
: 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
١٢٤،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٢،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 - 

١٥،٩٥٠
%١٠،٣٦

نداعم ءالط ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٥٣،٨٨٢
سيسأتلا تافورصم٢٧،٦٨٢

( موينملا ،لكين ،ساحن نداعم (
ءابرهك

نداعم ءالط

.(... ، ساحن ،لكين ءابرهكلاب نداعملا ءالطل ةشرو (

ةيودي تاودأ  ، ةيئابرهك تالوحم  ، ءالطلل سطغم
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم

ةلامع  ،( قوسم عورشملا بحاص (

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

٤٠٢٥٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
١،٠٠٠٥،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٥٠٠١٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٨٠،٠٠٢٤٠٢،٨٨٠
٦٢٠،٠٠١٢٠١،٤٤٠
٥٥٠،٠٠٢٥٠٣،٠٠٠

٦١٠٧،٣٢٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٣١،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
١،٨٠٠١٥٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٠٧،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٥٠٠٤٢

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

مورك عطق

تايواميك
( وليك ساحن ،مورك (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( لكين ةرايس طنج ءالط (
ةيساحن عطق

ةمدخلا  / جتنملا

دنبلا

تاظحالم

يلامجإلا

تاظحالملصألا
ةحاسمب ةشرو عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال 

لاوجو فتاه تافورصم

( وليك ماخ لكين (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( كلاملا عورشم ريدم (

لامع

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ
دنبلا

يلامجإلا

دنبلا
تالآ ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦١٠٧،٣٢٠
٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
١٥٠١،٨٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٤٢٥٠٠

١٠،٩٨٥١٣١،٨٢٠

٥٤٩٦،٥٩١

١١،٥٣٤١٣٨،٤١١

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

٦،٩٢١
٦،٩٢١
٠

١٣،٨٤١
٠

٢٧،٦٨٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

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

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠٠٠%٢٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠ليصوتلا عم ريبك سطغم
١٠٢٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠فيظنت ريبك سطغم
١٠١٦٠٠%١١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠ساحن طسو سطغم
بك لوحم ١٠١٥٠٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ريبمأ ١٥٠٠ ري
١٠٨٥٠%١٨،٥٠٠٨،٥٠٠ريبمأ ٥٠٠ ريغص لوحم
١٠٢٨٠%١٢،٨٠٠٢،٨٠٠ريبك ةمعان ةرفنص ةنكم

١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠ةيودي تادعم
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

١١٥،٣٠٠١١٥٣٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠يرادإ بتكم
١٠٤٠%٤١٠٠٤٠٠يسارك
١،٩٠٠١٩٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

١١٥،٣٠٠١١،٥٣٠٩٦١

١،٩٠٠١٩٠١٦

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١٢٤،٢٠٠١٢،٤٢٠١،٠٣٥

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

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

عوم ا

دنبلا
ةيلخاد تازيهجت

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٢٧،٦٨٢
١٢٤،٢٠٠
٢،٠٠٠

١٥٣،٨٨٢

ةميقلاليصفت
١٣،٨٨٢ليومتلا ةميق
١٤٠،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
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

١٠،٠٠٠١١،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦١،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

( عيبلا تالومع )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥٧،٧٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٠٥٣٣٦٣٦٦٣٦٦٣٩٧٣٩٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤٨٨٤٨٨٤٨٨٤،٩١١تاماخلا ةفلكت (

٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١،٠٣٥١٢،٤٢٠لوصألا كالهإ

١١،٧١٥١١،٧٤٦١١،٧٧٦١١،٧٧٦١١،٨٠٧١١،٨٠٧١١،٨٣٧١١،٨٣٧١١،٨٣٧١١،٨٩٨١١،٨٩٨١١،٨٩٨١٤١،٨٣١فيلاكتلا يلامجإ

٩٣٤٩٣٤١،٨٨٣١،٨٨٣١،٨٨٣٣،٧٨٢٣،٧٨٢٣،٧٨٢١٥،٩٥٠-١٦-١٦-٩٦٦-١،٩١٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩٣٤٩٣٤١،٨٨٣١،٨٨٣١،٨٨٣٣،٧٨٢٣،٧٨٢٣،٧٨٢١٥،٩٥٠-١٦-١٦-٩٦٦-١،٩١٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩٣٤٩٣٤١،٨٨٣١،٨٨٣١،٨٨٣٣،٧٨٢٣،٧٨٢٣،٧٨٢١٥،٩٥٠-١٦-١٦-٩٦٦-١،٩١٥حبرلا 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

١٦١،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

( عيبلا تالومع )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٩١١٦،٢٢٢٦،٥٨٨٦،٩٥٤٧،٣٢٠تاماخلا ةفلكت (

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٢،٤٢٠١٢،٤٢٠١٢،٤٢٠١٢،٤٢٠١٢،٤٢٠لوصألا كالهإ

١٤١،٨٣١١٤٣،١٤٢١٤٣،٥٠٨١٤٣،٨٧٤١٤٤،٢٤٠فيلاكتلا يلامجإ

١٥،٩٥٠٥٦،٧٧٨٦٨،١٧٢٧٩،٥٦٦٩٠،٩٦٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٩٥٠٥٦،٧٧٨٦٨،١٧٢٧٩،٥٦٦٩٠،٩٦٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٥،٩٥٠٥٦،٧٧٨٦٨،١٧٢٧٩،٥٦٦٩٠،٩٦٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٩،١١%٥١،٧١%٤٤،٣٠%٣٦،٩٠%١٠،٣٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٨،٦٧%٣٥،٦١%٣٢،٢١%٢٨،٤٠%١٠،١١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٦،٩٢١ةيدقن

نودروم٦،٩٢١ءالمعو نونيدم

١٣،٨٤١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٧،٦٨٢٠

: ةتباث لوصأ

١٤٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١،٩٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١١٥،٣٠٠تادعمو تالآ

٥،٠٠٠١٤٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٤٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠١٣،٨٨٢ىرخأ ةتباث لوصأ

١٢٦،٢٠٠١٣،٨٨٢

١٥٣،٨٨٢١٥٣،٨٨٢

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
٦،٩٢١٦،٠٤١٦،١١٠٧،١٢٩٨،١٤٨١٠،١١٧١٢،٠٨٥١١،١١٤١٠،١٤٣٩،١٧٢١٠،١٠٠١١،٠٢٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٦،٧٢١١٦،٨٢١١٧،٨٧٠١٨،٨٨٩٢٠،٨٨٨٢٢،٨٥٧٢٥،٨٠٥٢٤،٨٣٤٢٣،٨٦٣٢٤،٨٥٢٢٥،٧٨٠٢٦،٧٠٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٠٥٣٣٦٣٦٦٣٦٦٣٩٧٣٩٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤٨٨٤٨٨٤٨٨تاماخلا ةفلكت (

٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣تاراجيإلا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٣،٨٨٩٣،٨٨٩٣،٨٨٩٣،٨٨٩٣،٨٨٩٣،٨٨٩ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٠،٦٨٠١٠،٧١١١٠،٧٤١١٠،٧٤١١٠،٧٧٢١٠،٧٧٢١٤،٦٩١١٤،٦٩١١٤،٦٩١١٤،٧٥٢١٤،٧٥٢١٤،٧٥٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦،٠٤١٦،١١٠٧،١٢٩٨،١٤٨١٠،١١٧١٢،٠٨٥١١،١١٤١٠،١٤٣٩،١٧٢١٠،١٠٠١١،٠٢٩١١،٩٥٧رهشلا 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

٦،٩٢١١١،٩٥٧٣٤،٤٨٨٦٨،٤١٣١٣٧،٠٦٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٦٤،٧٠١٢١١،٨٧٧٢٤٦،١٦٨٢٩١،٨٥٣٣٧٢،٢٦٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٩١١٦،٢٢٢٦،٥٨٨٦،٩٥٤٧،٣٢٠تاماخلا ةفلكت (

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٣،٣٣٣٤٦،٦٦٧٤٦،٦٦٧٢٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٥٢،٧٤٤١٧٧،٣٨٩١٧٧،٧٥٥١٥٤،٧٨٧١٣١،٨٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١١،٩٥٧٣٤،٤٨٨٦٨،٤١٣١٣٧،٠٦٦٢٤٠،٤٤٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


