
: 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
١٠٢،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

١٧،٢٦٠
%١٠،٥١

زاغ تاناوطسا عيبو ةئبعت لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٦٤،٢٠٠
سيسأتلا تافورصم٦٠،٠٠٠

زاغ تاناوطسأ
ءابرهك

زاغ تاناوطسا لادبتسا

( ريغصو ريبك نيمجحب خبطلا يف ةلمعتسملا زاغلا تاناوطسا لادبتسال لحم (

ةيكوش ةعفار  ، لقن ةرايس
. عبرم رتم ٤٠٠ نع لقت ال ةحاسمو يعرفو يراجت عراش ىلع

قئاس ،لماع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،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 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

٢،٠٠٠١٦،٠٣٢،٠٠٠٣٨٤،٠٠٠
١٥٠١٧٠،٠٢٥،٥٠٠٣٠٦،٠٠٠
١،٠٠٠٣٠،٠٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠
٣٠٠١٥،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٩٢،٠٠٠١،١٠٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٢،٠٠٠١٣،٥٠٢٧،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠
١٥٠١٤٨،٠٠٢٢،٢٠٠٢٦٦،٤٠٠
١،٠٠٠٢٦،٠٠٢٦،٠٠٠٣١٢،٠٠٠
٣٠٠٧،٠٠٢،١٠٠٢٥،٢٠٠

٧٧،٣٠٠٩٢٧،٦٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
١،٨٠٠١٥٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٥٠١،٨٠٠
١٥٠١،٨٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

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

ةريبك زاغ تاناوطسا لادبتسا
زاغلا ةناوظسا ةعاس عيب

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةريغص زاغ تاناوطسا لادبتسا
ةديدج زاغ تاناوطسا عيب

ةمدخلا  / جتنملا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٤٠٠ ةحاسم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
ةريغصلا زاغلا ةناوطسا ةئبعت
ةديدج زاغ تاناوطسا ءارش
ةريبكلا زاغلا ةناوطسا ةئبعت

دنبلا

يلامجإلا

دنبلا
ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص
يلامجإلا

زاغلا ةناوطسا ةعاس
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٧٧،٣٠٠٩٢٧،٦٠٠
٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٥٠١،٨٠٠
١٥٠١،٨٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

٨٣،٨٥٠١،٠٠٦،٢٠٠

٤،١٩٣٥٠،٣١٠

٨٨،٠٤٣١،٠٥٦،٥١٠

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

١٠،٠٠٠
٥٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٣٠٠٠%٦٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠٣،٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
ةلمعتسم١٠٤٠٠٠%١٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠ةيكوش ةعفار
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠ةيودي تادعم

٠٠
٤٠،٢٠٠٤،٠٢٠يلامجإلا

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

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٦٠،٠٠٠٣،٠٠٠٢٥٠

٤٠،٢٠٠٤،٠٢٠٣٣٥

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١٠٢،٢٠٠٧،٢٢٠٦٠٢

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٦٠،٠٠٠
١٠٢،٢٠٠
٢،٠٠٠

١٦٤،٢٠٠

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

هعاونأب نوزخم
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

ةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةرارحلل لزاع يندعم ءاطغ

عوم ا



ةميقلاليصفت
١٤،٢٠٠ليومتلا ةميق
١٥٠،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

٤٦،٠٠٠٥٠،٦٠٠٥٥،٢٠٠٥٥،٢٠٠٥٩،٨٠٠٥٩،٨٠٠٦٤،٤٠٠٦٤،٤٠٠٦٤،٤٠٠٧٣،٦٠٠٧٣،٦٠٠٧٣،٦٠٠٧٤٠،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤٦٠٥٠٦٥٥٢٥٥٢٥٩٨٥٩٨٦٤٤٦٤٤٦٤٤٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧،٤٠٦

( عيبلا تالومع )٤٦٠٥٠٦٥٥٢٥٥٢٥٩٨٥٩٨٦٤٤٦٤٤٦٤٤٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧،٤٠٦

٤٥،٠٨٠٤٩،٥٨٨٥٤،٠٩٦٥٤،٠٩٦٥٨،٦٠٤٥٨،٦٠٤٦٣،١١٢٦٣،١١٢٦٣،١١٢٧٢،١٢٨٧٢،١٢٨٧٢،١٢٨٧٤٨،٠٠٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٨،٦٥٠٤٢،٥١٥٤٦،٣٨٠٤٦،٣٨٠٥٠،٢٤٥٥٠،٢٤٥٥٤،١١٠٥٤،١١٠٥٤،١١٠٦١،٨٤٠٦١،٨٤٠٦١،٨٤٠٦٢٢،٢٦٥تاماخلا ةفلكت (

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٧،٢٢٠لوصألا كالهإ

٤٥،٨٠٢٤٩،٦٦٧٥٣،٥٣٢٥٣،٥٣٢٥٧،٣٩٧٥٧،٣٩٧٦١،٢٦٢٦١،٢٦٢٦١،٢٦٢٦٨،٩٩٢٦٨،٩٩٢٦٨،٩٩٢٧٠٨،٠٨٥فيلاكتلا يلامجإ

٥٦٤٥٦٤١،٢٠٧١،٢٠٧١،٨٥٠١،٨٥٠١،٨٥٠٣،١٣٦٣،١٣٦٣،١٣٦٣٩،٩٢١-٧٩-٧٢٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٦٤٥٦٤١،٢٠٧١،٢٠٧١،٨٥٠١،٨٥٠١،٨٥٠٣،١٣٦٣،١٣٦٣،١٣٦٣٩،٩٢١-٧٩-٧٢٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٦٤٥٦٤١،٢٠٧١،٢٠٧١،٨٥٠١،٨٥٠١،٨٥٠٣،١٣٦٣،١٣٦٣،١٣٦٣٩،٩٢١-٧٩-٧٢٢حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة - مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة الفرص االستثماریة



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٧٤٠،٦٠٠٩٣٨،٤٠٠٩٩٣،٦٠٠١،٠٤٨،٨٠٠١،١٠٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧،٤٠٦٩،٣٨٤٩،٩٣٦١٠،٤٨٨١١،٠٤٠

( عيبلا تالومع )٧،٤٠٦٩،٣٨٤٩،٩٣٦١٠،٤٨٨١١،٠٤٠

٧٢٥،٧٨٨٩١٩،٦٣٢٩٧٣،٧٢٨١،٠٢٧،٨٢٤١،٠٨١،٩٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦٢٢،٢٦٥٧٨٨،٤٦٠٨٣٤،٨٤٠٨٨١،٢٢٠٩٢٧،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

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

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

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٧،٢٢٠٧،٢٢٠٧،٢٢٠٧،٢٢٠٧،٢٢٠لوصألا كالهإ

٧٠٨،٠٨٥٨٧٤،٢٨٠٩٢٠،٦٦٠٩٦٧،٠٤٠١،٠١٣،٤٢٠فيلاكتلا يلامجإ

١٧،٧٠٣٤٥،٣٥٢٥٣،٠٦٨٦٠،٧٨٤٦٨،٥٠٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٧،٧٠٣٤٥،٣٥٢٥٣،٠٦٨٦٠،٧٨٤٦٨،٥٠٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٤٤٣١،١٣٤١،٣٢٧١،٥٢٠١،٧١٣ةاكزلا

١٧،٢٦٠٤٤،٢١٨٥١،٧٤١٥٩،٢٦٤٦٦،٧٨٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٠،٦٧%٣٦،٠٩%٣١،٥١%٢٦،٩٣%١٠،٥١%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٦،١٧%٥،٧٧%٥،٣١%٤،٨١%٢،٣٨%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٠،٠٠٠ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥٠،٠٠٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٦٠،٠٠٠٠

: ةتباث لوصأ

١٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤٠،٢٠٠تادعمو تالآ

٦٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٥٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠١٤،٢٠٠ىرخأ ةتباث لوصأ

١٠٤،٢٠٠١٤،٢٠٠

١٦٤،٢٠٠١٦٤،٢٠٠

ةيرامثتسالا صرفلا 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،٠٠٠٩،٨٨٠١٠،٤٠٣١١،٥٦٩١٢،٧٣٥١٤،٥٤٤١٦،٣٥٣١٤،٦٣٨١٢،٩٢٤١١،٢٠٩١٠،٧٨٠١٠،٣٥٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٤٥،٠٨٠٤٩،٥٨٨٥٤،٠٩٦٥٤،٠٩٦٥٨،٦٠٤٥٨،٦٠٤٦٣،١١٢٦٣،١١٢٦٣،١١٢٧٢،١٢٨٧٢،١٢٨٧٢،١٢٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٥٥،٠٨٠٥٩،٤٦٨٦٤،٤٩٩٦٥،٦٦٥٧١،٣٣٩٧٣،١٤٨٧٩،٤٦٥٧٧،٧٥٠٧٦،٠٣٦٨٣،٣٣٧٨٢،٩٠٨٨٢،٤٨٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٨،٦٥٠٤٢،٥١٥٤٦،٣٨٠٤٦،٣٨٠٥٠،٢٤٥٥٠،٢٤٥٥٤،١١٠٥٤،١١٠٥٤،١١٠٦١،٨٤٠٦١،٨٤٠٦١،٨٤٠تاماخلا ةفلكت (

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠تاراجيإلا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ةيرادإلا فيراصملا

١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٤٥،٢٠٠٤٩،٠٦٥٥٢،٩٣٠٥٢،٩٣٠٥٦،٧٩٥٥٦،٧٩٥٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٧٢،٥٥٧٧٢،٥٥٧٧٢،٥٥٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩،٨٨٠١٠،٤٠٣١١،٥٦٩١٢،٧٣٥١٤،٥٤٤١٦،٣٥٣١٤،٦٣٨١٢،٩٢٤١١،٢٠٩١٠،٧٨٠١٠،٣٥٢٩،٩٢٣رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *

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



١٢٣٤٥ةنسلا

١٠،٠٠٠٩،٤٨٠١٠،٩١٩١٩،٨٨٠٦١،٣٦٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٧٢٥،٧٨٨٩١٩،٦٣٢٩٧٣،٧٢٨١،٠٢٧،٨٢٤١،٠٨١،٩٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٧٣٥،٧٨٨٩٢٩،١١٢٩٨٤،٦٤٧١،٠٤٧،٧٠٤١،١٤٣،٢٨٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦٢٢،٢٦٥٧٨٨،٤٦٠٨٣٤،٨٤٠٨٨١،٢٢٠٩٢٧،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

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

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

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٤٤٣١،١٣٤١،٣٢٧١،٥٢٠١،٧١٣ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٧٢٦،٣٠٨٩١٨،١٩٤٩٦٤،٧٦٧٩٨٦،٣٤٠١،٠٠٧،٩١٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩،٤٨٠١٠،٩١٩١٩،٨٨٠٦١،٣٦٤١٣٥،٣٧٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


