
: 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
٣٨،٧٠٠عورشملا 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 - 

٣٠١
%٠،٣٦

امرواش تاشتودنس عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨٣،٨٣٨
سيسأتلا تافورصم٤٣،١٣٨

ةيزاغ تابورشم ،جاجد ،محل
زاغ  ، ءابرهك  ، ءام

امرواش تاشتودنس

.( امرواش ةعيرس تابجو عيبل لحم (

جاجدلا زيهجت ةلآ  ، ءاوه فيكم  ، ضرع ةجالث  ، نرف  ، امرواش ةياوش
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٥٠ نع ل
ةلامع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،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

٣٠٠٠٣،٠٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٣٠٠٠٣،٠٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٤٠٠٠١،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٢٢،٠٠٠٢٦٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٥٠١٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٥٠١٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٤،٠٠٠٠،٧٠٢،٨٠٠٣٣،٦٠٠
١٥٠٤،٠٠٦٠٠٧،٢٠٠
٣٠٠٧،٠٠٢،١٠٠٢٥،٢٠٠
٦،٠٠٠٠،١٣٧٥٠٩،٠٠٠

٩،٢٥٠١١١،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٨٠٠٨٠٠٩،٦٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٢،٨٠٠٢٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٢٠١،٤٤٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٩٠١،٠٨٠
٧١٠٨،٥٢٠

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

ةيزاغ تابورشم
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

محل امرواش تاشتودنس
جاجد امرواش تاشتودنس

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

تاظحالملصألا

(٢ م٥٠ ةحاسم عقوم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

( مجك تاورضخ (
زينويم و بشتك

زبخ

دنبلا
( مجك يرقب محل (

( مجك جاجد (
هايم ةيزاغ تابورشم + 

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا

ةفاظن لماع
( عورشملا بحاص يرادإ (

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

امرواش لماع



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٥٠٠٤٢

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٩،٢٥٠١١١،٠٠٠
٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٢٣٣٢،٨٠٠
٧١٠٨،٥٢٠
٤٢٥٠٠

١٧،١١٨٢٠٥،٤٢٠

٨٥٦١٠،٢٧١

١٧،٩٧٤٢١٥،٦٩١

عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةجالثلا ةنايص

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

١٠،٧٨٥
١٠،٧٨٥

٠
٢١،٥٦٩

٠
٤٣،١٣٨

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠١٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( جودزم ١٥٦٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠امرواش ةياوش (
١٥٩٠%١٦٠٠٦٠٠نرف

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ريصع ةجالث
١٠٦٠%٢٣٠٠٦٠٠زاغ بيبانأ
٢٠٤٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيلخاد ةءاضإ
١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠جاجدلا زيهجت ةلآ

١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

١٦،٦٠٠٢٠٩٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

يسارك ١٥١٥٠%٢٥٠٠١،٠٠٠ةلواط + 
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠يبشخ لصاف

١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠تايارم
١٥٧٥%١٥٠٠٥٠٠ريشاك

١٠١٥٠%٣٥٠٠١،٥٠٠موينملا بيلاود
٣،٨٠٠٤٥٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠موينملا لخدم
١٠٣٠%١٣٠٠٣٠٠لحم ةحول

٣،٣٠٠٣٣٠يلامجإلا

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

هايم ةرود
عوم ا

دنبلا
يلخاد زيهجت

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٢٥

١٦،٦٠٠٢،٠٩٠١٧٤

٣،٨٠٠٤٥٥٣٨

٣،٣٠٠٣٣٠٢٨

٣٨،٧٠٠٤،٣٧٥٣٦٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٤٣،١٣٨
٣٨،٧٠٠
٢،٠٠٠
٨٣،٨٣٨

ةميقلاليصفت
٣،٨٣٨ليومتلا ةميق
٨٠،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

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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

١١،٠٠٠١٢،١٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٤،٣٠٠١٤،٣٠٠١٥،٤٠٠١٥،٤٠٠١٥،٤٠٠١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠١٧٧،١٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١١٠١٢١١٣٢١٣٢١٤٣١٤٣١٥٤١٥٤١٥٤١٧٦١٧٦١٧٦١،٧٧١

( عيبلا تالومع )١١٠١٢١١٣٢١٣٢١٤٣١٤٣١٥٤١٥٤١٥٤١٧٦١٧٦١٧٦١،٧٧١

١٠،٧٨٠١١،٨٥٨١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٤،٠١٤١٤،٠١٤١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨١٧٣،٥٥٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٦٢٥٥،٠٨٨٥،٥٥٠٥،٥٥٠٦،٠١٣٦،٠١٣٦،٤٧٥٦،٤٧٥٦،٤٧٥٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧٤،٤٦٣تاماخلا ةفلكت (

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٨،٥٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٤،٣٧٥لوصألا كالهإ

١٢،٨٥٨١٣،٣٢٠١٣،٧٨٣١٣،٧٨٣١٤،٢٤٥١٤،٢٤٥١٤،٧٠٨١٤،٧٠٨١٤،٧٠٨١٥،٦٣٣١٥،٦٣٣١٥،٦٣٣١٧٣،٢٥٨فيلاكتلا يلامجإ

٣٨٤٣٨٤٣٨٤١،٦١٥١،٦١٥١،٦١٥٣٠١-٢٣١-٢٣١-٨٤٧-٨٤٧-١،٤٦٢-٢،٠٧٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٨٤٣٨٤٣٨٤١،٦١٥١،٦١٥١،٦١٥٣٠٠-٢٣١-٢٣١-٨٤٧-٨٤٧-١،٤٦٢-٢،٠٧٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٨٤٣٨٤٣٨٤١،٦١٥١،٦١٥١،٦١٥٣٠٠-٢٣١-٢٣١-٨٤٧-٨٤٧-١،٤٦٢-٢،٠٧٨حبرلا 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

١٧٧،١٠٠٢٢٤،٤٠٠٢٣٧،٦٠٠٢٥٠،٨٠٠٢٦٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٧٧١٢،٢٤٤٢،٣٧٦٢،٥٠٨٢،٦٤٠

( عيبلا تالومع )١،٧٧١٢،٢٤٤٢،٣٧٦٢،٥٠٨٢،٦٤٠

١٧٣،٥٥٨٢١٩،٩١٢٢٣٢،٨٤٨٢٤٥،٧٨٤٢٥٨،٧٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٧٤،٤٦٣٩٤،٣٥٠٩٩،٩٠٠١٠٥،٤٥٠١١١،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٥٢٠٨،٥٢٠٨،٥٢٠٨،٥٢٠٨،٥٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٣٧٥٤،٣٧٥٤،٣٧٥٤،٣٧٥٤،٣٧٥لوصألا كالهإ

١٧٣،٢٥٨١٩٣،١٤٥١٩٨،٦٩٥٢٠٤،٢٤٥٢٠٩،٧٩٥فيلاكتلا يلامجإ

٣٠١٢٦،٧٦٧٣٤،١٥٣٤١،٥٣٩٤٨،٩٢٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٠١٢٦،٧٦٧٣٤،١٥٣٤١،٥٣٩٤٨،٩٢٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٠١٢٦،٧٦٧٣٤،١٥٣٤١،٥٣٩٤٨،٩٢٥حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٨،٣٦%٤٩،٥٥%٤٠،٧٤%٣١،٩٣%٠،٣٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٨،٩١%١٦،٩٠%١٤،٦٧%١٢،١٧%٠،١٧%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٠،٧٨٥ةيدقن

نودروم١٠،٧٨٥ءالمعو نونيدم

٢١،٥٦٩عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٣،١٣٨٠

: ةتباث لوصأ

٨٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٨٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٦،٦٠٠تادعمو تالآ

١٥،٠٠٠٨٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٨٠،٠٠٠ضرأ

٥،٣٠٠٣،٨٣٨ىرخأ ةتباث لوصأ

٤٠،٧٠٠٣،٨٣٨

٨٣،٨٣٨٨٣،٨٣٨

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
١٠،٧٨٥٩،٠٧١٧،٩٧٣٧،٤٩١٧،٠٠٩٧،١٤٢٧،٢٧٥٥،٨٠١٤،٣٢٨٢،٨٥٤٢،٦١٢٢،٣٦٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠،٧٨٠١١،٨٥٨١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٤،٠١٤١٤،٠١٤١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢١،٥٦٥٢٠،٩٢٩٢٠،٩٠٩٢٠،٤٢٧٢١،٠٢٣٢١،١٥٦٢٢،٣٦٧٢٠،٨٩٣١٩،٤٢٠٢٠،١٠٢١٩،٨٦٠١٩،٦١٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٦٢٥٥،٠٨٨٥،٥٥٠٥،٥٥٠٦،٠١٣٦،٠١٣٦،٤٧٥٦،٤٧٥٦،٤٧٥٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٢،٤٩٣١٢،٩٥٦١٣،٤١٨١٣،٤١٨١٣،٨٨١١٣،٨٨١١٦،٥٦٦١٦،٥٦٦١٦،٥٦٦١٧،٤٩١١٧،٤٩١١٧،٤٩١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩،٠٧١٧،٩٧٣٧،٤٩١٧،٠٠٩٧،١٤٢٧،٢٧٥٥،٨٠١٤،٣٢٨٢،٨٥٤٢،٦١٢٢،٣٦٩٢،١٢٧رهشلا 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

١٠،٧٨٥٢،١٢٧٦،٦٠٢١٨،٤٦٣٥١،٠٤٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٧٣،٥٥٨٢١٩،٩١٢٢٣٢،٨٤٨٢٤٥،٧٨٤٢٥٨،٧٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٨٤،٣٤٣٢٢٢،٠٣٩٢٣٩،٤٥٠٢٦٤،٢٤٧٣٠٩،٧٦٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٧٤،٤٦٣٩٤،٣٥٠٩٩،٩٠٠١٠٥،٤٥٠١١١،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٥٢٠٨،٥٢٠٨،٥٢٠٨،٥٢٠٨،٥٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٣،٣٣٣٢٦،٦٦٧٢٦،٦٦٧١٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٨٢،٢١٦٢١٥،٤٣٧٢٢٠،٩٨٧٢١٣،٢٠٣٢٠٥،٤٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢،١٢٧٦،٦٠٢١٨،٤٦٣٥١،٠٤٤١٠٤،٣٤٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


