
: 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
١٢٨،٤٠٠عورشملا 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 - 

١١،٩٦٦
%٧،٧٢

سبالم ةلسغم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٥٥،٠٦٢
سيسأتلا تافورصم٢٤،٦٦٢

فيظنت داوم
ءام  ، ءابرهك

داجسلاو سبالملا فيظنت

. ةشورفملا ققشلاو تايفشتسملا لثم تامظنملا كلذكو دارفألل داجسلاو سبالملل ةلسغم ءاشنإ

سبالملا لمح ريس  ، ةاوكم  ، ةفاشن  ، ةلاسغ
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٦٠ نع ل
لماع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،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

٢٧٠٠٥،٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠
٣٠٣٠،٠٩٠٠١٠،٨٠٠
٣٠١٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٧،٤٠٠٢٠٨،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١،٢٠٠١،٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٥٤،٠٠٦٠٧٢٠

١،٢٦٠١٥،١٢٠

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
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٣،٤٠٠٢٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٦٠٤،٣٢٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١،١٦٠١٣،٩٢٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

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

تامظنم عم دقاعت

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

سبالم ليسغ
فحل

ةمدخلا  / جتنملا

ةفيظولا
لماع

( ةلسغملا بحاص يرادإ فظوم (

تاداريإلا يلامجإ

دنبلا
( مجك سبالملا ليسغ ةردوب (

( مجك ضيبم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

تاظحالم
عبرم رتم ٥٠ ةحاسم

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

ءابرهكلا
لزيد

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

لصألا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١،٢٦٠١٥،١٢٠
٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٢٨٣٣،٤٠٠
١،١٦٠١٣،٩٢٠
١٠٠١،٢٠٠
٩،٧٨٧١١٧،٤٤٠

٤٨٩٥،٨٧٢

١٠،٢٧٦١٢٣،٣١٢

عوم ا
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

٦،١٦٦
٦،١٦٦
٠

١٢،٣٣١
٠

٢٤،٦٦٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

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

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٥٠٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠يكيرمأ راخب سبكم
١٠١١٥٠%١١١،٥٠٠١١،٥٠٠ينطو  م١،٥ راخب دلوم

ك٢٥ ةراصع ١٠٢١٠٠%١٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠ةلاسغ + 
١٠٩٥٠%١٩،٥٠٠٩،٥٠٠لطر٥٠ راخب ةفاشن

١٠٨٥٠%١٨،٥٠٠٨،٥٠٠سبالم لمح ريس ٢٠٠
١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠ةريغص ةلاسغ
١٠١٨٠%١١،٨٠٠١،٨٠٠ةريغص ةراصع
١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠ةريغص ةفاشن
١٠٣٦٠%٣١،٢٠٠٣،٦٠٠ءاوه فيكم
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٧٨،٤٠٠٧٨٤٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠٠%١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠روكيدلا
٣٠،٠٠٠٣٠٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٦٧

٧٨،٤٠٠٧،٨٤٠٦٥٣

٣٠،٠٠٠٣،٠٠٠٢٥٠

١٢٨،٤٠٠١٢،٨٤٠١،٠٧٠

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

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

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

عوم ا

دنبلا
( ءامو ءابرهك تاديدمت ناكملا ريهجت (

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلا
٢٤،٦٦٢
١٢٨،٤٠٠
٢،٠٠٠

١٥٥،٠٦٢

ةميقلاليصفت
٥٥،٠٦٢ليومتلا 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

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

٨،٧٠٠٩،٥٧٠١٠،٤٤٠١٠،٤٤٠١١،٣١٠١١،٣١٠١٢،١٨٠١٢،١٨٠١٢،١٨٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٤٠،٠٧٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٨٧٩٦١٠٤١٠٤١١٣١١٣١٢٢١٢٢١٢٢١٣٩١٣٩١٣٩١،٤٠١

( عيبلا تالومع )٨٧٩٦١٠٤١٠٤١١٣١١٣١٢٢١٢٢١٢٢١٣٩١٣٩١٣٩١،٤٠١

٨،٥٢٦٩،٣٧٩١٠،٢٣١١٠،٢٣١١١،٠٨٤١١،٠٨٤١١،٩٣٦١١،٩٣٦١١،٩٣٦١٣،٦٤٢١٣،٦٤٢١٣،٦٤٢١٣٧،٢٦٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦٣٠٦٩٣٧٥٦٧٥٦٨١٩٨١٩٨٨٢٨٨٢٨٨٢١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨١٠،١٤٣تاماخلا 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

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١٣،٩٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١،٠٧٠١٢،٨٤٠لوصألا كالهإ

١٠،٢٢٧١٠،٢٩٠١٠،٣٥٣١٠،٣٥٣١٠،٤١٦١٠،٤١٦١٠،٤٧٩١٠،٤٧٩١٠،٤٧٩١٠،٦٠٥١٠،٦٠٥١٠،٦٠٥١٢٥،٣٠٣فيلاكتلا يلامجإ

٦٦٨٦٦٨١،٤٥٨١،٤٥٨١،٤٥٨٣،٠٣٧٣،٠٣٧٣،٠٣٧١١،٩٦٦-١٢١-١٢١-٩١١-١،٧٠١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦٦٨٦٦٨١،٤٥٨١،٤٥٨١،٤٥٨٣،٠٣٧٣،٠٣٧٣،٠٣٧١١،٩٦٦-١٢١-١٢١-٩١١-١،٧٠١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٦٦٨٦٦٨١،٤٥٨١،٤٥٨١،٤٥٨٣،٠٣٧٣،٠٣٧٣،٠٣٧١١،٩٦٦-١٢١-١٢١-٩١١-١،٧٠١حبرلا 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

١٤٠،٠٧٠١٧٧،٤٨٠١٨٧،٩٢٠١٩٨،٣٦٠٢٠٨،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٤٠١١،٧٧٥١،٨٧٩١،٩٨٤٢،٠٨٨

( عيبلا تالومع )١،٤٠١١،٧٧٥١،٨٧٩١،٩٨٤٢،٠٨٨

١٣٧،٢٦٩١٧٣،٩٣٠١٨٤،١٦٢١٩٤،٣٩٣٢٠٤،٦٢٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٠،١٤٣١٢،٨٥٢١٣،٦٠٨١٤،٣٦٤١٥،١٢٠تاماخلا ةفلكت (

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

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

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

١٢،٨٤٠١٢،٨٤٠١٢،٨٤٠١٢،٨٤٠١٢،٨٤٠لوصألا كالهإ

١٢٥،٣٠٣١٢٨،٠١٢١٢٨،٧٦٨١٢٩،٥٢٤١٣٠،٢٨٠فيلاكتلا يلامجإ

١١،٩٦٦٤٥،٩١٨٥٥،٣٩٤٦٤،٨٦٩٧٤،٣٤٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٩٦٦٤٥،٩١٨٥٥،٣٩٤٦٤،٨٦٩٧٤،٣٤٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١١،٩٦٦٤٥،٩١٨٥٥،٣٩٤٦٤،٨٦٩٧٤،٣٤٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٧،٩٤%٤١،٨٣%٣٥،٧٢%٢٩،٦١%٧،٧٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٦،٣٣%٣٣،٣٧%٣٠،٠٨%٢٦،٤٠%٨،٧٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٦،١٦٦ةيدقن

نودروم٦،١٦٦ءالمعو نونيدم

١٢،٣٣١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٤،٦٦٢٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٧٨،٤٠٠تادعمو تالآ

٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٣٢،٠٠٠٥٥،٠٦٢ىرخأ ةتباث لوصأ

١٣٠،٤٠٠٥٥،٠٦٢

١٥٥،٠٦٢١٥٥،٠٦٢

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
٦،١٦٦٥،٥٣٥٥،٦٩٤٦،٦٤٢٧،٥٩١٩،٣٢٩١١،٠٦٧١٠،٨١٧١٠،٥٦٧١٠،٣١٧١١،٦٤٦١٢،٩٧٥رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٨،٥٢٦٩،٣٧٩١٠،٢٣١١٠،٢٣١١١،٠٨٤١١،٠٨٤١١،٩٣٦١١،٩٣٦١١،٩٣٦١٣،٦٤٢١٣،٦٤٢١٣،٦٤٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٤،٦٩٢١٤،٩١٤١٥،٩٢٥١٦،٨٧٤١٨،٦٧٥٢٠،٤١٣٢٣،٠٠٤٢٢،٧٥٤٢٢،٥٠٤٢٣،٩٥٩٢٥،٢٨٨٢٦،٦١٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦٣٠٦٩٣٧٥٦٧٥٦٨١٩٨١٩٨٨٢٨٨٢٨٨٢١،٠٠٨١،٠٠٨١،٠٠٨تاماخلا 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

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣ةيرادإلا فيراصملا

١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠١،١٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٩،١٥٧٩،٢٢٠٩،٢٨٣٩،٢٨٣٩،٣٤٦٩،٣٤٦١٢،١٨٦١٢،١٨٦١٢،١٨٦١٢،٣١٢١٢،٣١٢١٢،٣١٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٥٣٥٥،٦٩٤٦،٦٤٢٧،٥٩١٩،٣٢٩١١،٠٦٧١٠،٨١٧١٠،٥٦٧١٠،٣١٧١١،٦٤٦١٢،٩٧٥١٤،٣٠٥رهشلا 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

٦،١٦٦١٤،٣٠٥٣٩،٧٣٠٧٤،٦٣٠١٣٥،٦٧٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٣٧،٢٦٩١٧٣،٩٣٠١٨٤،١٦٢١٩٤،٣٩٣٢٠٤،٦٢٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٤٣،٤٣٤١٨٨،٢٣٥٢٢٣،٨٩١٢٦٩،٠٢٣٣٤٠،٢٩٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٠،١٤٣١٢،٨٥٢١٣،٦٠٨١٤،٣٦٤١٥،١٢٠تاماخلا ةفلكت (

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

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

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠١٣،٩٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٢٩،١٣٠١٤٨،٥٠٥١٤٩،٢٦١١٣٣،٣٥١١١٧،٤٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،٣٠٥٣٩،٧٣٠٧٤،٦٣٠١٣٥،٦٧٢٢٢٢،٨٥٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


