
: 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
٣٥،٦٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيلرتم قئادح ةنايص  ،( درو  ، تالتش ةيلرتم تاتابن (

. يعيبطلا درولا عيبو ةيلرتملا قئادحلا ةنايصب دهعتلاو ةيلرتملا تاتابنلا عيبو ةعارزل لتشم

. لقن ةرايس  ، ءاوه فيكم  ، ةيودي ةيعارز تادعم
عبرم رتم ٣٠٠ نع لقت ال ةحاسم

. لماع ،عرازم ،عورشملا بحاص

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

١٦،١٢٧
%٢٤،٣٩

ةيلرتملا تاتابنلا عيبل لتشم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٦٦،١٢٢
سيسأتلا تافورصم٢٨،٥٢٢

ةيعارز داومو ،روذب ،يعيبط درو ،ةزهاج تالتش
. ءابرهك  ، ءام

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،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

٤٠٠١٥،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٢٠٢٠٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٢٠٠٠٤،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢،٠٠٠٠،٧٥١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٣٠٠٣،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠
٢٠٠١،٠٠٢٠٠٢،٤٠٠
١٥٠٠،٠٠٥٠٠٦،٠٠٠
٥٨٠،٠٠٤٠٠٤،٨٠٠

٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٥،٢٠٠٦٢،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
٥٠٠٤٢
١،٢٠٠١٠٠
٤،٧٠٠٣٩٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٦٠٣،١٢٠
٢٥٠٣،٠٠٠
٥١٠٦،١٢٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
عرازم

ةرايس تافورصم
( مجك يواميك دامس (٥٠ 

دنبلا
دروتسم يعيبط درو

ةزهاج تالتش
ةعارز ضاوحأ

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

تاظحالملصألا

(٢ م٣٠٠ ةحاسمب ضرأ (

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

دروتسملا يعيبطلا درولا تاعيبم

لماع
( يرادإ عورشملا بحاص (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( تالتش ًايرهش تاتابن تاعيبم (
تاحارتساو ةيلرتم قئادح ةنايص دهعت

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
٥،٢٠٠٦٢،٤٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٣٩٢٤،٧٠٠
٥١٠٦،١٢٠
٥٠٦٠٠

١١،٣١٨١٣٥،٨٢٠

٥٦٦٦،٧٩١

١١،٨٨٤١٤٢،٦١١

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

٧،١٣١
٧،١٣١
٠

١٤،٢٦١
٠

٢٨،٥٢٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٥٠٠%١٠،٠٠٠
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠١٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي ةعارز تادعم
٥١٨٠%٣١،٢٠٠٣،٦٠٠ءاوه فيكم
٢٠٢٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠لقن ةرايس
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةيئام تاديدمت

١٨،٦٠٠٢٦٨٠يلامجإلا

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

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٠٠١،٠٠٠٨٣

١٨،٦٠٠٢،٦٨٠٢٢٣

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٣٥،٦٠٠٣،٨٨٠٣٢٣

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٢٨،٥٢٢
٣٥،٦٠٠
٢،٠٠٠
٦٦،١٢٢

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

تاتابن ةيمحم ءانب
عوم ا

دنبلا
لامعلل هايم ةرودو ةفرغ ءانب

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
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



ةميقلاليصفت
٦،١٢٢ليومتلا 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



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

٩،٠٠٠٩،٩٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١١،٧٠٠١١،٧٠٠١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠١٤٤،٩٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩٠٩٩١٠٨١٠٨١١٧١١٧١٢٦١٢٦١٢٦١٤٤١٤٤١٤٤١،٤٤٩

( عيبلا تالومع )٩٠٩٩١٠٨١٠٨١١٧١١٧١٢٦١٢٦١٢٦١٤٤١٤٤١٤٤١،٤٤٩

٨،٨٢٠٩،٧٠٢١٠،٥٨٤١٠،٥٨٤١١،٤٦٦١١،٤٦٦١٢،٣٤٨١٢،٣٤٨١٢،٣٤٨١٤،١١٢١٤،١١٢١٤،١١٢١٤٢،٠٠٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٧٥٠١،٩٢٥٢،١٠٠٢،١٠٠٢،٢٧٥٢،٢٧٥٢،٤٥٠٢،٤٥٠٢،٤٥٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢٨،١٧٥تاماخلا ةفلكت (

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٦٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٤،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٦،١٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣،٨٨٠لوصألا كالهإ

٩،٨٩٢١٠،٠٦٧١٠،٢٤٢١٠،٢٤٢١٠،٤١٧١٠،٤١٧١٠،٥٩٢١٠،٥٩٢١٠،٥٩٢١٠،٩٤٢١٠،٩٤٢١٠،٩٤٢١٢٥،٨٧٥فيلاكتلا يلامجإ

٣٤٢٣٤٢١،٠٤٩١،٠٤٩١،٧٥٦١،٧٥٦١،٧٥٦٣،١٧٠٣،١٧٠٣،١٧٠١٦،١٢٧-٣٦٥-١،٠٧٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٤٢٣٤٢١،٠٤٩١،٠٤٩١،٧٥٦١،٧٥٦١،٧٥٦٣،١٧٠٣،١٧٠٣،١٧٠١٦،١٢٧-٣٦٥-١،٠٧٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٤٢٣٤٢١،٠٤٩١،٠٤٩١،٧٥٦١،٧٥٦١،٧٥٦٣،١٧٠٣،١٧٠٣،١٧٠١٦،١٢٧-٣٦٥-١،٠٧٢حبرلا 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

١٤٤،٩٠٠١٨٣،٦٠٠١٩٤،٤٠٠٢٠٥،٢٠٠٢١٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٤٤٩١،٨٣٦١،٩٤٤٢،٠٥٢٢،١٦٠

( عيبلا تالومع )١،٤٤٩١،٨٣٦١،٩٤٤٢،٠٥٢٢،١٦٠

١٤٢،٠٠٢١٧٩،٩٢٨١٩٠،٥١٢٢٠١،٠٩٦٢١١،٦٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٨،١٧٥٣٥،٧٠٠٣٧،٨٠٠٣٩،٩٠٠٤٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،١٢٠٦،١٢٠٦،١٢٠٦،١٢٠٦،١٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٨٨٠٣،٨٨٠٣،٨٨٠٣،٨٨٠٣،٨٨٠لوصألا كالهإ

١٢٥،٨٧٥١٣٣،٤٠٠١٣٥،٥٠٠١٣٧،٦٠٠١٣٩،٧٠٠فيلاكتلا يلامجإ

١٦،١٢٧٤٦،٥٢٨٥٥،٠١٢٦٣،٤٩٦٧١،٩٨٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،١٢٧٤٦،٥٢٨٥٥،٠١٢٦٣،٤٩٦٧١،٩٨٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٦،١٢٧٤٦،٥٢٨٥٥،٠١٢٦٣،٤٩٦٧١،٩٨٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٠٨،٨٦%٩٦،٠٣%٨٣،٢٠%٧٠،٣٧%٢٤،٣٩%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٤،٠٠%٣١،٥٧%٢٨،٨٨%٢٥،٨٦%١١،٣٦%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،١٣١ةيدقن

نودروم٧،١٣١ءالمعو نونيدم

١٤،٢٦١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٨،٥٢٢٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٨،٦٠٠تادعمو تالآ

١٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٦،١٢٢ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٧،٦٠٠٦،١٢٢

٦٦،١٢٢٦٦،١٢٢

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
٧،١٣١٦،٣٨٢٦،٣٤١٧،٠٠٧٧،٦٧٢٩،٠٤٥١٠،٤١٨١٠،٨٣١١١،٢٤٤١١،٦٥٧١٣،٤٨٤١٥،٣١١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٨،٨٢٠٩،٧٠٢١٠،٥٨٤١٠،٥٨٤١١،٤٦٦١١،٤٦٦١٢،٣٤٨١٢،٣٤٨١٢،٣٤٨١٤،١١٢١٤،١١٢١٤،١١٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٥،٩٥١١٦،٠٨٤١٦،٩٢٥١٧،٥٩١١٩،١٣٨٢٠،٥١١٢٢،٧٦٦٢٣،١٧٩٢٣،٥٩٢٢٥،٧٦٩٢٧،٥٩٦٢٩،٤٢٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٧٥٠١،٩٢٥٢،١٠٠٢،١٠٠٢،٢٧٥٢،٢٧٥٢،٤٥٠٢،٤٥٠٢،٤٥٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧تاراجيإلا

٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢ةيرادإلا فيراصملا

٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٩،٥٦٨٩،٧٤٣٩،٩١٨٩،٩١٨١٠،٠٩٣١٠،٠٩٣١١،٩٣٥١١،٩٣٥١١،٩٣٥١٢،٢٨٥١٢،٢٨٥١٢،٢٨٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦،٣٨٢٦،٣٤١٧،٠٠٧٧،٦٧٢٩،٠٤٥١٠،٤١٨١٠،٨٣١١١،٢٤٤١١،٦٥٧١٣،٤٨٤١٥،٣١١١٧،١٣٨رهشلا 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

٧،١٣١١٧،١٣٨٤٧،٥٤٦٨٦،٤٣٨١٤٣،٨١٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٤٢،٠٠٢١٧٩،٩٢٨١٩٠،٥١٢٢٠١،٠٩٦٢١١،٦٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٤٩،١٣٣١٩٧،٠٦٦٢٣٨،٠٥٨٢٨٧،٥٣٤٣٥٥،٤٩٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٨،١٧٥٣٥،٧٠٠٣٧،٨٠٠٣٩،٩٠٠٤٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠٤،٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،١٢٠٦،١٢٠٦،١٢٠٦،١٢٠٦،١٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٣١،٩٩٥١٤٩،٥٢٠١٥١،٦٢٠١٤٣،٧٢٠١٣٥،٨٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٧،١٣٨٤٧،٥٤٦٨٦،٤٣٨١٤٣،٨١٤٢١٩،٦٧٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


