
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

علسلا
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
٢٢،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٦،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

تايولحلا عيب

ةيلحم لماعم يف اهلمع متي يتلاو  (... ، ةسيره ،ةكورفم ،ودل ،ةينبل نم يدلبلا تايولحلا عيبل لحم لمع (

ففرأ  ، ضرع تالواط  ، ضرع ةجالث  ، ءاوه فيكم
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٢٠ نع ل
لماع ،عورشملا بحاص

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

٣٨،٠٣٨
%٤٦،٩٧

يدلبلا تايولحلا لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨٠،٩٩١
سيسأتلا تافورصم٥٢،٩٩١

(...، ودل ،ةينبل يدلب تايولح (
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٣٥٠،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

٥٠٠،٠١٦،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
٥٠٠،٠١٤،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
٢٥٠،٠١٨،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١٥٠،٠١١،٠١،٦٥٠١٩،٨٠٠
١٥٠،٠٢٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢٠٠،٠١٤،٠٢،٨٠٠٣٣،٦٠٠
٢٥٠،٠١١،٠٢،٧٥٠٣٣،٠٠٠

٢٩،٧٠٠٣٥٦،٤٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٥٠٠٨،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٥٠٠٧،٠٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
٢٥٠٩،٠٠٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
١٥٠٥،٠٠٧٥٠٩،٠٠٠
١٥٠١١،٠٠١،٦٥٠١٩،٨٠٠
٢٠٠٨،٠٠١،٦٠٠١٩،٢٠٠
٢٥٠٥،٠٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠

١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٨٠٠٦٧
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٤،١٠٠٣٤٢

يلامجإلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ةكورفم
نوجعم ةوالح

ربلا جاجد
( كلب يدلب ةوالح (

دنبلا
ةينبل
ودل

نمسلاب ةسيره

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

نوجعم ةوالح

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٢٠ نع لقت ال ةحاسمب لحم

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

تاداريإلا يلامجإ

ةكورفم

( كلب يدلب ةوالح (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةينبل
ودل

ةمدخلا  / جتنملا

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

نمسلاب ةسيره

ربلا جاجد



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٠٢٤٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٢٠٣،٨٤٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٣٤٢٤،١٠٠
٣٢٠٣،٨٤٠

٢١،٠٢٨٢٥٢،٣٤٠

١،٠٥١١٢،٦١٧

٢٢،٠٨٠٢٦٤،٩٥٧

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

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
هايملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٣،٢٤٨
١٣،٢٤٨

٠
٢٦،٤٩٦

٠
٥٢،٩٩١

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠١،٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه فيكم
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠ضرع ةجالث

٠٠
٦،٢٠٠٦٢٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٤٠%٣٨٠٠٢،٤٠٠ضرع تالواط
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠يسارك
٢،٨٠٠٢٨٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٨٣

٦،٢٠٠٦٢٠٥٢

٢،٨٠٠٢٨٠٢٣

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٢٢،٠٠٠٢،٢٠٠١٨٣

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

عوم ا

دنبلا
عقوملل دادعإ

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيرامثتسالا صرفلا 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



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٤،٠٠٠
٢،٠٠٠
٦،٠٠٠

ةميقلا
٥٢،٩٩١
٢٢،٠٠٠
٦،٠٠٠
٨٠،٩٩١

ةميقلاليصفت
١٠،٩٩١ليومتلا ةميق
٧٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

١٤،٨٥٠١٦،٣٣٥١٧،٨٢٠١٧،٨٢٠١٩،٣٠٥١٩،٣٠٥٢٠،٧٩٠٢٠،٧٩٠٢٠،٧٩٠٢٣،٧٦٠٢٣،٧٦٠٢٣،٧٦٠٢٣٩،٠٨٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٤٩١٦٣١٧٨١٧٨١٩٣١٩٣٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢،٣٩١

( عيبلا تالومع )١٤٩١٦٣١٧٨١٧٨١٩٣١٩٣٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢،٣٩١

١٤،٥٥٣١٦،٠٠٨١٧،٤٦٤١٧،٤٦٤١٨،٩١٩١٨،٩١٩٢٠،٣٧٤٢٠،٣٧٤٢٠،٣٧٤٢٣،٢٨٥٢٣،٢٨٥٢٣،٢٨٥٢٤١،٤٧٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٥٠٠٨،٢٥٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٧٥٠٩،٧٥٠١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢٠،٧٥٠تاماخلا ةفلكت (

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٤٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٤،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣،٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣٢،٢٠٠لوصألا كالهإ

١٣،٧١٢١٤،٤٦٢١٥،٢١٢١٥،٢١٢١٥،٩٦٢١٥،٩٦٢١٦،٧١٢١٦،٧١٢١٦،٧١٢١٨،٢١٢١٨،٢١٢١٨،٢١٢١٩٥،٢٩٠فيلاكتلا يلامجإ

٨٤١١،٥٤٧٢،٢٥٢٢،٢٥٢٢،٩٥٧٢،٩٥٧٣،٦٦٣٣،٦٦٣٣،٦٦٣٥،٠٧٣٥،٠٧٣٥،٠٧٣٤٦،١٨٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٤١١،٥٤٧٢،٢٥٢٢،٢٥٢٢،٩٥٧٢،٩٥٧٣،٦٦٣٣،٦٦٣٣،٦٦٣٥،٠٧٣٥،٠٧٣٥،٠٧٣٤٦،١٨٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٤١١،٥٤٧٢،٢٥٢٢،٢٥٢٢،٩٥٧٢،٩٥٧٣،٦٦٣٣،٦٦٣٣،٦٦٣٥،٠٧٣٥،٠٧٣٥،٠٧٣٤٦،١٨٦حبرلا 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

٢٣٩،٠٨٥٣٠٢،٩٤٠٣٢٠،٧٦٠٣٣٨،٥٨٠٣٥٦،٤٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٣٩١٣،٠٢٩٣،٢٠٨٣،٣٨٦٣،٥٦٤

( عيبلا تالومع )٢،٣٩١٣،٠٢٩٣،٢٠٨٣،٣٨٦٣،٥٦٤

٢٣٤،٣٠٣٢٩٦،٨٨١٣١٤،٣٤٥٣٣١،٨٠٨٣٤٩،٢٧٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٠،٧٥٠١٥٣،٠٠٠١٦٢،٠٠٠١٧١،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٨٤٠٣،٨٤٠٣،٨٤٠٣،٨٤٠٣،٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠لوصألا كالهإ

١٩٥،٢٩٠٢٢٧،٥٤٠٢٣٦،٥٤٠٢٤٥،٥٤٠٢٥٤،٥٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٩،٠١٣٦٩،٣٤١٧٧،٨٠٥٨٦،٢٦٨٩٤،٧٣٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٩،٠١٣٦٩،٣٤١٧٧،٨٠٥٨٦،٢٦٨٩٤،٧٣٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٩٧٥١،٧٣٤١،٩٤٥٢،١٥٧٢،٣٦٨ةاكزلا

٣٨،٠٣٨٦٧،٦٠٨٧٥،٨٦٠٨٤،١١٢٩٢،٣٦٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١١٤،٠٤%١٠٣،٨٥%٩٣،٦٦%٨٣،٤٨%٤٦،٩٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٦،٤٤%٢٥،٣٥%٢٤،١٣%٢٢،٧٧%١٦،٢٣%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٣،٢٤٨ةيدقن

نودروم١٣،٢٤٨ءالمعو نونيدم

٢٦،٤٩٦عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٢،٩٩١٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٨٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٦،٢٠٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

٩،٠٠٠١٠،٩٩١ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٨،٠٠٠١٠،٩٩١

٨٠،٩٩١٨٠،٩٩١

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
١٣،٢٤٨١٤،٢٧٣١٦،٠٠٢١٨،٤٣٨٢٠،٨٧٣٢٤،٠١٤٢٧،١٥٤٢٩،٠٥٦٣٠،٩٥٧٣٢،٨٥٨٣٦،١٧٠٣٩،٤٨٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،٥٥٣١٦،٠٠٨١٧،٤٦٤١٧،٤٦٤١٨،٩١٩١٨،٩١٩٢٠،٣٧٤٢٠،٣٧٤٢٠،٣٧٤٢٣،٢٨٥٢٣،٢٨٥٢٣،٢٨٥ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٧،٨٠١٣٠،٢٨١٣٣،٤٦٦٣٥،٩٠١٣٩،٧٩٢٤٢،٩٣٢٤٧،٥٢٨٤٩،٤٣٠٥١،٣٣١٥٦،١٤٣٥٩،٤٥٥٦٢،٧٦٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،٥٠٠٨،٢٥٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٧٥٠٩،٧٥٠١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠٣،٧٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢ةيرادإلا فيراصملا

٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٥٢٨١٤،٢٧٨١٥،٠٢٨١٥،٠٢٨١٥،٧٧٨١٥،٧٧٨١٨،٤٧٣١٨،٤٧٣١٨،٤٧٣١٩،٩٧٣١٩،٩٧٣١٩،٩٧٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،٢٧٣١٦،٠٠٢١٨،٤٣٨٢٠،٨٧٣٢٤،٠١٤٢٧،١٥٤٢٩،٠٥٦٣٠،٩٥٧٣٢،٨٥٨٣٦،١٧٠٣٩،٤٨٢٤٢،٧٩٤رهشلا 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

١٣،٢٤٨٤١،٨١٩٨٨،٢٩٣١٤٣،٠٢٠٢١٧،٦٦٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٣٤،٣٠٣٢٩٦،٨٨١٣١٤،٣٤٥٣٣١،٨٠٨٣٤٩،٢٧٢ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٤٧،٥٥١٣٣٨،٧٠٠٤٠٢،٦٣٨٤٧٤،٨٢٨٥٦٦،٩٣٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٢٠،٧٥٠١٥٣،٠٠٠١٦٢،٠٠٠١٧١،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠٤،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٨٤٠٣،٨٤٠٣،٨٤٠٣،٨٤٠٣،٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٩٧٥١،٧٣٤١،٩٤٥٢،١٥٧٢،٣٦٨ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٠٥،٧٣٢٢٥٠،٤٠٧٢٥٩،٦١٨٢٥٧،١٦٣٢٥٤،٧٠٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤١،٨١٩٨٨،٢٩٣١٤٣،٠٢٠٢١٧،٦٦٥٣١٢،٢٢٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


