
: 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
٤٦،٢٨٠عورشملا ةفلكت
١٠،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيدنه ةيبعش تابجو

. ةيويسأ بونج ةيبعشلا تابجولا ميدقتل معطم

اهريغو  ( ةرشابم تاودأ  ، خيبط تاودأ  ، دقوم خبطم تامزلتسم (
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٧٠ نع ل
لماع ،خابط ،عورشملا بحاص

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

٥٧،٣٤٦
%٤٤،٦٧

ةيدنه تالوكأم معطم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٢٨،٣٨١
سيسأتلا تافورصم٧٢،١٠١

اهريغو ،تاورضخ ،محل ،جاجد
زاغ  ، ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
١٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٤٠٠،٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠
٦٠٠،٠٠٠
٧٠٠،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 يلامجإبلطلا ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

١،٨٠٠،٠٢٥،٠٤٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠
٤٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٩٠٠٥،٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٥٢٥،٠٠١٢٥١،٥٠٠
١٠١٥٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٤٥٠٩،٠٠٤،٠٥٠٤٨،٦٠٠
١٥١١٠،٠٠١،٦٥٠١٩،٨٠٠
١١،٠٠٠،٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

١٢،٨٢٥١٥٣،٩٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٥٠،٠٠٠٤،١٦٧
٥٠،٠٠٠٤،١٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٢،٨٠٠٢٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٢٠١،٤٤٠
٨٠٠٩،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١،٢٢٠١٤،٦٤٠ يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا

( مجك ٥٠ قيقد (
لوقبو تاورضخ

ءابرهكلا
زاغ

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالم
عبرم رتم ٧٠ ةحاسم

يلامجإلا

عورشملا بحاص
خابط
رشابم

تاداريإلا يلامجإ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( مجك محل (
( مجك ٥٠ زرا (

ىرخأ داوم

دنبلا
( هبح دمجم جاجد (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيدنه تالكأ
ةمدخلا  / جتنملا

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



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٢،٨٢٥١٥٣،٩٠٠
١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٤،١٦٧٥٠،٠٠٠
٢٣٣٢،٨٠٠
١،٢٢٠١٤،٦٤٠
١٦٧٢،٠٠٠

٢٨،٦١٢٣٤٣،٣٤٠

١،٤٣١١٧،١٦٧

٣٠،٠٤٢٣٦٠،٥٠٧

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

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٨،٠٢٥
١٨،٠٢٥

٠
٣٦،٠٥١

٠
٧٢،١٠١

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٥٠٠%١٥،٠٠٠
١٠٤٨%٤٨٠

١٥،٤٨٠١٥٤٨

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( ليتسلناتس ٢٠١٢٠%١٦٠٠٦٠٠ردق (
٢٠٢٠٠%٢٠٥٠١،٠٠٠ةريغص رودق
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠نيجع ةنيكم

( نويع ٣ ١٠٢٤%٣٨٠٢٤٠دقوم (
١٠١٥%١١٥٠١٥٠ريبك دقوم
١٠٤٨٠%٤١،٢٠٠٤،٨٠٠ءاوه فيكم
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠ةيودي تاودأ
١٠٦٦%٣٢٢٠٦٦٠زاغ تاناوطسا
٢٠٤٠%٥٠٤٢٠٠ةرشابم نوحص

٢٠٣٠%٣٠٥١٥٠ةرشابملل ىرخأ تايلامك
١٠،٢٠٠١،٢١٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٣٧٥%٥٥٠٠٢،٥٠٠تالواط
١٥٩٠%١٦٠٠٦٠٠ىرخأ تاثاثأ

٣،١٠٠٤٦٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠لحم ةحول
١٠١٥٠٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠يلخاد روكيد

١٧،٥٠٠١٧٥٠يلامجإلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

زبخ نرف
عوم ا

دنبلا
ةيلخاد تازيهجت

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



يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٤٨٠١،٥٤٨١٢٩

١٠،٢٠٠١،٢١٥١٠١

٣،١٠٠٤٦٥٣٩

١٧،٥٠٠١،٧٥٠١٤٦

٤٦،٢٨٠٤،٩٧٨٤١٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٦،٠٠٠
٢،٠٠٠
٢،٠٠٠
١٠،٠٠٠

ةميقلا
٧٢،١٠١
٤٦،٢٨٠
١٠،٠٠٠
١٢٨،٣٨١

ةميقلاليصفت
٢٨،٣٨١ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم

ةينوناق تافورصم
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

٢٢،٥٠٠٢٤،٧٥٠٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠٢٩،٢٥٠٢٩،٢٥٠٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦٢،٢٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٢٥٢٤٨٢٧٠٢٧٠٢٩٣٢٩٣٣١٥٣١٥٣١٥٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣،٦٢٣

( عيبلا تالومع )٢٢٥٢٤٨٢٧٠٢٧٠٢٩٣٢٩٣٣١٥٣١٥٣١٥٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣،٦٢٣

٢٢،٠٥٠٢٤،٢٥٥٢٦،٤٦٠٢٦،٤٦٠٢٨،٦٦٥٢٨،٦٦٥٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٥٥،٠٠٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٤١٣٧،٠٥٤٧،٦٩٥٧،٦٩٥٨،٣٣٦٨،٣٣٦٨،٩٧٨٨،٩٧٨٨،٩٧٨١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠١٠٣،٢٤١تاماخلا ةفلكت (

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١٤،٦٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤،٩٧٨لوصألا كالهإ

٢٢،٦١٤٢٣،٢٥٥٢٣،٨٩٧٢٣،٨٩٧٢٤،٥٣٨٢٤،٥٣٨٢٥،١٧٩٢٥،١٧٩٢٥،١٧٩٢٦،٤٦٢٢٦،٤٦٢٢٦،٤٦٢٢٩٧،٦٥٩فيلاكتلا يلامجإ

١،٠٠٠٢،٥٦٤٢،٥٦٤٤،١٢٧٤،١٢٧٥،٦٩١٥،٦٩١٥،٦٩١٨،٨١٩٨،٨١٩٨،٨١٩٥٧،٣٤٦-٥٦٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٠٠٠٢،٥٦٤٢،٥٦٤٤،١٢٧٤،١٢٧٥،٦٩١٥،٦٩١٥،٦٩١٨،٨١٩٨،٨١٩٨،٨١٩٥٧،٣٤٦-٥٦٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٠٠٠٢،٥٦٤٢،٥٦٤٤،١٢٧٤،١٢٧٥،٦٩١٥،٦٩١٥،٦٩١٨،٨١٩٨،٨١٩٨،٨١٩٥٧،٣٤٦-٥٦٤حبرلا 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

٣٦٢،٢٥٠٤٥٩،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠٥١٣،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٦٢٣٤،٥٩٠٤،٨٦٠٥،١٣٠٥،٤٠٠

( عيبلا تالومع )٣،٦٢٣٤،٥٩٠٤،٨٦٠٥،١٣٠٥،٤٠٠

٣٥٥،٠٠٥٤٤٩،٨٢٠٤٧٦،٢٨٠٥٠٢،٧٤٠٥٢٩،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٠٣،٢٤١١٣٠،٨١٥١٣٨،٥١٠١٤٦،٢٠٥١٥٣،٩٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

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

١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٩٧٨٤،٩٧٨٤،٩٧٨٤،٩٧٨٤،٩٧٨لوصألا كالهإ

٢٩٧،٦٥٩٣٢٥،٢٣٣٣٣٢،٩٢٨٣٤٠،٦٢٣٣٤٨،٣١٨فيلاكتلا يلامجإ

٥٧،٣٤٦١٢٤،٥٨٧١٤٣،٣٥٢١٦٢،١١٧١٨٠،٨٨٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٧،٣٤٦١٢٤،٥٨٧١٤٣،٣٥٢١٦٢،١١٧١٨٠،٨٨٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٧،٣٤٦١٢٤،٥٨٧١٤٣،٣٥٢١٦٢،١١٧١٨٠،٨٨٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٤٠،٨٩%١٢٦،٢٨%١١١،٦٦%٩٧،٠٤%٤٤،٦٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٤،١٨%٣٢،٢٥%٣٠،١٠%٢٧،٧٠%١٦،١٥%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٨،٠٢٥ةيدقن

نودروم١٨،٠٢٥ءالمعو نونيدم

٣٦،٠٥١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧٢،١٠١٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،١٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٠،٢٠٠تادعمو تالآ

١٥،٤٨٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٢٧،٥٠٠٢٨،٣٨١ىرخأ ةتباث لوصأ

٥٦،٢٨٠٢٨،٣٨١

١٢٨،٣٨١١٢٨،٣٨١

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
١٨،٠٢٥١٧،٨٧٦١٩،٢٩١٢٢،٢٦٩٢٥،٢٤٧٢٩،٧٩٠٣٤،٣٣٢٣٧،٦٦٠٤٠،٩٨٨٤٤،٣١٦٥٠،٧٧١٥٧،٢٢٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٢،٠٥٠٢٤،٢٥٥٢٦،٤٦٠٢٦،٤٦٠٢٨،٦٦٥٢٨،٦٦٥٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٠،٨٧٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٤٠،٠٧٥٤٢،١٣١٤٥،٧٥١٤٨،٧٢٩٥٣،٩١٢٥٨،٤٥٥٦٥،٢٠٢٦٨،٥٣٠٧١،٨٥٨٧٩،٥٩٦٨٦،٠٥١٩٢،٥٠٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٤١٣٧،٠٥٤٧،٦٩٥٧،٦٩٥٨،٣٣٦٨،٣٣٦٨،٩٧٨٨،٩٧٨٨،٩٧٨١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠تاماخلا ةفلكت (

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧تاراجيإلا

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣ةيرادإلا فيراصملا

١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠١،٢٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٢،١٩٩٢٢،٨٤٠٢٣،٤٨٢٢٣،٤٨٢٢٤،١٢٣٢٤،١٢٣٢٧،٥٤٢٢٧،٥٤٢٢٧،٥٤٢٢٨،٨٢٤٢٨،٨٢٤٢٨،٨٢٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٧،٨٧٦١٩،٢٩١٢٢،٢٦٩٢٥،٢٤٧٢٩،٧٩٠٣٤،٣٣٢٣٧،٦٦٠٤٠،٩٨٨٤٤،٣١٦٥٠،٧٧١٥٧،٢٢٧٦٣،٦٨٢رهشلا 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

١٨،٠٢٥٦٣،٦٨٢١٥٩،٩١٤٢٧٤،٩١١٤٢٥،٣٣٩ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٥٥،٠٠٥٤٤٩،٨٢٠٤٧٦،٢٨٠٥٠٢،٧٤٠٥٢٩،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٧٣،٠٣٠٥١٣،٥٠٢٦٣٦،١٩٤٧٧٧،٦٥١٩٥٤،٥٣٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٠٣،٢٤١١٣٠،٨١٥١٣٨،٥١٠١٤٦،٢٠٥١٥٣،٩٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

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

١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠١٤،٦٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣٠٩،٣٤٨٣٥٣،٥٨٨٣٦١،٢٨٣٣٥٢،٣١٢٣٤٣،٣٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦٣،٦٨٢١٥٩،٩١٤٢٧٤،٩١١٤٢٥،٣٣٩٦١١،١٩٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


