
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

عئاضبلا
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
٢٩،٦٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

١٨،١٢٥
%١٧،٧٧

ةيئاسن سبالم عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٢،٠٢١
سيسأتلا تافورصم٧٠،٣٧١

...، رصم ،دنهلا ،ايزيلام لثم يةعانص لود نم ةدروتسم ةيذحأو ةيدلج طنش
ءابرهك

ةيذحأو طنش

ةيدلجلا ةيذحألاو طنشلا عيبل لحم

ءاوه فيكم
يراجت عقوم يف عبرم رتم ١٠٠ يلاوح ةحاسم
عورشملا بحاصو تاعيبم فرشم

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،٠٠٠
١٤٠،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 يلامجإةدحولل ةميقلا طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

٩٠،٠٨٠،٠٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠
٦٠،٠١٢٠،٠٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠
١٠٠،٠١٢٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
١٥٠،٠١٢٠،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٨٠،٠١٠٠،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠

٥٢،٤٠٠٦٢٨،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٩٠٤٥،٠٠٤،٠٥٠٤٨،٦٠٠
٦٠٨٠،٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
١٠٠٩٠،٠٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
١٥٠٩٠،٠٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠
٨٠٦٠،٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠

٣٦،١٥٠٤٣٣،٨٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٥،٠٠٠٣،٧٥٠
٤٥،٠٠٠٣،٧٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
٥،٥٠٠٤٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٠٧،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

يلامجإلا

( ةريبكو ةريغص رفس طنش (
( رتويبمكو سرادم طنش (

ةيلاجر ةيذحأ

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

( ةريبكو ةريغص رفس طنش (
( رتويبمكو سرادم طنش (

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةيئاسن ةيودي طنش (

ةيئاسن ةيذحأ

جتنملا

ةيلاجر ةيذحأ

تاظحالم
عبرم رتم ١٠٠ ةحاسمب يراجت عقوم

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

دنبلا
( ةيئاسن ةيودي طنش (

ةيئاسن ةيذحأ

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا
عورشملا بحاص
تاعيبم لوئسم



ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٥،٠٠٠٤١٧
٧،٠٠٠٥٨٣

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٣٦،١٥٠٤٣٣،٨٠٠
٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠
٤٥٨٥،٥٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٥٨٣٧،٠٠٠

٤٦،٥٤٢٥٥٨،٥٠٠

٢،٣٢٧٢٧،٩٢٥

٤٨،٨٦٩٥٨٦،٤٢٥

ىرخأ ةعونتم تافورصم

دنبلا

يلامجإلا

ةيلخاد ضراعم
لاقتناو رفس

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١١،٧٢٩
٠

٥٨،٦٤٣
٠

٧٠،٣٧١

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
٣،٠٠٠٣٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٠٠٠%٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠يزكرم ءاوه فيكم
٢٠٩٠%١٤٥٠٤٥٠راخب هاوكم

١٠،٤٥٠١،٠٩٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%٣١،٠٠٠٣،٠٠٠ضرع ةلواط
١٠١٢٠%٤٣٠٠١،٢٠٠بشخ ففرأ

٤،٢٠٠٤٢٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥١٢٠٠%١٨،٠٠٠٨،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٤٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠لحم ةحول

١٢،٠٠٠١،٦٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

١٠،٤٥٠١،٠٩٠٩١

٤،٢٠٠٤٢٠٣٥

١٢،٠٠٠١،٦٠٠١٣٣

٢٩،٦٥٠٣،٤١٠٢٨٤

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
هعاونأب نوزخم

ىرخأ ةلوادتم موصأ
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

عوم ا

٠

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٢

٠



ةميقلا
٧٠،٣٧١
٢٩،٦٥٠
٢،٠٠٠

١٠٢،٠٢١

ةميقلاليصفت
١٢،٠٢١ليومتلا ةميق
٩٠،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%١٥٠%٧٠%١٥٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٦،٢٠٠٢٨،٨٢٠٣١،٤٤٠٣١،٤٤٠٣٤،٠٦٠٣٤،٠٦٠٧٨،٦٠٠٣٦،٦٨٠٧٨،٦٠٠٤١،٩٢٠٤١،٩٢٠٤١،٩٢٠٥٠٥،٦٦٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٦٢٢٨٨٣١٤٣١٤٣٤١٣٤١٧٨٦٣٦٧٧٨٦٤١٩٤١٩٤١٩٥،٠٥٧

( عيبلا تالومع )٢٦٢٢٨٨٣١٤٣١٤٣٤١٣٤١٧٨٦٣٦٧٧٨٦٤١٩٤١٩٤١٩٥،٠٥٧

٢٥،٦٧٦٢٨،٢٤٤٣٠،٨١١٣٠،٨١١٣٣،٣٧٩٣٣،٣٧٩٧٧،٠٢٨٣٥،٩٤٦٧٧،٠٢٨٤١،٠٨٢٤١،٠٨٢٤١،٠٨٢٥١٠،٧١٧تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٨،٠٧٥١٩،٨٨٣٢١،٦٩٠٢١،٦٩٠٢٣،٤٩٨٢٣،٤٩٨٥٤،٢٢٥٢٥،٣٠٥٥٤،٢٢٥٢٨،٩٢٠٢٨،٩٢٠٢٨،٩٢٠٣٤٨،٨٤٨تاماخلا ةفلكت (

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٥،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٧،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٣،٤١٠لوصألا كالهإ

٢٨،٧٥١٣٠،٥٥٨٣٢،٣٦٦٣٢،٣٦٦٣٤،١٧٣٣٤،١٧٣٦٤،٩٠١٣٥،٩٨١٦٤،٩٠١٣٩،٥٩٦٣٩،٥٩٦٣٩،٥٩٦٤٧٦،٩٥٨فيلاكتلا يلامجإ

١٢،١٢٧١،٤٨٦١،٤٨٦١،٤٨٦٣٣،٧٥٩-١٢،١٢٧٣٤-٧٩٥-٧٩٥-١،٥٥٥-١،٥٥٥-٢،٣١٥-٣،٠٧٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٢،١٢٧١،٤٨٦١،٤٨٦١،٤٨٦٣٣،٧٥٩-١٢،١٢٧٣٤-٧٩٥-٧٩٥-١،٥٥٥-١،٥٥٥-٢،٣١٥-٣،٠٧٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٢،١٢٧١،٤٨٦١،٤٨٦١،٤٨٦٣٣،٧٥٩-١٢،١٢٧٣٤-٧٩٥-٧٩٥-١،٥٥٥-١،٥٥٥-٢،٣١٥-٣،٠٧٥حبرلا 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

٥٠٥،٦٦٠٥٣٤،٤٨٠٥٦٥،٩٢٠٥٩٧،٣٦٠٦٢٨،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٥،٠٥٧٥،٣٤٥٥،٦٥٩٥،٩٧٤٦،٢٨٨

( عيبلا تالومع )٥،٠٥٧٥،٣٤٥٥،٦٥٩٥،٩٧٤٦،٢٨٨

٤٩٥،٥٤٧٥٢٣،٧٩٠٥٥٤،٦٠٢٥٨٥،٤١٣٦١٦،٢٢٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٤٨،٨٤٨٣٦٨،٧٣٠٣٩٠،٤٢٠٤١٢،١١٠٤٣٣،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣،٤١٠٣،٤١٠٣،٤١٠٣،٤١٠٣،٤١٠لوصألا كالهإ

٤٧٦،٩٥٨٤٩٦،٨٤٠٥١٨،٥٣٠٥٤٠،٢٢٠٥٦١،٩١٠فيلاكتلا يلامجإ

١٨،٥٨٩٢٦،٩٥٠٣٦،٠٧٢٤٥،١٩٣٥٤،٣١٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٨،٥٨٩٢٦،٩٥٠٣٦،٠٧٢٤٥،١٩٣٥٤،٣١٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٤٦٥٦٧٤٩٠٢١،١٣٠١،٣٥٨ةاكزلا

١٨،١٢٥٢٦،٢٧٧٣٥،١٧٠٤٤،٠٦٣٥٢،٩٥٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥١،٩١%٤٣،١٩%٣٤،٤٧%٢٥،٧٦%١٧،٧٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٨،٥٩%٧،٥٣%٦،٣٤%٥،٠٢%٣،٦٦%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١١،٧٢٩ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥٨،٦٤٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧٠،٣٧١٠

: ةتباث لوصأ

٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٢٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٠،٤٥٠تادعمو تالآ

٣،٠٠٠٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٩٠،٠٠٠ضرأ

١٤،٠٠٠١٢،٠٢١ىرخأ ةتباث لوصأ

٣١،٦٥٠١٢،٠٢١

١٠٢،٠٢١١٠٢،٠٢١

ةيرامثتسالا صرفلا 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
١١،٧٢٩٨،٩٣٨٦،٩٠٧٥،٦٣٧٤،٣٦٦٣،٨٥٦٣،٣٤٦١٣،٢٥٧١١،٠٠٧٢٠،٩١٨٢٠،١٨٨١٩،٤٥٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٥،٦٧٦٢٨،٢٤٤٣٠،٨١١٣٠،٨١١٣٣،٣٧٩٣٣،٣٧٩٧٧،٠٢٨٣٥،٩٤٦٧٧،٠٢٨٤١،٠٨٢٤١،٠٨٢٤١،٠٨٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٧،٤٠٥٣٧،١٨١٣٧،٧١٨٣٦،٤٤٨٣٧،٧٤٥٣٧،٢٣٥٨٠،٣٧٤٤٩،٢٠٣٨٨،٠٣٥٦٢،٠٠٠٦١،٢٧٠٦٠،٥٣٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٨،٠٧٥١٩،٨٨٣٢١،٦٩٠٢١،٦٩٠٢٣،٤٩٨٢٣،٤٩٨٥٤،٢٢٥٢٥،٣٠٥٥٤،٢٢٥٢٨،٩٢٠٢٨،٩٢٠٢٨،٩٢٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠تاراجيإلا

٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٨،٤٦٧٣٠،٢٧٤٣٢،٠٨٢٣٢،٠٨٢٣٣،٨٨٩٣٣،٨٨٩٦٧،١١٧٣٨،١٩٧٦٧،١١٧٤١،٨١٢٤١،٨١٢٤١،٨١٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨،٩٣٨٦،٩٠٧٥،٦٣٧٤،٣٦٦٣،٨٥٦٣،٣٤٦١٣،٢٥٧١١،٠٠٧٢٠،٩١٨٢٠،١٨٨١٩،٤٥٨١٨،٧٢٨رهشلا 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

١١،٧٢٩١٨،٢٦٣١٧،٩٥٠٢٦،٥٣٠٥٩،٠٠٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٩٥،٥٤٧٥٢٣،٧٩٠٥٥٤،٦٠٢٥٨٥،٤١٣٦١٦،٢٢٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٥٠٧،٢٧٥٥٤٢،٠٥٣٥٧٢،٥٥١٦١١،٩٤٢٦٧٥،٢٢٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٤٨،٨٤٨٣٦٨،٧٣٠٣٩٠،٤٢٠٤١٢،١١٠٤٣٣،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تاراجيإلا

٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٤٦٥٦٧٤٩٠٢١،١٣٠١،٣٥٨ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٤٨٩،٠١٢٥٢٤،١٠٤٥٤٦،٠٢٢٥٥٢،٩٤٠٥٥٩،٨٥٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٨،٢٦٣١٧،٩٥٠٢٦،٥٣٠٥٩،٠٠٢١١٥،٣٦٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


