
: 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
١٨٥،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٥،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 - 

٧،١٢٠
%٣،٦٦

تانامألا قيدانص

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٩٤،٧٤١
سيسأتلا تافورصم٤،٧٤١

دجوي ال
ءابرهك

تانامألا ظفح ةمدخ

ةيراجتلا قطانملاو مرحلا لوحو تاراطملاو قدانفلا يف تانامألا ظفحل قيدانص ريجأت

تانامألا قيدانص
مرحلا لوح وأ قدنف وأ راطم يف عبرم رتم ١٠ ةحاسم
ةفرشم ةلامع

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٥٠،٠٠٠-

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

٤٨٠٠١،٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
٤٨٠٠٢،٠٩،٦٠٠١١٥،٢٠٠

١٤،٤٠٠١٧٢،٨٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
٣١،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٥٠٠١٢٥
١،٥٠٠١٢٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٢٥١،٥٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١٠٠١،٢٠٠
٧،٥٢٥٩٠،٣٠٠

٣٧٦٤،٥١٥

٧،٩٠١٩٤،٨١٥

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( اهنم ءزج وأ تاعاس ٥ لوأل ،تاعاس ٥ رجأ لقأ ةريغص قيدانص (٣٢) (
( اهنم ءزج وأ تاعاس ٥ لوأل ،تاعاس ١٠ رجأ لقأ ةريبك قيدانص (٢٤) (

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص قيدانص لغشم + 

لصألا

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ١٠ ةحاسم

دنبلا
صيخارت موسر

تاظحالم

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةيرود ةنايص

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٤،٧٤١
٠
٠
٠
٠

٤،٧٤١

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٥٠٠%١٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠١٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٩٦٠٠%٣٢٣،٠٠٠٩٦،٠٠٠ةريغص بيلاود
١٠٧٢٠٠%٢٤٣،٠٠٠٧٢،٠٠٠طسو بيلاود

٠٠
١٦٨،٠٠٠١٦٨٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةينالعإ ةحول
٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٢٥

١٦٨،٠٠٠١٦،٨٠٠١،٤٠٠

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١٨٥،٠٠٠١٨،٥٠٠١،٥٤٢

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٥،٠٠٠
٥،٠٠٠

ةميقلا
٤،٧٤١

١٨٥،٠٠٠
٥،٠٠٠

١٩٤،٧٤١

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

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
ليجست موسر

ةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةيئابرهك تاديدمت

عوم ا

دجوي ال
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

دجوي ال
٠



ةميقلاليصفت
٤،٧٤١ليومتلا ةميق
١٩٠،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

٧،٢٠٠٧،٩٢٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٩،٣٦٠٩،٣٦٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١١،٥٢٠١١،٥٢٠١١،٥٢٠١١٥،٩٢٠تاداريإلا

٧،٢٠٠٧،٩٢٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٩،٣٦٠٩،٣٦٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١١،٥٢٠١١،٥٢٠١١،٥٢٠١١٥،٩٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١،٥٤٢١٨،٥٠٠لوصألا كالهإ

٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧٩،٠٦٧١٠٨،٨٠٠فيلاكتلا يلامجإ

٢٩٣٢٩٣١،٠١٣١،٠١٣١،٠١٣٢،٤٥٣٢،٤٥٣٢،٤٥٣٧،١٢٠-٤٢٧-٤٢٧-١،١٤٧-١،٨٦٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٩٣٢٩٣١،٠١٣١،٠١٣١،٠١٣٢،٤٥٣٢،٤٥٣٢،٤٥٣٧،١٢٠-٤٢٧-٤٢٧-١،١٤٧-١،٨٦٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٩٣٢٩٣١،٠١٣١،٠١٣١،٠١٣٢،٤٥٣٢،٤٥٣٢،٤٥٣٧،١٢٠-٤٢٧-٤٢٧-١،١٤٧-١،٨٦٧حبرلا 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

١١٥،٩٢٠١٤٦،٨٨٠١٥٥،٥٢٠١٦٤،١٦٠١٧٢،٨٠٠تاداريإلا

١١٥،٩٢٠١٤٦،٨٨٠١٥٥،٥٢٠١٦٤،١٦٠١٧٢،٨٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٨،٥٠٠١٨،٥٠٠١٨،٥٠٠١٨،٥٠٠١٨،٥٠٠لوصألا كالهإ

١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠فيلاكتلا يلامجإ

٧،١٢٠٣٨،٠٨٠٤٦،٧٢٠٥٥،٣٦٠٦٤،٠٠٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧،١٢٠٣٨،٠٨٠٤٦،٧٢٠٥٥،٣٦٠٦٤،٠٠٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٧،١٢٠٣٨،٠٨٠٤٦،٧٢٠٥٥،٣٦٠٦٤،٠٠٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٣٢،٨٦%٢٨،٤٣%٢٣،٩٩%١٩،٥٥%٣،٦٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٧،٠٤%٣٣،٧٢%٣٠،٠٤%٢٥،٩٣%٦،١٤%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٤،٧٤١ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤،٧٤١٠

: ةتباث لوصأ

١٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٦٨،٠٠٠تادعمو تالآ

١٥،٠٠٠١٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٩٠،٠٠٠ضرأ

٧،٠٠٠٤،٧٤١ىرخأ ةتباث لوصأ

١٩٠،٠٠٠٤،٧٤١

١٩٤،٧٤١١٩٤،٧٤١

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
-٤،٧٤١٤،٤١٦٤،٨١١٥٩٢٥،٧٥٧٠٤٠،٧٥٨٨٧٥،٧٥١٠٧١٠،٧٥٧٩٨٧،٩٧٢٥٢٦٥،١٩٤٢٥٤٢،٤١٧١٢٥٩،٦٣٩٢٣،١٣٨٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٧،٢٠٠٧،٩٢٠٨،٦٤٠٨،٦٤٠٩،٣٦٠٩،٣٦٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١١،٥٢٠١١،٥٢٠١١،٥٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١١،٩٤١١٢،٣٣٦١٣،٤٥١١٤،٥٦٦١٦،٤٠١١٨،٢٣٦٢٠،٧٩١١٨،٠٦٨١٥،٣٤٥١٤،٠٦٢١٢،٧٨٠١١،٤٩٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨٥،٢٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧،٥٢٥٧،٥٢٥٧،٥٢٥٧،٥٢٥٧،٥٢٥٧،٥٢٥١٢،٨٠٣١٢،٨٠٣١٢،٨٠٣١٢،٨٠٣١٢،٨٠٣١٢،٨٠٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-١،٣٠٦-٤،٤١٦٤،٨١١٥،٩٢٦٧،٠٤١٨،٨٧٦١٠،٧١١٧،٩٨٨٥،٢٦٥٢،٥٤٢١،٢٦٠٢٣رهشلا 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

٣٦،٠٢١-٦،١٧٣-٨،٠٥٩-٤،٧٤١١،٣٠٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١١٥،٩٢٠١٤٦،٨٨٠١٥٥،٥٢٠١٦٤،١٦٠١٧٢،٨٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٢٠،٦٦١١٤٥،٥٧٤١٤٧،٤٦١١٥٧،٩٨٧٢٠٨،٨٢١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣١،٦٦٧٦٣،٣٣٣٦٣،٣٣٣٣١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٢١،٩٦٧١٥٣،٦٣٣١٥٣،٦٣٣١٢١،٩٦٧٩٠،٣٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣٦،٠٢١١١٨،٥٢١-٦،١٧٣-٨،٠٥٩-١،٣٠٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


