
: 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
٣٧،٠٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيزاغ تابورشم  ، ةجزاط رئاصع  ، تاشتودنس  ، راطفإ تابجو

. ةجزاطلا رئاصعلاو تاشتودنسلا مدقي طسوتم ىوتسمب ةفيفخلا تابجولا ميدقتل ايرتفاك ءاشنإ

ريصع طالخ  ، شتودنس ناخس  ، ءاوه فيكم  ، ءام ناخس  ، نيزخت رزيرف  ، ضرع ةجالث
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٤٠ نع ل
ةلامع ،عورشملا بحاص

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

٨،٥٩٩-
%١٠،١٤-

ب ةئف ايرتفاك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨٤،٨٠٥
سيسأتلا تافورصم٤٥،٧٥٥

ةيزاغ تابورشم ،شتودنسلا تانوكم ،ةجزاط ةكاوف
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٢٠،٠٠٠-

٠

٢٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٨٠،٠٠٠

١٠٠،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،٠٠٠٣،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
١،٥٠٠٥،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
١،٥٠٠١،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١،٠٠٠١،٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢٢،٠٠٠٢٦٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤،٠٠٠١،٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١،٥٠٠٣،٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١،٠٠٠٠،٢٥٢٥٠٣،٠٠٠
١،٥٠٠٠،٨٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٩،٩٥٠١١٩،٤٠٠

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

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
١،٨٠٠١٥٠
٤،٠٠٠٣٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٧٠٨٤٠
٧٠٠٨،٤٠٠
١٢٠١،٤٤٠
٨٩٠١٠،٦٨٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٠٠٠٨٣ يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٤٠ ةحاسم

يلامجإلا

لامع
( عورشملا بحاص ريدم (

تاداريإلا يلامجإ
ةنخاس تابورشم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ةيزاغ تابورشم

دنبلا
تاشتودنس
ةجزاط تاريصع
ةنخاس تابورشم

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

ةيزاغ تابورشم

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

تاشتودنس
ةجزاط تاريصع

ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٩،٩٥٠١١٩،٤٠٠
٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٣٣٤،٠٠٠
٨٩٠١٠،٦٨٠
٨٣١،٠٠٠

١٨،١٥٧٢١٧،٨٨٠

٩٠٨١٠،٨٩٤

١٩،٠٦٥٢٢٨،٧٧٤

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١١،٤٣٩
١١،٤٣٩

٠
٢٢،٨٧٧

٠
٤٥،٧٥٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٧٢١٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ضرع ةجالث

٧١١٩%١١،٧٠٠١،٧٠٠رزيرف
١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠زاجوتب

١٠٩٠%٢٤٥٠٩٠٠تاشتودنس ناخس
٧١٠٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠ضرع ناخس
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي تادعم
٢٠١٢٠%١٦٠٠٦٠٠ريصع طالخ
١٠٣٦٠%٣١،٢٠٠٣،٦٠٠ءاوه فيكم

١٠٢٥%١٢٥٠٢٥٠ريشاك
١٥،٠٥٠١٣٧٩يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠%٤٥٠٠٢،٠٠٠تالواط مقطأ
٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٢٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠يلخاد روكيد
٢٠،٠٠٠٢٠٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٥٠١،٣٧٩١١٥

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٦٧

٣٧،٠٥٠٣،٥٧٩٢٩٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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



ةميقلا
٤٥،٧٥٥
٣٧،٠٥٠
٢،٠٠٠
٨٤،٨٠٥

ةميقلاليصفت
٤،٨٠٥ليومتلا ةميق
٨٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

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

١١،٠٠٠١٢،١٠٠١٣،٢٠٠١٣،٢٠٠١٤،٣٠٠١٤،٣٠٠١٥،٤٠٠١٥،٤٠٠١٥،٤٠٠١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠١٧٧،١٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١١٠١٢١١٣٢١٣٢١٤٣١٤٣١٥٤١٥٤١٥٤١٧٦١٧٦١٧٦١،٧٧١

( عيبلا تالومع )١١٠١٢١١٣٢١٣٢١٤٣١٤٣١٥٤١٥٤١٥٤١٧٦١٧٦١٧٦١،٧٧١

١٠،٧٨٠١١،٨٥٨١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٤،٠١٤١٤،٠١٤١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨١٧٣،٥٥٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٩٧٥٥،٤٧٣٥،٩٧٠٥،٩٧٠٦،٤٦٨٦،٤٦٨٦،٩٦٥٦،٩٦٥٦،٩٦٥٧،٩٦٠٧،٩٦٠٧،٩٦٠٨٠،٠٩٨تاماخلا ةفلكت (

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

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠١٠،٦٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨٣،٥٧٩لوصألا كالهإ

١٣،٤٨٠١٣،٩٧٧١٤،٤٧٥١٤،٤٧٥١٤،٩٧٢١٤،٩٧٢١٥،٤٧٠١٥،٤٧٠١٥،٤٧٠١٦،٤٦٥١٦،٤٦٥١٦،٤٦٥١٨٢،١٥٧فيلاكتلا يلامجإ

-٧٨٣٧٨٣٧٨٣٨،٥٩٩-٣٧٨-٣٧٨-٣٧٨-٩٥٨-٩٥٨-١،٥٣٩-١،٥٣٩-٢،١١٩-٢،٧٠٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٧٨٣٧٨٣٧٨٣٨،٥٩٩-٣٧٨-٣٧٨-٣٧٨-٩٥٨-٩٥٨-١،٥٣٩-١،٥٣٩-٢،١١٩-٢،٧٠٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٧٨٣٧٨٣٧٨٣٨،٥٩٩-٣٧٨-٣٧٨-٣٧٨-٩٥٨-٩٥٨-١،٥٣٩-١،٥٣٩-٢،١١٩-٢،٧٠٠حبرلا 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

١٧٧،١٠٠٢٢٤،٤٠٠٢٣٧،٦٠٠٢٥٠،٨٠٠٢٦٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٧٧١٢،٢٤٤٢،٣٧٦٢،٥٠٨٢،٦٤٠

( عيبلا تالومع )١،٧٧١٢،٢٤٤٢،٣٧٦٢،٥٠٨٢،٦٤٠

١٧٣،٥٥٨٢١٩،٩١٢٢٣٢،٨٤٨٢٤٥،٧٨٤٢٥٨،٧٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٠،٠٩٨١٠١،٤٩٠١٠٧،٤٦٠١١٣،٤٣٠١١٩،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٥٧٩٣،٥٧٩٣،٥٧٩٣،٥٧٩٣،٥٧٩لوصألا كالهإ

١٨٢،١٥٧٢٠٣،٥٤٩٢٠٩،٥١٩٢١٥،٤٨٩٢٢١،٤٥٩فيلاكتلا يلامجإ

١٦،٣٦٣٢٣،٣٢٩٣٠،٢٩٥٣٧،٢٦١-٨،٥٩٩ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٣٦٣٢٣،٣٢٩٣٠،٢٩٥٣٧،٢٦١-٨،٥٩٩ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٦،٣٦٣٢٣،٣٢٩٣٠،٢٩٥٣٧،٢٦١-٨،٥٩٩حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٣،٩٤%٣٥،٧٢%٢٧،٥١%١٩،٢٩%-١٠،١٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٤،٤٠%١٢،٣٣%١٠،٠٢%٧،٤٤%-٤،٩٥%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١١،٤٣٩ةيدقن

نودروم١١،٤٣٩ءالمعو نونيدم

٢٢،٨٧٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٥،٧٥٥٠

: ةتباث لوصأ

٨٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٥،٠٥٠تادعمو تالآ

٠٨٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٨٠،٠٠٠ضرأ

٢٢،٠٠٠٤،٨٠٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٩،٠٥٠٤،٨٠٥

٨٤،٨٠٥٨٤،٨٠٥

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
-٥،٧٧٣-٤،٦٣٢-٣،٤٩١-١١،٤٣٩٩،٠٣٧٧،٢١٦٥،٩٧٥٤،٧٣٥٤،٠٧٤٣،٤١٤١،١١٢١،١٩٠رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠،٧٨٠١١،٨٥٨١٢،٩٣٦١٢،٩٣٦١٤،٠١٤١٤،٠١٤١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٥،٠٩٢١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨١٧،٢٤٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٢،٢١٩٢٠،٨٩٥٢٠،١٥٢١٨،٩١١١٨،٧٤٩١٨،٠٨٨١٨،٥٠٦١٦،٢٠٤١٣،٩٠٢١٣،٧٥٧١٢،٦١٦١١،٤٧٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٩٧٥٥،٤٧٣٥،٩٧٠٥،٩٧٠٦،٤٦٨٦،٤٦٨٦،٩٦٥٦،٩٦٥٦،٩٦٥٧،٩٦٠٧،٩٦٠٧،٩٦٠تاماخلا ةفلكت (

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

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠تاراجيإلا

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢٢،٢٢٢ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،١٨٢١٣،٦٧٩١٤،١٧٧١٤،١٧٧١٤،٦٧٤١٤،٦٧٤١٧،٣٩٤١٧،٣٩٤١٧،٣٩٤١٨،٣٨٩١٨،٣٨٩١٨،٣٨٩ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٦،٩١٤-٥،٧٧٣-٤،٦٣٢-٣،٤٩١-٩،٠٣٧٧،٢١٦٥،٩٧٥٤،٧٣٥٤،٠٧٤٣،٤١٤١،١١٢١،١٩٠رهشلا 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

٧،١٤٣-١٣،٣٩٧-١٣،٦٣٩-١١،٤٣٩٦،٩١٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٧٣،٥٥٨٢١٩،٩١٢٢٣٢،٨٤٨٢٤٥،٧٨٤٢٥٨،٧٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٨٤،٩٩٧٢١٢،٩٩٨٢١٩،٢٠٩٢٣٢،٣٨٧٢٦٥،٨٦٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٠،٠٩٨١٠١،٤٩٠١٠٧،٤٦٠١١٣،٤٣٠١١٩،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

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

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠١٠،٦٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٣،٣٣٣٢٦،٦٦٧٢٦،٦٦٧١٣،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٩١،٩١١٢٢٦،٦٣٧٢٣٢،٦٠٧٢٢٥،٢٤٣٢١٧،٨٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧،١٤٣٤٧،٩٨٣-١٣،٣٩٧-١٣،٦٣٩-٦،٩١٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


