
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

عئاضبلا
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
٢٩،٦٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيئاسن سبالم ريفوت

. اهريغو تايبالجو نييتاسف نم ةيئاسنلا سبالملا عيب لحم

. راخب هاوكم  ، ءاوه فيكم
يراجت عقوم يف عبرم رتم ١٠٠ يلاوح ةحاسم
عورشملا بحاصو تاعيبم فرشم

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

١٠٠،٦٦٦
%٨٦،٥٦

ةيئاسن سبالم عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١٦،٣٠١
سيسأتلا تافورصم٨٤،٦٥١

(.. ، ايزيلام ،ايروس ،دنهلا جراخلا نم داريتسإلاوأ نييلحم نيدروم نم ةيئاسن سبالم (
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠

١،٠٠٠،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 يلامجإةدحولل ةميقلا طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

٥٠،٠٤٠٠،٠٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٣٥٠،٠٢١،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠
٦٠،٠٢٠٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠

٥٣،٠٠٠٦٣٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٥٠٢٠٠،٠٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٦٠١٢٠،٠٠٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠
٦٠١٠٠،٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

٢٣،٢٠٠٢٧٨،٤٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٥،٠٠٠٣،٧٥٠
٤٥،٠٠٠٣،٧٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
٥،٥٠٠٤٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٠٧،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٥،٠٠٠٤١٧
٧،٠٠٠٥٨٣

دنبلا

يلامجإلا

ةيلخاد ضراعم
لاقتناو رفس

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

دنبلا
ةيئاسن نيتاسف  ( ةعومجم )
يدنه ةيئاسن تايبالج  ( ةعومجم )
يروس ةيئاسن تايبالج  ( ةعومجم )

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ١٠٠ ةحاسمب يراجت عقوم

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص
تاعيبم لوئسم

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيئاسن نيتاسف  ( ةعومجم )
يدنه ةيئاسن تايبالج  ( ةعومجم )

ةمدخلا  / جتنملا

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

يروس ةيئاسن تايبالج  ( ةعومجم )



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٣،٢٠٠٢٧٨،٤٠٠
٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠
٤٥٨٥،٥٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٥٨٣٧،٠٠٠

٣٣،٥٩٢٤٠٣،١٠٠

١،٦٨٠٢٠،١٥٥

٣٥،٢٧١٤٢٣،٢٥٥

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

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٢١،١٦٣
٢١،١٦٣
٤٢،٣٢٦

٠
٨٤،٦٥١

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
٣،٠٠٠٣٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٠٠٠%٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠يزكرم ءاوه فيكم
٢٠٩٠%١٤٥٠٤٥٠راخب هاوكم

١٠،٤٥٠١،٠٩٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%٣١،٠٠٠٣،٠٠٠ضرع ةلواط
١٠١٢٠%٤٣٠٠١،٢٠٠بشخ ففرأ

٤،٢٠٠٤٢٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥١٢٠٠%١٨،٠٠٠٨،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٤٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠لحم ةحول

١٢،٠٠٠١،٦٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

١٠،٤٥٠١،٠٩٠٩١

٤،٢٠٠٤٢٠٣٥

١٢،٠٠٠١،٦٠٠١٣٣

٢٩،٦٥٠٣،٤١٠٢٨٤

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠

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

عوم ا

٠

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
ممذ

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق



ةميقلا
٨٤،٦٥١
٢٩،٦٥٠
٢،٠٠٠

١١٦،٣٠١

ةميقلاليصفت
١٦،٣٠١ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

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

٢٦،٥٠٠٢٩،١٥٠٣١،٨٠٠٣١،٨٠٠٣٤،٤٥٠٣٤،٤٥٠٣٧،١٠٠٣٧،١٠٠٣٧،١٠٠٤٢،٤٠٠٤٢،٤٠٠٤٢،٤٠٠٤٢٦،٦٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٦٥٢٩٢٣١٨٣١٨٣٤٥٣٤٥٣٧١٣٧١٣٧١٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤،٢٦٧

( عيبلا تالومع )٢٦٥٢٩٢٣١٨٣١٨٣٤٥٣٤٥٣٧١٣٧١٣٧١٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤،٢٦٧

٢٥،٩٧٠٢٨،٥٦٧٣١،١٦٤٣١،١٦٤٣٣،٧٦١٣٣،٧٦١٣٦،٣٥٨٣٦،٣٥٨٣٦،٣٥٨٤١،٥٥٢٤١،٥٥٢٤١،٥٥٢٤٣٠،٩١٧تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١١،٦٠٠١٢،٧٦٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٥،٠٨٠١٥،٠٨٠١٦،٢٤٠١٦،٢٤٠١٦،٢٤٠١٨،٥٦٠١٨،٥٦٠١٨،٥٦٠١٨٦،٧٦٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٥،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٧،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٣،٤١٠لوصألا كالهإ

٢٢،٢٧٦٢٣،٤٣٦٢٤،٥٩٦٢٤،٥٩٦٢٥،٧٥٦٢٥،٧٥٦٢٦،٩١٦٢٦،٩١٦٢٦،٩١٦٢٩،٢٣٦٢٩،٢٣٦٢٩،٢٣٦٣١٤،٨٧٠فيلاكتلا يلامجإ

٣،٦٩٤٥،١٣١٦،٥٦٨٦،٥٦٨٨،٠٠٥٨،٠٠٥٩،٤٤٢٩،٤٤٢٩،٤٤٢١٢،٣١٦١٢،٣١٦١٢،٣١٦١١٦،٠٤٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣،٦٩٤٥،١٣١٦،٥٦٨٦،٥٦٨٨،٠٠٥٨،٠٠٥٩،٤٤٢٩،٤٤٢٩،٤٤٢١٢،٣١٦١٢،٣١٦١٢،٣١٦١١٦،٠٤٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣،٦٩٤٥،١٣١٦،٥٦٨٦،٥٦٨٨،٠٠٥٨،٠٠٥٩،٤٤٢٩،٤٤٢٩،٤٤٢١٢،٣١٦١٢،٣١٦١٢،٣١٦١١٦،٠٤٧حبرلا 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

٤٢٦،٦٥٠٥٤٠،٦٠٠٥٧٢،٤٠٠٦٠٤،٢٠٠٦٣٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤،٢٦٧٥،٤٠٦٥،٧٢٤٦،٠٤٢٦،٣٦٠

( عيبلا تالومع )٤،٢٦٧٥،٤٠٦٥،٧٢٤٦،٠٤٢٦،٣٦٠

٤١٨،١١٧٥٢٩،٧٨٨٥٦٠،٩٥٢٥٩٢،١١٦٦٢٣،٢٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٨٦،٧٦٠٢٣٦،٦٤٠٢٥٠،٥٦٠٢٦٤،٤٨٠٢٧٨،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣،٤١٠٣،٤١٠٣،٤١٠٣،٤١٠٣،٤١٠لوصألا كالهإ

٣١٤،٨٧٠٣٦٤،٧٥٠٣٧٨،٦٧٠٣٩٢،٥٩٠٤٠٦،٥١٠فيلاكتلا يلامجإ

١٠٣،٢٤٧١٦٥،٠٣٨١٨٢،٢٨٢١٩٩،٥٢٦٢١٦،٧٧٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠٣،٢٤٧١٦٥،٠٣٨١٨٢،٢٨٢١٩٩،٥٢٦٢١٦،٧٧٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٢،٥٨١٤،١٢٦٤،٥٥٧٤،٩٨٨٥،٤١٩ةاكزلا

١٠٠،٦٦٦١٦٠،٩١٢١٧٧،٧٢٥١٩٤،٥٣٨٢١١،٣٥١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٨١،٧٣%١٦٧،٢٧%١٥٢،٨١%١٣٨،٣٦%٨٦،٥٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٣،٩١%٣٢،٨٥%٣١،٦٨%٣٠،٣٧%٢٤،٠٨%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢١،١٦٣ةيدقن

نودروم٢١،١٦٣ءالمعو نونيدم

٤٢،٣٢٦عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٨٤،٦٥١٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٢٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٠،٤٥٠تادعمو تالآ

٣،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

١٤،٠٠٠١٦،٣٠١ىرخأ ةتباث لوصأ

٣١،٦٥٠١٦،٣٠١

١١٦،٣٠١١١٦،٣٠١

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

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٢١،١٦٣٢٥،١٤١٣٠،٥٥٦٣٧،٤٠٩٤٤،٢٦١٥٢،٥٥٠٦٠،٨٤٠٦٧،٧٨٨٧٤،٧٣٧٨١،٦٨٥٩١،٥٠٨١٠١،٣٣١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٥،٩٧٠٢٨،٥٦٧٣١،١٦٤٣١،١٦٤٣٣،٧٦١٣٣،٧٦١٣٦،٣٥٨٣٦،٣٥٨٣٦،٣٥٨٤١،٥٥٢٤١،٥٥٢٤١،٥٥٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٤٧،١٣٣٥٣،٧٠٨٦١،٧٢٠٦٨،٥٧٣٧٨،٠٢٢٨٦،٣١١٩٧،١٩٨١٠٤،١٤٦١١١،٠٩٥١٢٣،٢٣٧١٣٣،٠٦٠١٤٢،٨٨٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١١،٦٠٠١٢،٧٦٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٥،٠٨٠١٥،٠٨٠١٦،٢٤٠١٦،٢٤٠١٦،٢٤٠١٨،٥٦٠١٨،٥٦٠١٨،٥٦٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠تاراجيإلا

٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢١،٩٩٢٢٣،١٥٢٢٤،٣١٢٢٤،٣١٢٢٥،٤٧٢٢٥،٤٧٢٢٩،٤٠٩٢٩،٤٠٩٢٩،٤٠٩٣١،٧٢٩٣١،٧٢٩٣١،٧٢٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٥،١٤١٣٠،٥٥٦٣٧،٤٠٩٤٤،٢٦١٥٢،٥٥٠٦٠،٨٤٠٦٧،٧٨٨٧٤،٧٣٧٨١،٦٨٥٩١،٥٠٨١٠١،٣٣١١١١،١٥٣رهشلا 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

٢١،١٦٣١٠٨،٥٧٢٢٣٩،٥٦١٣٨٧،٣٦٢٥٦٨،٦٤٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤١٨،١١٧٥٢٩،٧٨٨٥٦٠،٩٥٢٥٩٢،١١٦٦٢٣،٢٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤٣٩،٢٨٠٦٣٨،٣٦٠٨٠٠،٥١٣٩٧٩،٤٧٨١،١٩١،٩٢٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٨٦،٧٦٠٢٣٦،٦٤٠٢٥٠،٥٦٠٢٦٤،٤٨٠٢٧٨،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٢،٥٨١٤،١٢٦٤،٥٥٧٤،٩٨٨٥،٤١٩ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣٣٠،٧٠٨٣٩٨،٧٩٩٤١٣،١٥٠٤١٠،٨٣٥٤٠٨،٥١٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠٨،٥٧٢٢٣٩،٥٦١٣٨٧،٣٦٢٥٦٨،٦٤٣٧٨٣،٤٠٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


