
: 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
٦٢،٥٠٠عورشملا ةفلكت
٢،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 - 

١،٧٧٧
%١،٧٤

رجرب عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٢،٤٠٩
سيسأتلا تافورصم٣٧،٩٠٩

ةيزاغ تابورشم ،تاورضخ ،زبخ ،رجرب محل
زاغ  ، ءام  ، ءابرهك

( رجرب ةعيرس تابجو (

.( رجرب ةعيرس تابجو عيبل لحم (

ءاوه فيكم  ، ةيودي تادعم  ، سطاطب ةالقم  ، ضرع ةجالث  ، ةياوش
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٥٠ نع ل

. ةلامع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،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

٤،٥٠٠٣،٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠
١،٢٠٠٣،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٣،٠٠٠١،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٢٠،١٠٠٢٤١،٢٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤،٥٠٠٠،٧٠٣،١٥٠٣٧،٨٠٠
٤،٥٠٠٠،٢٥١،١٢٥١٣،٥٠٠
٢٨٠،٠٠١٦٠١،٩٢٠

١٢٠٦،٠٠٧٢٠٨،٦٤٠
١٨٠،٠٠٨٠٩٦٠
١٣٠٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠

٣،٠٠٠٠،٧٠٢،١٠٠٢٥،٢٠٠
٧،٦٣٥٩١،٦٢٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٢،٨٠٠٢٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٧٢٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٩٠١،٠٨٠
٦٥٠٧،٨٠٠

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

ةيزاغ تابورشم

لماع
( عورشملا بحاص يرادإ (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

رجرب ةبجو
ةيلقم سطاطب

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٥٠ ةحاسم

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم

دنبلا
دمجم رجرب محل

زبخ
( نوترك زينويمو بستك (

( مجك سطاطب (
( نوترك سايكأو فيلغت قرو (

ةيزاغ تابورشم
تاورضخ

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةفيظولا

( يونس قيوست تافورصم (

يلامجإلا

يلامجإلا



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٥٠٠٤٢

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٧،٦٣٥٩١،٦٢٠
٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٢٣٣٢،٨٠٠
٦٥٠٧،٨٠٠
٤٢٥٠٠

١٥،٠٤٣١٨٠،٥٢٠

٧٥٢٩،٠٢٦

١٥،٧٩٦١٨٩،٥٤٦

عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

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

٩،٤٧٧
٩،٤٧٧
٠

١٨،٩٥٥
٠

٣٧،٩٠٩

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٢٠٠٠%٢٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠٢٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٧٠٠%٢٣،٥٠٠٧،٠٠٠رجرب محل ةياوش
١٠٣٤٠%٢١،٧٠٠٣،٤٠٠سطاطب ةالقم

١٠١٧٠%١١،٧٠٠١،٧٠٠رزيرف
٢٠١٦٠%١٨٠٠٨٠٠عيطقت تادعم
١٠٣٢٠%١٣،٢٠٠٣،٢٠٠تابورشم ةجالث

١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم
١٨،٥٠٠١٩٣٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٢٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠تالواط مقطا
١،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول
١٠٢٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠يلخاد روكيد

٢٣،٠٠٠٢٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٦٧

١٨،٥٠٠١،٩٣٠١٦١

١،٠٠٠٢٠٠١٧

٢٣،٠٠٠٢،٣٠٠١٩٢

٦٢،٥٠٠٦،٤٣٠٥٣٦

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

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

عوم ا

دنبلا
ءابرهكلا تاديدمو لحملا زيهجت

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٣٧،٩٠٩
٦٢،٥٠٠
٢،٠٠٠

١٠٢،٤٠٩

ةميقلاليصفت
٢،٤٠٩ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

١٠،٠٥٠١١،٠٥٥١٢،٠٦٠١٢،٠٦٠١٣،٠٦٥١٣،٠٦٥١٤،٠٧٠١٤،٠٧٠١٤،٠٧٠١٦،٠٨٠١٦،٠٨٠١٦،٠٨٠١٦١،٨٠٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠١١١١١٢١١٢١١٣١١٣١١٤١١٤١١٤١١٦١١٦١١٦١١،٦١٨

( عيبلا تالومع )١٠١١١١١٢١١٢١١٣١١٣١١٤١١٤١١٤١١٦١١٦١١٦١١،٦١٨

٩،٨٤٩١٠،٨٣٤١١،٨١٩١١،٨١٩١٢،٨٠٤١٢،٨٠٤١٣،٧٨٩١٣،٧٨٩١٣،٧٨٩١٥،٧٥٨١٥،٧٥٨١٥،٧٥٨١٥٨،٥٦٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٨١٨٤،١٩٩٤،٥٨١٤،٥٨١٤،٩٦٣٤،٩٦٣٥،٣٤٥٥،٣٤٥٥،٣٤٥٦،١٠٨٦،١٠٨٦،١٠٨٦١،٤٦٢تاماخلا ةفلكت (

٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٧،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٦،٤٣٠لوصألا كالهإ

١١،٧٦٢١٢،١٤٣١٢،٥٢٥١٢،٥٢٥١٢،٩٠٧١٢،٩٠٧١٣،٢٨٩١٣،٢٨٩١٣،٢٨٩١٤،٠٥٢١٤،٠٥٢١٤،٠٥٢١٥٦،٧٩٢فيلاكتلا يلامجإ

٥٠٠٥٠٠٥٠٠١،٧٠٦١،٧٠٦١،٧٠٦١،٧٧٧-١٠٣-١٠٣-٧٠٦-٧٠٦-١،٣١٠-١،٩١٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٠٠٥٠٠٥٠٠١،٧٠٦١،٧٠٦١،٧٠٦١،٧٧٧-١٠٣-١٠٣-٧٠٦-٧٠٦-١،٣١٠-١،٩١٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠١،٧٠٦١،٧٠٦١،٧٠٦١،٧٧٧-١٠٣-١٠٣-٧٠٦-٧٠٦-١،٣١٠-١،٩١٣حبرلا 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

١٦١،٨٠٥٢٠٥،٠٢٠٢١٧،٠٨٠٢٢٩،١٤٠٢٤١،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦١٨٢،٠٥٠٢،١٧١٢،٢٩١٢،٤١٢

( عيبلا تالومع )١،٦١٨٢،٠٥٠٢،١٧١٢،٢٩١٢،٤١٢

١٥٨،٥٦٩٢٠٠،٩٢٠٢١٢،٧٣٨٢٢٤،٥٥٧٢٣٦،٣٧٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦١،٤٦٢٧٧،٨٧٧٨٢،٤٥٨٨٧،٠٣٩٩١،٦٢٠تاماخلا ةفلكت (

٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٦،٤٣٠٦،٤٣٠٦،٤٣٠٦،٤٣٠٦،٤٣٠لوصألا كالهإ

١٥٦،٧٩٢١٧٣،٢٠٧١٧٧،٧٨٨١٨٢،٣٦٩١٨٦،٩٥٠فيلاكتلا يلامجإ

١،٧٧٧٢٧،٧١٣٣٤،٩٥٠٤٢،١٨٨٤٩،٤٢٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٧٧٧٢٧،٧١٣٣٤،٩٥٠٤٢،١٨٨٤٩،٤٢٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٧٧٧٢٧،٧١٣٣٤،٩٥٠٤٢،١٨٨٤٩،٤٢٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٨،٢٦%٤١،٢٠%٣٤،١٣%٢٧،٠٦%١،٧٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٠،٩١%١٨،٧٩%١٦،٤٣%١٣،٧٩%١،١٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٩،٤٧٧ةيدقن

نودروم٩،٤٧٧ءالمعو نونيدم

١٨،٩٥٥عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٧،٩٠٩٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٨،٥٠٠تادعمو تالآ

٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٢٥،٠٠٠٢،٤٠٩ىرخأ ةتباث لوصأ

٦٤،٥٠٠٢،٤٠٩

١٠٢،٤٠٩١٠٢،٤٠٩

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
٩،٤٧٧٨،١٠٠٧،٣٢٧٧،١٥٦٦،٩٨٦٧،٤١٨٧،٨٥١٦،١٠٩٤،٣٦٧٢،٦٢٥٢،٠٨٩١،٥٥٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٨٤٩١٠،٨٣٤١١،٨١٩١١،٨١٩١٢،٨٠٤١٢،٨٠٤١٣،٧٨٩١٣،٧٨٩١٣،٧٨٩١٥،٧٥٨١٥،٧٥٨١٥،٧٥٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٩،٣٢٦١٨،٩٣٤١٩،١٤٦١٨،٩٧٥١٩،٧٨٩٢٠،٢٢٢٢١،٦٤٠١٩،٨٩٨١٨،١٥٦١٨،٣٨٣١٧،٨٤٨١٧،٣١٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣،٨١٨٤،١٩٩٤،٥٨١٤،٥٨١٤،٩٦٣٤،٩٦٣٥،٣٤٥٥،٣٤٥٥،٣٤٥٦،١٠٨٦،١٠٨٦،١٠٨تاماخلا ةفلكت (

٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١١،٢٢٦١١،٦٠٨١١،٩٨٩١١،٩٨٩١٢،٣٧١١٢،٣٧١١٥،٥٣١١٥،٥٣١١٥،٥٣١١٦،٢٩٤١٦،٢٩٤١٦،٢٩٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨،١٠٠٧،٣٢٧٧،١٥٦٦،٩٨٦٧،٤١٨٧،٨٥١٦،١٠٩٤،٣٦٧٢،٦٢٥٢،٠٨٩١،٥٥٣١،٠١٨رهشلا 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

٩،٤٧٧١،٠١٨١،٨٢٧٩،٨٧٤٤١،٨٢٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٨،٥٦٩٢٠٠،٩٢٠٢١٢،٧٣٨٢٢٤،٥٥٧٢٣٦،٣٧٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٦٨،٠٤٦٢٠١،٩٣٧٢١٤،٥٦٥٢٣٤،٤٣١٢٧٨،٢٠٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦١،٤٦٢٧٧،٨٧٧٨٢،٤٥٨٨٧،٠٣٩٩١،٦٢٠تاماخلا ةفلكت (

٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٦٧،٠٢٨٢٠٠،١١٠٢٠٤،٦٩١١٩٢،٦٠٦١٨٠،٥٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١،٠١٨١،٨٢٧٩،٨٧٤٤١،٨٢٦٩٧،٦٨٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


