
: 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
٨٧،١٥٠عورشملا ةفلكت
٨،٥٠٠لماعلا 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 - 

٣،٨٨٢-
%٢،٣٤-

ةيئاسن ريفوك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٦٦،٠٩٧
سيسأتلا تافورصم٧٠،٤٤٧

رعشلل غبصو تاميركو جايكيم قيحاسم
ءام  ، ءابرهك

ةرشبلا فيظنت و جايكيملا لمعو رعشلا صق ةمدخ

ةرشبلا فيظنتو جايكيملا لمعو ،رعشلا صقو تاحيرست نم ءاسنلل ةصصخم تامدخ ميدقتل يئاسن نولاص

اهريغ  ، هجولا فيظنتل راخب ةلآ  ، ءاوه فيكم  ، راوشس ةلآ  ، ةيودي تاودأ  ، رعشلا غبصو صق يسرك
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم
ةفاظنو تادعاسم تالماع ،ةرشب فيظنتو جايكيم ةيئاصخأ ،رعش صق ةيئاصخأ ،عورشملا ةبحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،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

٥٠٨٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٥٠١٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٥٠١٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٥٠١٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٨١،٥٠٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
٣٠١٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٤١،٥٠٠٤٩٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٠١٠٠،٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٠١٠٠،٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٠١٥٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٠١٠٠،٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢٣،٥٠٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

١٧،٥٠٠٢١٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣،٦٠٠٣٠٠
٣،٦٠٠٣٠٠
٢،٠٠٠١٦٧
٣،٦٠٠٣٠٠
٣،٦٠٠٣٠٠
١٧،٤٠٠١،٤٥٠

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

رعش ةحيرست

تاداريإلا يلامجإ

جايكم

ريك يدب  ، ةوالح  ، يبرغم مامح

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

رعش صق
رعش غبص

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

ةفيظولا
رعش صق ةيئاصخأ
ةرشبلاب ةيانع ةيئاصخأ

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم

ةيبساحم تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

سئارع زيهجت

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

ىرخأ داوم

دنبلا
رعشلا غبص تاودأ
ةرشبلاب ةيانع تاميرك

جايكم تاودأ

ةدعاسم ةلماع

يلامجإلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ةفاظن ةلماع
( عورشملا ةبحاص ةريدم (



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٣٠١،٥٦٠
١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١،١٣٠١٣،٥٦٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٥٠٠٤٢

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
١٧،٥٠٠٢١٠،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
١،٤٥٠١٧،٤٠٠
١،١٣٠١٣،٥٦٠
٤٢٥٠٠

٢٧،٩٥٥٣٣٥،٤٦٠

١،٣٩٨١٦،٧٧٣

٢٩،٣٥٣٣٥٢،٢٣٣

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
هايملا

عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةيرود ةنايص

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

١٧،٦١٢
١٧،٦١٢

٠
٣٥،٢٢٣

٠
٧٠،٤٤٧

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٦٠٠%٣١،٠٠٠٣،٠٠٠ةيودي تادعم
٢٠١٥٠%٣٢٥٠٧٥٠راوشس ةلآ
١٠٩٠٠%٣٣،٠٠٠٩،٠٠٠رعشلا صق يسارك
١٠٤٤٠%٢٢،٢٠٠٤،٤٠٠رعشلا غبص يسرك
١٠٢٥٠%٢١،٢٥٠٢،٥٠٠هجولا فيظنت راخب ةلآ

١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠رعشلا غبص ةلآ
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يئرمو يتوص ماظن

١٠٦٠٠%٥١،٢٠٠٦،٠٠٠ءاوه تافيكم
١٠٤٠٠%٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠ىرخأ تادعم

٣٧،٦٥٠٤١٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٤٥٠%٣١،٥٠٠٤،٥٠٠بنك مقطأ

٤،٥٠٠٤٥٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٩٠٠٠%١٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠يلخاد روكيد
٤٥،٠٠٠٩٠٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣٧،٦٥٠٤،١٤٠٣٤٥

٤،٥٠٠٤٥٠٣٨

٤٥،٠٠٠٩،٠٠٠٧٥٠

٨٧،١٥٠١٣،٥٩٠١،١٣٣

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

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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
٣،٠٠٠
٢،٠٠٠
١،٥٠٠
٨،٥٠٠

ةميقلا
٧٠،٤٤٧
٨٧،١٥٠
٨،٥٠٠

١٦٦،٠٩٧

ةميقلاليصفت
١٦،٠٩٧ليومتلا ةميق
١٥٠،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

ليجست موسر
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،٧٥٠٢٢،٨٢٥٢٤،٩٠٠٢٤،٩٠٠٢٦،٩٧٥٢٦،٩٧٥٢٩،٠٥٠٢٩،٠٥٠٢٩،٠٥٠٣٣،٢٠٠٣٣،٢٠٠٣٣،٢٠٠٣٣٤،٠٧٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٠٨٢٢٨٢٤٩٢٤٩٢٧٠٢٧٠٢٩١٢٩١٢٩١٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣،٣٤١

( عيبلا تالومع )٢٠٨٢٢٨٢٤٩٢٤٩٢٧٠٢٧٠٢٩١٢٩١٢٩١٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣،٣٤١

٢٠،٣٣٥٢٢،٣٦٩٢٤،٤٠٢٢٤،٤٠٢٢٦،٤٣٦٢٦،٤٣٦٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦٣٢٧،٣٩٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٢٥٠٢،٤٧٥٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٩٢٥٢،٩٢٥٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣٦،٢٢٥تاماخلا ةفلكت (

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠٢١٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١٧،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١٣،٥٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١،١٣٣١٣،٥٩٠لوصألا كالهإ

٢٦،٨٣٨٢٧،٠٦٣٢٧،٢٨٨٢٧،٢٨٨٢٧،٥١٣٢٧،٥١٣٢٧،٧٣٨٢٧،٧٣٨٢٧،٧٣٨٢٨،١٨٨٢٨،١٨٨٢٨،١٨٨٣٣١،٢٧٥فيلاكتلا يلامجإ

-٧٣١٧٣١٧٣١٤،٣٤٩٤،٣٤٩٤،٣٤٩٣،٨٨٢-١،٠٧٧-١،٠٧٧-٢،٨٨٦-٢،٨٨٦-٤،٦٩٤-٦،٥٠٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٧٣١٧٣١٧٣١٤،٣٤٩٤،٣٤٩٤،٣٤٩٣،٨٨٢-١،٠٧٧-١،٠٧٧-٢،٨٨٦-٢،٨٨٦-٤،٦٩٤-٦،٥٠٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٧٣١٧٣١٧٣١٤،٣٤٩٤،٣٤٩٤،٣٤٩٣،٨٨٢-١،٠٧٧-١،٠٧٧-٢،٨٨٦-٢،٨٨٦-٤،٦٩٤-٦،٥٠٣حبرلا 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

٣٣٤،٠٧٥٤٢٣،٣٠٠٤٤٨،٢٠٠٤٧٣،١٠٠٤٩٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٣٤١٤،٢٣٣٤،٤٨٢٤،٧٣١٤،٩٨٠

( عيبلا تالومع )٣،٣٤١٤،٢٣٣٤،٤٨٢٤،٧٣١٤،٩٨٠

٣٢٧،٣٩٤٤١٤،٨٣٤٤٣٩،٢٣٦٤٦٣،٦٣٨٤٨٨،٠٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٦،٢٢٥٤٥،٩٠٠٤٨،٦٠٠٥١،٣٠٠٥٤،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٣،٥٩٠١٣،٥٩٠١٣،٥٩٠١٣،٥٩٠١٣،٥٩٠لوصألا كالهإ

٣٣١،٢٧٥٣٤٠،٩٥٠٣٤٣،٦٥٠٣٤٦،٣٥٠٣٤٩،٠٥٠فيلاكتلا يلامجإ

٧٣،٨٨٤٩٥،٥٨٦١١٧،٢٨٨١٣٨،٩٩٠-٣،٨٨٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧٣،٨٨٤٩٥،٥٨٦١١٧،٢٨٨١٣٨،٩٩٠-٣،٨٨٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٧٣،٨٨٤٩٥،٥٨٦١١٧،٢٨٨١٣٨،٩٩٠-٣،٨٨٢حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٨٣،٦٨%٧٠،٦١%٥٧،٥٥%٤٤،٤٨%-٢،٣٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٨،٤٨%٢٥،٣٠%٢١،٧٦%١٧،٨١%-١،١٩%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٧،٦١٢ةيدقن

نودروم١٧،٦١٢ءالمعو نونيدم

٣٥،٢٢٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧٠،٤٤٧٠

: ةتباث لوصأ

١٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٥٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣٧،٦٥٠تادعمو تالآ

٠١٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٥٠،٠٠٠ضرأ

٥٣،٥٠٠١٦،٠٩٧ىرخأ ةتباث لوصأ

٩٥،٦٥٠١٦،٠٩٧

١٦٦،٠٩٧١٦٦،٠٩٧

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
١،٠٠٦-٣٠٩-١٧،٦١٢١٢،٢٤٢٨،٦٨٠٦،٩٢٧٥،١٧٤٥،٢٣٠٥،٢٨٥٢،٩٨٢٦٨٠١،٦٢٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٠،٣٣٥٢٢،٣٦٩٢٤،٤٠٢٢٤،٤٠٢٢٦،٤٣٦٢٦،٤٣٦٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٧،٩٤٧٣٤،٦١٠٣٣،٠٨٢٣١،٣٢٩٣١،٦١٠٣١،٦٦٥٣٣،٧٥٤٣١،٤٥١٢٩،١٤٩٣٠،٩١٣٣٢،٢٢٧٣٣،٥٤٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٢٥٠٢،٤٧٥٢،٧٠٠٢،٧٠٠٢،٩٢٥٢،٩٢٥٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣تاراجيإلا

١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠١،٤٥٠ةيرادإلا فيراصملا

١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠١،١٣٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٥،٧٠٥٢٥،٩٣٠٢٦،١٥٥٢٦،١٥٥٢٦،٣٨٠٢٦،٣٨٠٣٠،٧٧٢٣٠،٧٧٢٣٠،٧٧٢٣١،٢٢٢٣١،٢٢٢٣١،٢٢٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١،٠٠٦٢،٣٢٠-٣٠٩-١٢،٢٤٢٨،٦٨٠٦،٩٢٧٥،١٧٤٥،٢٣٠٥،٢٨٥٢،٩٨٢٦٨٠١،٦٢٣رهشلا 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

١٧،٦١٢٢،٣٢٠٣٩،٧٩٤٩٨،٩٧٠٢٠٤،٨٤٨ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٢٧،٣٩٤٤١٤،٨٣٤٤٣٩،٢٣٦٤٦٣،٦٣٨٤٨٨،٠٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٤٥،٠٠٥٤١٧،١٥٤٤٧٩،٠٣٠٥٦٢،٦٠٨٦٩٢،٨٨٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٦،٢٢٥٤٥،٩٠٠٤٨،٦٠٠٥١،٣٠٠٥٤،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تاراجيإلا

١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠١٧،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠١٣،٥٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣٤٢،٦٨٥٣٧٧،٣٦٠٣٨٠،٠٦٠٣٥٧،٧٦٠٣٣٥،٤٦٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢،٣٢٠٣٩،٧٩٤٩٨،٩٧٠٢٠٤،٨٤٨٣٥٧،٤٢٨ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


