
: 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
٧٥،١٠٠عورشملا ةفلكت
٧،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 - 

١٠٢،٩٥٢
%٧٧،٨٥

تاعباطلا رابحأ ةئبعت

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٣٢،٢٣٨
سيسأتلا تافورصم٥٠،١٣٨

فيلغت داوم ،ةغراف بلع ،رابحأ
ءابرهك

ةزهاج رابحأ عيب  ، رابحا ةئبعت

اهيمر نم الدب ربحلا بلع ةئبعت ةداعإ نم ةدافتسالا

تايافنلا ريودت ةداعإ يف دعاسيو ماخلا داوملا رادهإ نم للقي امم ،اهنم صلختلا نم ًالدب ةعباطلل ةصصخملا ربحلا ةبلع ةئبعت ةداعإ

ةيودي ددع ءاوه فيكم +  رابحألا ةئبعت ةينكم + 
رابحألا ةئبعتل لمعم ،ةلمجلاو ةئزجتلا عيبل عبرم رتم ٢٥ ةحاسم
لماع ،ينف ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٢٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠

١،٠٠٠،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

٣٠٠٢٥،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٣٠٠٣٥،٠١٠،٥٠٠١٢٦،٠٠٠
١٥٠٧٠،٠١٠،٥٠٠١٢٦،٠٠٠
١٥٠٨٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠

٤٠،٥٠٠٤٨٦،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١١٢٠٠٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
١١٢٥٠٢،٨١٣٣٣،٧٥٠
٣٠٠٧٢،١٠٠٢٥،٢٠٠
٩٠٠١،٠٩٠٠١٠،٨٠٠

٨،٠٦٣٩٦،٧٥٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٨،٢٠٠٩٨،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤،٠٠٠٣٣٣

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٩،٠٠٠١،٥٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٣٠٠٢٥
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٦،٢٠٠٥١٧

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٧٠٠٨،٤٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠

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

( ملم ٢٥ دوسأ ةأبعم ربح ةبلع عيب (

تاداريإلا يلامجإ
( ملم نولم ٢٥  ةأبعم ربح ةبلع عيب (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( لم ٢٥ م دوسأ ربح ةئبعت (
( لم ٢٥ م نولم ربح ةئبعت (

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص
رابحأ ةئبعت ينف

لماع

تاظحالملصألا

عبرم رتم ٢٥ ةحاسم ضرعم

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا
( رتل ةبلع ١  دوسأ ربح (
( رتل ١ ةبلع نولم ربح (

ةغراف ربح ةبلع

تاظحالم
صيخارت موسر

لاوجو فتاه تافورصم

فيلغت بلع
يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ةئبعت لمعم

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

ءابرهكلا
يلامجإلا



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥،٠٠٠٤١٧
٥،٠٠٠٤١٧

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥،٠٠٠٤١٧
٥،٠٠٠٤١٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٨،٠٦٣٩٦،٧٥٠
٨،٢٠٠٩٨،٤٠٠
١،٥٨٣١٩،٠٠٠
٥١٧٦،٢٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
٤١٧٥،٠٠٠
٤١٧٥،٠٠٠

١٩،٨٩٦٢٣٨،٧٥٠

٩٩٥١١،٩٣٨

٢٠،٨٩١٢٥٠،٦٨٨

دنبلا
ةماع ةنايص

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

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

١٢،٥٣٤
١٢،٥٣٤

٠
٢٥،٠٦٩

٠
٥٠،١٣٨

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٥٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٤٠٠٠%١٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠رابحألا ةئبعت ةنيكم
١٠٣٦٠%٣١،٢٠٠٣،٦٠٠ءاوه فيكم
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي تادعم

٤٥،٦٠٠٤٥٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٥٠%٥٥٠٠٢،٥٠٠ضرع ففرأ
١٠٢٠٠%١٠٢٠٠٢،٠٠٠نيزخت ففرأ
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠يرادإ بتكم

٦،٥٠٠٦٥٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

١٣،٠٠٠١٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠٥٠٠٤٢

٤٥،٦٠٠٤،٥٦٠٣٨٠

٦،٥٠٠٦٥٠٥٤

١٣،٠٠٠١،٣٠٠١٠٨

٧٥،١٠٠٧،٠١٠٥٨٤

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

تادعملاو تالآلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
عقوم زيهجت

عوم ا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

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
٤،٠٠٠
١،٠٠٠
٧،٠٠٠

ةميقلا
٥٠،١٣٨
٧٥،١٠٠
٧،٠٠٠

١٣٢،٢٣٨

ةميقلاليصفت
٣٢،٢٣٨ليومتلا ةميق
١٠٠،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

يلامجإلا

دنبلا
بيردتو ثوحب تافورصم
ةلامع مادقتسا تافورصم
ىرخأ 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

٢٠،٢٥٠٢٢،٢٧٥٢٤،٣٠٠٢٤،٣٠٠٢٦،٣٢٥٢٦،٣٢٥٢٨،٣٥٠٢٨،٣٥٠٢٨،٣٥٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠٣٢٦،٠٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٠٣٢٢٣٢٤٣٢٤٣٢٦٣٢٦٣٢٨٤٢٨٤٢٨٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣،٢٦٠

( عيبلا تالومع )٢٠٣٢٢٣٢٤٣٢٤٣٢٦٣٢٦٣٢٨٤٢٨٤٢٨٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣،٢٦٠

١٩،٨٤٥٢١،٨٣٠٢٣،٨١٤٢٣،٨١٤٢٥،٧٩٩٢٥،٧٩٩٢٧،٧٨٣٢٧،٧٨٣٢٧،٧٨٣٣١،٧٥٢٣١،٧٥٢٣١،٧٥٢٣٢٩،٢٨٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٠٣١٤،٤٣٤٤،٨٣٨٤،٨٣٨٥،٢٤١٥،٢٤١٥،٦٤٤٥،٦٤٤٥،٦٤٤٦،٤٥٠٦،٤٥٠٦،٤٥٠٦٤،٩٠٣تاماخلا ةفلكت (

٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٩٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١٩،٠٠٠تاراجيإلا

٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٦،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٥،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٥،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٧،٠١٠لوصألا كالهإ

١٦،٤٤٩١٦،٨٥٢١٧،٢٥٥١٧،٢٥٥١٧،٦٥٨١٧،٦٥٨١٨،٠٦١١٨،٠٦١١٨،٠٦١١٨،٨٦٨١٨،٨٦٨١٨،٨٦٨٢١٣،٩١٣فيلاكتلا يلامجإ

٣،٣٩٦٤،٩٧٨٦،٥٥٩٦،٥٥٩٨،١٤٠٨،١٤٠٩،٧٢٢٩،٧٢٢٩،٧٢٢١٢،٨٨٥١٢،٨٨٥١٢،٨٨٥١١٥،٣٧٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣،٣٩٦٤،٩٧٨٦،٥٥٩٦،٥٥٩٨،١٤٠٨،١٤٠٩،٧٢٢٩،٧٢٢٩،٧٢٢١٢،٨٨٥١٢،٨٨٥١٢،٨٨٥١١٥،٣٧٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣،٣٩٦٤،٩٧٨٦،٥٥٩٦،٥٥٩٨،١٤٠٨،١٤٠٩،٧٢٢٩،٧٢٢٩،٧٢٢١٢،٨٨٥١٢،٨٨٥١٢،٨٨٥١١٥،٣٧٢حبرلا 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

٣٢٦،٠٢٥٤١٣،١٠٠٤٣٧،٤٠٠٤٦١،٧٠٠٤٨٦،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٢٦٠٤،١٣١٤،٣٧٤٤،٦١٧٤،٨٦٠

( عيبلا تالومع )٣،٢٦٠٤،١٣١٤،٣٧٤٤،٦١٧٤،٨٦٠

٣١٩،٥٠٥٤٠٤،٨٣٨٤٢٨،٦٥٢٤٥٢،٤٦٦٤٧٦،٢٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦٤،٩٠٣٨٢،٢٣٨٨٧،٠٧٥٩١،٩١٣٩٦،٧٥٠تاماخلا ةفلكت (

٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠تاراجيإلا

٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٧،٠١٠٧،٠١٠٧،٠١٠٧،٠١٠٧،٠١٠لوصألا كالهإ

٢١٣،٩١٣٢٣١،٢٤٨٢٣٦،٠٨٥٢٤٠،٩٢٣٢٤٥،٧٦٠فيلاكتلا يلامجإ

١٠٥،٥٩١١٧٣،٥٩١١٩٢،٥٦٧٢١١،٥٤٤٢٣٠،٥٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠٥،٥٩١١٧٣،٥٩١١٩٢،٥٦٧٢١١،٥٤٤٢٣٠،٥٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٢،٦٤٠٤،٣٤٠٤،٨١٤٥،٢٨٩٥،٧٦٣ةاكزلا

١٠٢،٩٥٢١٦٩،٢٥١١٨٧،٧٥٣٢٠٦،٢٥٥٢٢٤،٧٥٧حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٦٩،٩٦%١٥٥،٩٧%١٤١،٩٨%١٢٧،٩٩%٧٧،٨٥%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٤٧،١٩%٤٥،٥٨%٤٣،٨٠%٤١،٨١%٣٢،٢٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،٥٣٤ةيدقن

نودروم١٢،٥٣٤ءالمعو نونيدم

٢٥،٠٦٩عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٠،١٣٨٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤٥،٦٠٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٢٠،٠٠٠٣٢،٢٣٨ىرخأ ةتباث لوصأ

٨٢،١٠٠٣٢،٢٣٨

١٣٢،٢٣٨١٣٢،٢٣٨

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
١٢،٥٣٤١٦،٥١٥٢٢،٠٧٧٢٩،٢٢٠٣٦،٣٦٣٤٥،٠٨٧٥٣،٨١٢٦١،٣٤٠٦٨،٨٦٨٧٦،٣٩٦٨٧،٠٨٧٩٧،٧٧٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٩،٨٤٥٢١،٨٣٠٢٣،٨١٤٢٣،٨١٤٢٥،٧٩٩٢٥،٧٩٩٢٧،٧٨٣٢٧،٧٨٣٢٧،٧٨٣٣١،٧٥٢٣١،٧٥٢٣١،٧٥٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٢،٣٧٩٣٨،٣٤٤٤٥،٨٩١٥٣،٠٣٤٦٢،١٦١٧٠،٨٨٦٨١،٥٩٥٨٩،١٢٣٩٦،٦٥١١٠٨،١٤٨١١٨،٨٣٩١٢٩،٥٣٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٠٣١٤،٤٣٤٤،٨٣٨٤،٨٣٨٥،٢٤١٥،٢٤١٥،٦٤٤٥،٦٤٤٥،٦٤٤٦،٤٥٠٦،٤٥٠٦،٤٥٠تاماخلا ةفلكت (

٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠٨،٢٠٠روجألاو بتاورلا

١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣١،٥٨٣تاراجيإلا

٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٥،٨٦٥١٦،٢٦٨١٦،٦٧١١٦،٦٧١١٧،٠٧٤١٧،٠٧٤٢٠،٢٥٥٢٠،٢٥٥٢٠،٢٥٥٢١،٠٦١٢١،٠٦١٢١،٠٦١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٦،٥١٥٢٢،٠٧٧٢٩،٢٢٠٣٦،٣٦٣٤٥،٠٨٧٥٣،٨١٢٦١،٣٤٠٦٨،٨٦٨٧٦،٣٩٦٨٧،٠٨٧٩٧،٧٧٨١٠٨،٤٦٩رهشلا 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

١٢،٥٣٤١٠٥،٨٢٩٢٤٨،٧٥٧٤١٠،١٨٦٦٠٦،٧٨٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣١٩،٥٠٥٤٠٤،٨٣٨٤٢٨،٦٥٢٤٥٢،٤٦٦٤٧٦،٢٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٣٢،٠٣٩٥١٠،٦٦٧٦٧٧،٤٠٩٨٦٢،٦٥٢١،٠٨٣،٠٦٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٦٤،٩٠٣٨٢،٢٣٨٨٧،٠٧٥٩١،٩١٣٩٦،٧٥٠تاماخلا ةفلكت (

٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠٩٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠تاراجيإلا

٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٢،٦٤٠٤،٣٤٠٤،٨١٤٥،٢٨٩٥،٧٦٣ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٢٦،٢١٠٢٦١،٩١١٢٦٧،٢٢٣٢٥٥،٨٦٨٢٤٤،٥١٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠٥،٨٢٩٢٤٨،٧٥٧٤١٠،١٨٦٦٠٦،٧٨٤٨٣٨،٥٥١ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


