤٣٣٥،٢٠٠
١،٠٤٠١٢،٤٨٠
٢٠٠٢،٤٠٠

١٣،٦٤٠١٦٣،٦٨٠

٦٨٢٨،١٨٤

١٤،٣٢٢١٧١،٨٦٤

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٧،١٨٦
٠
٠

٣،٤٣٧
٠

٢٠،٦٢٤

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠١٥٠٠%١٥،٠٠٠
١٠١٢٠٠%١٢،٠٠٠
٣٧،٠٠٠٣٧٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( ريس ١٠٣٠٠٠%٢١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠ةكرحتم ةداجس (
١٠١٧٢٥%٢٨،٦٢٥١٧،٢٥٠كارتبروأ
١٠١٣٤٠%٢٦،٧٠٠١٣،٤٠٠ةتباث ةجارد
١٠٢٥٠٠%١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠انوس ةفرغ
١٠٩٠٠%١٩،٠٠٠٩،٠٠٠راخبلا ةفرغ زاهج

١٠٢٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠يزوكاج
١٠٢٨٠%١٢،٨٠٠٢،٨٠٠رصخلا نيرمت صرق
١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠نطبلا نيرمت ريرس
١٠٧٠٠%١٧،٠٠٠٧،٠٠٠صاخشأ ٩ رزوي يتلم

MGVS١٠٤٤٥،٥%١٤،٤٥٥٤،٤٥٥
KP-102١٠٤٤٥%١٤،٤٥٠٤،٤٥٠

Body dynamix1١٠٤٩٩%١٤،٩٩٠٤،٩٩٠
Body dynamix2١٠٤٩٩%١٤،٩٩٠٤،٩٩٠
Body dynamix3١٠٤٨٠%١٤،٨٠٠٤،٨٠٠

Weider 148١٠٧٧%١٧٧٠٧٧٠
١٠١١٦%٢٥٨٠١،١٦٠يداع ديدح مقط

١٠٦٠%٦١٠٠٦٠٠لبماد
١٠٢٢%١٢٢٠٢٢٠ردصلا نيرمتل نازوأ

١٠٦%١٦٠٦٠جرعتم راب
١٠١٤٧%١١،٤٧٠١،٤٧٠تباث براق
١٠٢٠٠٠%٥٤،٠٠٠٢٠،٠٠٠يزكرم فيكم
١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ايرتفاكلا تادعم

٠٠
١٨٣،٤١٥١٨،٣٤٢يلامجإلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٢
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠

٠
٠

راخبلا مامح زيهجت
عوم ا

عقوملا زيهجت
دنبلا

هايملا تارود زيهجت

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



ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٦٠٠%٣١،٠٠٠٣،٠٠٠بنك مقطأ
٢٠٣٠٠%٣٥٠٠١،٥٠٠يساركو تالواط

٤،٥٠٠٩٠٠يلامجإلا

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

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣٧،٠٠٠٣،٧٠٠٣٠٨

١٨٣،٤١٥١٨،٣٤٢١،٥٢٨

٤،٥٠٠٩٠٠٧٥

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٢٢٧،٩١٥٢٣،٢٤٢١،٩٣٧

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٥٠٠
١،٠٠٠
٢،٠٠٠
٥،٥٠٠

ةميقلا
٢٠،٦٢٤
٢٢٧،٩١٥
٥،٥٠٠

٢٥٤،٠٣٩

ةميقلاليصفت
١٤،٠٣٩ليومتلا ةميق
١٤٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم

ةينوناق تافورصم
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

١٢،٠٠٠١٣،٢٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠١٩٣،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢٠١٣٢١٤٤١٤٤١٥٦١٥٦١٦٨١٦٨١٦٨١٩٢١٩٢١٩٢١،٩٣٢

( عيبلا تالومع )١٢٠١٣٢١٤٤١٤٤١٥٦١٥٦١٦٨١٦٨١٦٨١٩٢١٩٢١٩٢١،٩٣٢

١١،٧٦٠١٢،٩٣٦١٤،١١٢١٤،١١٢١٥،٢٨٨١٥،٢٨٨١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨٩،٣٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٠٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٣٩٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٨٠٤٨٠٤٨٠٤،٨٣٠تاماخلا ةفلكت (

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١٢،٤٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧١،٩٣٧٢٣،٢٤٢لوصألا كالهإ

١٥،٢٧٧١٥،٣٠٧١٥،٣٣٧١٥،٣٣٧١٥،٣٦٧١٥،٣٦٧١٥،٣٩٧١٥،٣٩٧١٥،٣٩٧١٥،٤٥٧١٥،٤٥٧١٥،٤٥٧١٨٤،٥٥٢فيلاكتلا يلامجإ

١،٠٦٧١،٠٦٧١،٠٦٧٣،٣٥٩٣،٣٥٩٣،٣٥٩٤،٧٨٥-٧٩-٧٩-١،٢٢٥-١،٢٢٥-٢،٣٧١-٣،٥١٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٠٦٧١،٠٦٧١،٠٦٧٣،٣٥٩٣،٣٥٩٣،٣٥٩٤،٧٨٤-٧٩-٧٩-١،٢٢٥-١،٢٢٥-٢،٣٧١-٣،٥١٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٠٦٧١،٠٦٧١،٠٦٧٣،٣٥٩٣،٣٥٩٣،٣٥٩٤،٧٨٤-٧٩-٧٩-١،٢٢٥-١،٢٢٥-٢،٣٧١-٣،٥١٧حبرلا 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

١٩٣،٢٠٠٢٤٤،٨٠٠٢٥٩،٢٠٠٢٧٣،٦٠٠٢٨٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٩٣٢٢،٤٤٨٢،٥٩٢٢،٧٣٦٢،٨٨٠

( عيبلا تالومع )١،٩٣٢٢،٤٤٨٢،٥٩٢٢،٧٣٦٢،٨٨٠

١٨٩،٣٣٦٢٣٩،٩٠٤٢٥٤،٠١٦٢٦٨،١٢٨٢٨٢،٢٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٨٣٠٦،١٢٠٦،٤٨٠٦،٨٤٠٧،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٢٣،٢٤٢٢٣،٢٤٢٢٣،٢٤٢٢٣،٢٤٢٢٣،٢٤٢لوصألا كالهإ

١٨٤،٥٥٢١٨٥،٨٤٢١٨٦،٢٠٢١٨٦،٥٦٢١٨٦،٩٢٢فيلاكتلا يلامجإ

٤،٧٨٥٥٤،٠٦٣٦٧،٨١٥٨١،٥٦٧٩٥،٣١٩ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤،٧٨٥٥٤،٠٦٣٦٧،٨١٥٨١،٥٦٧٩٥،٣١٩ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤،٧٨٥٥٤،٠٦٣٦٧،٨١٥٨١،٥٦٧٩٥،٣١٩حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٣٧،٥٢%٣٢،١١%٢٦،٦٩%٢١،٢٨%١،٨٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٣،٧٧%٣٠،٤٢%٢٦،٧٠%٢٢،٥٤%٢،٥٣%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٧،١٨٦ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٣،٤٣٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٠،٦٢٤٠

: ةتباث لوصأ

٢٤٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٨٣،٤١٥تادعمو تالآ

٣٧،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٤٠،٠٠٠ضرأ

٨،٥٠٠١٤،٠٣٩ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٣٣،٤١٥١٤،٠٣٩

٢٥٤،٠٣٩٢٥٤،٠٣٩

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
١٧،١٨٦١٣،٩٤٠١١،٨٣٩١٠،٨٨٤٩،٩٣٠١٠،١٢١١٠،٣١٢٧،٧٦١٥،٢٠٩٢،٦٥٨٢،٣٩٨٢،١٣٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١١،٧٦٠١٢،٩٣٦١٤،١١٢١٤،١١٢١٥،٢٨٨١٥،٢٨٨١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨،٨١٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٨،٩٤٦٢٦،٨٧٦٢٥،٩٥١٢٤،٩٩٦٢٥،٢١٨٢٥،٤٠٩٢٦،٧٧٦٢٤،٢٢٥٢١،٦٧٣٢١،٤٧٤٢١،٢١٤٢٠،٩٥٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٠٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٣٩٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٨٠٤٨٠٤٨٠تاماخلا ةفلكت (

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠روجألاو بتاورلا

٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧تاراجيإلا

٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣ةيرادإلا فيراصملا

١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦٥،٥٥٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٥،٠٠٧١٥،٠٣٧١٥،٠٦٧١٥،٠٦٧١٥،٠٩٧١٥،٠٩٧١٩،٠١٦١٩،٠١٦١٩،٠١٦١٩،٠٧٦١٩،٠٧٦١٩،٠٧٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٣،٩٤٠١١،٨٣٩١٠،٨٨٤٩،٩٣٠١٠،١٢١١٠،٣١٢٧،٧٦١٥،٢٠٩٢،٦٥٨٢،٣٩٨٢،١٣٩١،٨٧٩رهشلا 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

١٧،١٨٦١،٨٧٩١٢،٥١٦٣٦،٩٠٦٩٨،٣٨٠ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٨٩،٣٣٦٢٣٩،٩٠٤٢٥٤،٠١٦٢٦٨،١٢٨٢٨٢،٢٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٠٦،٥٢٢٢٤١،٧٨٣٢٦٦،٥٣٢٣٠٥،٠٣٤٣٨٠،٦٢٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٨٣٠٦،١٢٠٦،٤٨٠٦،٨٤٠٧،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٣،٣٣٣٦٦،٦٦٧٦٦،٦٦٧٤٣،٣٣٣٢٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٤،٦٤٣٢٢٩،٢٦٧٢٢٩،٦٢٧٢٠٦،٦٥٣١٨٣،٦٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١،٨٧٩١٢،٥١٦٣٦،٩٠٦٩٨،٣٨٠١٩٦،٩٤٠ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


