
: 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
٢٠،٤٠٠عورشملا ةفلكت
٣،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 - 

١١،٣٦٩
%١٣،٩٠

ةيئاسن تاءابع لغشم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨١،٧٨١
سيسأتلا تافورصم٥٨،٣٨١

طويخ ،فلك ،حرطلاو تاءابعلل ةشمقأ
ءابرهك

ةزرطمو ةيداع حرطو تاءابع

. ةئزجتلاب عيبلا تالحمل اهديروت مث نمو ةيئاسنلا حرطلاو تاءابعلا زيرطتو ةطايخل لمعم ءاشنإ

ةيودي تادعم  ، زيرطت ةنكم  ، ةطايخ نئاكم
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم
قيوستلاو عورشملا ريدم ،طايخ

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

١٥٠٦٠،٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
١٠٠١٠٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٢٠٠١٥،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢٠٠٤٠،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠

٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٧١٨٠،٠٠٦،٦٠٩٧٩،٣٠٣
٣٤١٥٠،٠٠٥،١٥٠٦١،٨٠٠
٤١٥،٠٠٦٠٧٢٠
٣٠١٨،٠٠٥٤٠٦،٤٨٠
٥٠٣٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

١٣،٨٥٩١٦٦،٣٠٣

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٦،٤٠٠٧٦،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٣،٤٠٠٢٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٧٠٠٨،٤٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠

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

ةيداع ةحرط

تاداريإلا يلامجإ
ةزرطم ةحرط

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيداع ةءابع
ةزرطم ةءابع

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

تاظحالملصألا
( عبرم رتم ١٠٠ ةحاسم لغشم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

( ةبلع ريرح ناطيق (
( ةبلع صوصف (  ، فلك

دنبلا
( ةقاط ةءابع شامق ةقاط (

حرط شامق ةقاط
( نزرد ريرح طويخ ركم (

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص قيوست بودنمو ريدم (

طايخ
زيرطت ينف

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا



ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٥٠٠٢٠٨
٢،٥٠٠٢٠٨

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٣،٨٥٩١٦٦،٣٠٣
٦،٤٠٠٧٦،٨٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٢٨٣٣،٤٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
٥٠٦٠٠
٢٠٨٢،٥٠٠

٢٣،١٦٧٢٧٨،٠٠٣

١،١٥٨١٣،٩٠٠

٢٤،٣٢٥٢٩١،٩٠٣

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

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

١٤،٥٩٥
١٤،٥٩٥

٠
٢٩،١٩٠

٠
٥٨،٣٨١

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
( رجنس ١٠٤٨٠%٢٢،٤٠٠٤،٨٠٠ةطايخ ةينكم (
( يكوج ١٠٥٥٠%١٥،٥٠٠٥،٥٠٠زيرطت ةنكم (

١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠ةيودي تاودأ

١٣،١٠٠١٣١٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠يرادإ بتكم
١٠٨٠%٤٢٠٠٨٠٠ثاثأ
٢،٣٠٠٢٣٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد
٥،٠٠٠٥٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٣،١٠٠١،٣١٠١٠٩

٢،٣٠٠٢٣٠١٩

٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

٢٠،٤٠٠٢،٠٤٠١٧٠

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٢،٠٠٠

٣،٠٠٠

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

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلا
٥٨،٣٨١
٢٠،٤٠٠
٣،٠٠٠
٨١،٧٨١

ةميقلاليصفت
٦،٧٨١ليومتلا ةميق
٧٥،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

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

١٥،٠٠٠١٦،٥٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠١٩،٥٠٠١٩،٥٠٠٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤١،٥٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٥٠١٦٥١٨٠١٨٠١٩٥١٩٥٢١٠٢١٠٢١٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢،٤١٥

( عيبلا تالومع )١٥٠١٦٥١٨٠١٨٠١٩٥١٩٥٢١٠٢١٠٢١٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢،٤١٥

١٤،٧٠٠١٦،١٧٠١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٩،١١٠١٩،١١٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠٢٣٦،٦٧٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٩٢٩٧،٦٢٢٨،٣١٥٨،٣١٥٩،٠٠٨٩،٠٠٨٩،٧٠١٩،٧٠١٩،٧٠١١١،٠٨٧١١،٠٨٧١١،٠٨٧١١١،٥٦٢تاماخلا ةفلكت (

٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٧٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢،٥٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠٢،٠٤٠لوصألا كالهإ

١٦،٤٠٨١٧،١٠١١٧،٧٩٣١٧،٧٩٣١٨،٤٨٦١٨،٤٨٦١٩،١٧٩١٩،١٧٩١٩،١٧٩٢٠،٥٦٥٢٠،٥٦٥٢٠،٥٦٥٢٢٥،٣٠٢فيلاكتلا يلامجإ

٦٢٤٦٢٤١،٤٠١١،٤٠١١،٤٠١٢،٩٥٥٢،٩٥٥٢،٩٥٥١١،٣٦٩-١٥٣-١٥٣-٩٣١-١،٧٠٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦٢٤٦٢٤١،٤٠١١،٤٠١١،٤٠١٢،٩٥٥٢،٩٥٥٢،٩٥٥١١،٣٦٩-١٥٣-١٥٣-٩٣١-١،٧٠٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٦٢٤٦٢٤١،٤٠١١،٤٠١١،٤٠١٢،٩٥٥٢،٩٥٥٢،٩٥٥١١،٣٦٩-١٥٣-١٥٣-٩٣١-١،٧٠٨حبرلا 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

٢٤١،٥٠٠٣٠٦،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٤١٥٣،٠٦٠٣،٢٤٠٣،٤٢٠٣،٦٠٠

( عيبلا تالومع )٢،٤١٥٣،٠٦٠٣،٢٤٠٣،٤٢٠٣،٦٠٠

٢٣٦،٦٧٠٢٩٩،٨٨٠٣١٧،٥٢٠٣٣٥،١٦٠٣٥٢،٨٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١١،٥٦٢١٤١،٣٥٧١٤٩،٦٧٣١٥٧،٩٨٨١٦٦،٣٠٣تاماخلا ةفلكت (

٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢،٠٤٠٢،٠٤٠٢،٠٤٠٢،٠٤٠٢،٠٤٠لوصألا كالهإ

٢٢٥،٣٠٢٢٥٥،٠٩٧٢٦٣،٤١٣٢٧١،٧٢٨٢٨٠،٠٤٣فيلاكتلا يلامجإ

١١،٣٦٩٤٤،٧٨٣٥٤،١٠٧٦٣،٤٣٢٧٢،٧٥٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٣٦٩٤٤،٧٨٣٥٤،١٠٧٦٣،٤٣٢٧٢،٧٥٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١١،٣٦٩٤٤،٧٨٣٥٤،١٠٧٦٣،٤٣٢٧٢،٧٥٧حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨٨،٩٧%٧٧،٥٦%٦٦،١٦%٥٤،٧٦%١٣،٩٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٠،٦٢%١٨،٩٣%١٧،٠٤%١٤،٩٣%٤،٨٠%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٤،٥٩٥ةيدقن

نودروم١٤،٥٩٥ءالمعو نونيدم

٢٩،١٩٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٨،٣٨١٠

: ةتباث لوصأ

٧٥،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٣٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٣،١٠٠تادعمو تالآ

٠٧٥،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٥،٠٠٠ضرأ

٨،٠٠٠٦،٧٨١ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٣،٤٠٠٦،٧٨١

٨١،٧٨١٨١،٧٨١

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
١٤،٥٩٥١٣،٠٥٨١٢،٢٩٧١٢،٣١٤١٢،٣٣٠١٣،١٢٤١٣،٩١٧١٣،٤٠٥١٢،٨٩٢١٢،٣٧٩١٣،٤٢١١٤،٤٦٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،٧٠٠١٦،١٧٠١٧،٦٤٠١٧،٦٤٠١٩،١١٠١٩،١١٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٠،٥٨٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠٢٣،٥٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٩،٢٩٥٢٩،٢٢٨٢٩،٩٣٧٢٩،٩٥٤٣١،٤٤٠٣٢،٢٣٤٣٤،٤٩٧٣٣،٩٨٥٣٣،٤٧٢٣٥،٨٩٩٣٦،٩٤١٣٧،٩٨٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٩٢٩٧،٦٢٢٨،٣١٥٨،٣١٥٩،٠٠٨٩،٠٠٨٩،٧٠١٩،٧٠١٩،٧٠١١١،٠٨٧١١،٠٨٧١١،٠٨٧تاماخلا ةفلكت (

٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٦،٢٣٨١٦،٩٣١١٧،٦٢٣١٧،٦٢٣١٨،٣١٦١٨،٣١٦٢١،٠٩٣٢١،٠٩٣٢١،٠٩٣٢٢،٤٧٩٢٢،٤٧٩٢٢،٤٧٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٣،٠٥٨١٢،٢٩٧١٢،٣١٤١٢،٣٣٠١٣،١٢٤١٣،٩١٧١٣،٤٠٥١٢،٨٩٢١٢،٣٧٩١٣،٤٢١١٤،٤٦٢١٥،٥٠٤رهشلا 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

١٤،٥٩٥١٥،٥٠٤٣٧،٣٢٦٦٨،٤٧٤١٢١،٤٤٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٣٦،٦٧٠٢٩٩،٨٨٠٣١٧،٥٢٠٣٣٥،١٦٠٣٥٢،٨٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٥١،٢٦٥٣١٥،٣٨٤٣٥٤،٨٤٦٤٠٣،٦٣٤٤٧٤،٢٤٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١١،٥٦٢١٤١،٣٥٧١٤٩،٦٧٣١٥٧،٩٨٨١٦٦،٣٠٣تاماخلا ةفلكت (

٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٢،٥٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٢،٥٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٣٥،٧٦٢٢٧٨،٠٥٧٢٨٦،٣٧٣٢٨٢،١٨٨٢٧٨،٠٠٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٥،٥٠٤٣٧،٣٢٦٦٨،٤٧٤١٢١،٤٤٦١٩٦،٢٤٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


