
: 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
٥٦،٩٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

تاكرحملا تيز رايغ ةمدخ

. تارايسلا تاكرحم تيز رايغو عيبل لحم ءاشنإ

ةيودي تادعم  ، ءاوه روسربمك
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم
لماع ،عورشملا بحاص

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

٩،٤٠٨
%٦،٩٢

تاكرحم تيز رايغ لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٣٥،٩٧٠
سيسأتلا تافورصم٧٧،٠٧٠

تيز رتالف ،كرحم تيز
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،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

٧٥٠٤٠،٠٠٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠
٢٥٠٢٥،٠٠٦،٢٥٠٧٥،٠٠٠
٢٠٠٥،٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٣٧،٢٥٠٤٤٧،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣،٠٠٠٦،٠٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٢٥٠١٥،٠٠٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠
٢٠٠٣،٠٠٦٠٠٧،٢٠٠

٢٢،٣٥٠٢٦٨،٢٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
٢،٤٠٠٢٠٠
٦٠٠٥٠
٢،٤٠٠٢٠٠
٨،٤٠٠٧٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
لماع

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
تيز بلع
تيز رتالف

ةيراطب ةيوم  ، نوسكرد  ، لمارف تيز

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

تاظحالم

(٢ م١٠٠ ةحاسمب لحم (

يلامجإلا

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

ةيراطب هايم  ، نوسكرد تيز  ، لمارف تيز

( عورشملا بحاص يرادإ (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

تيزلا رايغ ةرجأ  + ( ةرايس / بلع ٤ كرحملا تيز عيب داريإ (
رتلفلا رايغ ةرجأ تيز رتالف + 

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٢،٣٥٠٢٦٨،٢٠٠
٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠
١٠٠١،٢٠٠

٣٠،٥٨٣٣٦٧،٠٠٠

١،٥٢٩١٨،٣٥٠

٣٢،١١٣٣٨٥،٣٥٠

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
عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٩،٢٦٨
١٩،٢٦٨

٠
٣٨،٥٣٥

٠
٧٧،٠٧٠

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
١٠٣٠٠٠%٣٠،٠٠٠
٣٣،٠٠٠٣٣٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

م٤ ١٠٩٦٠%٢٤٤٠٠٩،٦٠٠م٣ ةيندعم ففرأ * 
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لماكلاب ريغص روسوربمك
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠هءاضإو ةيئابرهك تاليصوت

١٠١٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠ةيودي تادعم
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه فيكم

١٩،٨٠٠١٩٨٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠يرادإ بتكم
١٥١٥٠%٤٢٥٠١،٠٠٠نئابزلل ةحارتسا سلجم
١٠٦٠%٢٣٠٠٦٠٠تيزلا ةرفح مامأ تايارم

٢،١٠٠٢٦٠يلامجإلا

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

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣٣،٠٠٠٣،٣٠٠٢٧٥

١٩،٨٠٠١،٩٨٠١٦٥

٢،١٠٠٢٦٠٢٢

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٥٦،٩٠٠٥،٧٤٠٤٧٨

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

ةمعنم عقوملا ةيضرأ زيهجت (١٠٠م٢) 
عوم ا

دنبلا
( كيماريس  ، ةءاضإ  ، رفح تيز رايغ ةفرح (  ٢

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٧٧،٠٧٠
٥٦،٩٠٠
٢،٠٠٠

١٣٥،٩٧٠

ةميقلاليصفت
٥،٩٧٠ليومتلا ةميق
١٣٠،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
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

١٨،٦٢٥٢٠،٤٨٨٢٢،٣٥٠٢٢،٣٥٠٢٤،٢١٣٢٤،٢١٣٢٦،٠٧٥٢٦،٠٧٥٢٦،٠٧٥٢٩،٨٠٠٢٩،٨٠٠٢٩،٨٠٠٢٩٩،٨٦٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٨٦٢٠٥٢٢٤٢٢٤٢٤٢٢٤٢٢٦١٢٦١٢٦١٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢،٩٩٩

( عيبلا تالومع )١٨٦٢٠٥٢٢٤٢٢٤٢٤٢٢٤٢٢٦١٢٦١٢٦١٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢،٩٩٩

١٨،٢٥٣٢٠،٠٧٨٢١،٩٠٣٢١،٩٠٣٢٣،٧٢٨٢٣،٧٢٨٢٥،٥٥٤٢٥،٥٥٤٢٥،٥٥٤٢٩،٢٠٤٢٩،٢٠٤٢٩،٢٠٤٢٩٣،٨٦٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١١،١٧٥١٢،٢٩٣١٣،٤١٠١٣،٤١٠١٤،٥٢٨١٤،٥٢٨١٥،٦٤٥١٥،٦٤٥١٥،٦٤٥١٧،٨٨٠١٧،٨٨٠١٧،٨٨٠١٧٩،٩١٨تاماخلا ةفلكت (

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨٥،٧٤٠لوصألا كالهإ

١٩،٨٨٧٢١،٠٠٤٢٢،١٢٢٢٢،١٢٢٢٣،٢٣٩٢٣،٢٣٩٢٤،٣٥٧٢٤،٣٥٧٢٤،٣٥٧٢٦،٥٩٢٢٦،٥٩٢٢٦،٥٩٢٢٨٤،٤٥٨فيلاكتلا يلامجإ

٤٨٩٤٨٩١،١٩٧١،١٩٧١،١٩٧٢،٦١٢٢،٦١٢٢،٦١٢٩،٤٠٨-٢١٩-٢١٩-٩٢٦-١،٦٣٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٨٩٤٨٩١،١٩٧١،١٩٧١،١٩٧٢،٦١٢٢،٦١٢٢،٦١٢٩،٤٠٨-٢١٩-٢١٩-٩٢٦-١،٦٣٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٨٩٤٨٩١،١٩٧١،١٩٧١،١٩٧٢،٦١٢٢،٦١٢٢،٦١٢٩،٤٠٨-٢١٩-٢١٩-٩٢٦-١،٦٣٤حبرلا 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

٢٩٩،٨٦٣٣٧٩،٩٥٠٤٠٢،٣٠٠٤٢٤،٦٥٠٤٤٧،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٩٩٩٣،٨٠٠٤،٠٢٣٤،٢٤٧٤،٤٧٠

( عيبلا تالومع )٢،٩٩٩٣،٨٠٠٤،٠٢٣٤،٢٤٧٤،٤٧٠

٢٩٣،٨٦٥٣٧٢،٣٥١٣٩٤،٢٥٤٤١٦،١٥٧٤٣٨،٠٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٧٩،٩١٨٢٢٧،٩٧٠٢٤١،٣٨٠٢٥٤،٧٩٠٢٦٨،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٥،٧٤٠٥،٧٤٠٥،٧٤٠٥،٧٤٠٥،٧٤٠لوصألا كالهإ

٢٨٤،٤٥٨٣٣٢،٥١٠٣٤٥،٩٢٠٣٥٩،٣٣٠٣٧٢،٧٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٩،٤٠٨٣٩،٨٤١٤٨،٣٣٤٥٦،٨٢٧٦٥،٣٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩،٤٠٨٣٩،٨٤١٤٨،٣٣٤٥٦،٨٢٧٦٥،٣٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩،٤٠٨٣٩،٨٤١٤٨،٣٣٤٥٦،٨٢٧٦٥،٣٢٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٨،٠٤%٤١،٧٩%٣٥،٥٥%٢٩،٣٠%٦،٩٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٤،٩١%١٣،٦٦%١٢،٢٦%١٠،٧٠%٣،٢٠%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٩،٢٦٨ةيدقن

نودروم١٩،٢٦٨ءالمعو نونيدم

٣٨،٥٣٥عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧٧،٠٧٠٠

: ةتباث لوصأ

١٣٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،١٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٩،٨٠٠تادعمو تالآ

٣٣،٠٠٠١٣٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٣٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٥،٩٧٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٥٨،٩٠٠٥،٩٧٠

١٣٥،٩٧٠١٣٥،٩٧٠

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

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٩،٢٦٨١٨،١١٢١٧،٦٦٤١٧،٩٢٣١٨،١٨٣١٩،١٥٠٢٠،١١٨١٨،١٨٢١٦،٢٤٦١٤،٣١٠١٣،٧٨٩١٣،٢٦٩رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٨،٢٥٣٢٠،٠٧٨٢١،٩٠٣٢١،٩٠٣٢٣،٧٢٨٢٣،٧٢٨٢٥،٥٥٤٢٥،٥٥٤٢٥،٥٥٤٢٩،٢٠٤٢٩،٢٠٤٢٩،٢٠٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٧،٥٢٠٣٨،١٨٩٣٩،٥٦٧٣٩،٨٢٦٤١،٩١١٤٢،٨٧٩٤٥،٦٧١٤٣،٧٣٥٤١،٧٩٩٤٣،٥١٤٤٢،٩٩٣٤٢،٤٧٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١١،١٧٥١٢،٢٩٣١٣،٤١٠١٣،٤١٠١٤،٥٢٨١٤،٥٢٨١٥،٦٤٥١٥،٦٤٥١٥،٦٤٥١٧،٨٨٠١٧،٨٨٠١٧،٨٨٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣تاراجيإلا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٣،٦١١٣،٦١١٣،٦١١٣،٦١١٣،٦١١٣،٦١١ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٩،٤٠٨٢٠،٥٢٦٢١،٦٤٣٢١،٦٤٣٢٢،٧٦١٢٢،٧٦١٢٧،٤٨٩٢٧،٤٨٩٢٧،٤٨٩٢٩،٧٢٤٢٩،٧٢٤٢٩،٧٢٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٨،١١٢١٧،٦٦٤١٧،٩٢٣١٨،١٨٣١٩،١٥٠٢٠،١١٨١٨،١٨٢١٦،٢٤٦١٤،٣١٠١٣،٧٨٩١٣،٢٦٩١٢،٧٤٩رهشلا 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

١٩،٢٦٨١٢،٧٤٩١٤،٩٩٦٢٥،٧٣٧٦٦،٦٣٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٩٣،٨٦٥٣٧٢،٣٥١٣٩٤،٢٥٤٤١٦،١٥٧٤٣٨،٠٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣١٣،١٣٣٣٨٥،١٠٠٤٠٩،٢٥٠٤٤١،٨٩٤٥٠٤،٦٩٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٧٩،٩١٨٢٢٧،٩٧٠٢٤١،٣٨٠٢٥٤،٧٩٠٢٦٨،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢١،٦٦٧٤٣،٣٣٣٤٣،٣٣٣٢١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣٠٠،٣٨٤٣٧٠،١٠٣٣٨٣،٥١٣٣٧٥،٢٥٧٣٦٧،٠٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢،٧٤٩١٤،٩٩٦٢٥،٧٣٧٦٦،٦٣٧١٣٧،٦٩٧ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


