
: 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
٢٤،٧٦٠عورشملا ةفلكت
٣،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 - 

٧٢،٧٥٢
%١٩،٠٠

يكرتلا داجسلا ضرعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٨٢،٩٧٥
سيسأتلا تافورصم٣٥٥،٢١٥

دابل ،يكرت داجس
ءابرهك

يكرت داجس

. هناولأو ةلاكشا فلتخمب يكرتلا داجسلا عيبل ضرعم

ءاوه فيكم
. عبرم رتم ١٥٠ نع لقت ال ةحاسم

لماع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠

٥٠٠،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

١٢٠٣٠٠٣٦،٠٠٠٤٣٢،٠٠٠
١٢٠٤٢٠٥٠،٤٠٠٦٠٤،٨٠٠
٦٠٨٥٠٥١،٠٠٠٦١٢،٠٠٠
١٥٠١٣٠١٩،٥٠٠٢٣٤،٠٠٠
١٠١٧٠١،٧٠٠٢٠،٤٠٠

١٥٨،٦٠٠١،٩٠٣،٢٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٢٠٢٦٥٣١،٨٠٠٣٨١،٦٠٠
١٢٠٣٦٠٤٣،٢٠٠٥١٨،٤٠٠
٦٠٧٢٠٤٣،٢٠٠٥١٨،٤٠٠
١٥٠٩٢١٣،٨٠٠١٦٥،٦٠٠
١٠١٣٥١،٣٥٠١٦،٢٠٠

١٣٣،٣٥٠١،٦٠٠،٢٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٣،١٠٠٢٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٠٧،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

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

م٤ م٣ يكرت داجس * 

لماع

تاداريإلا يلامجإ

( رتم يكرت داجس تيكوم (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

م٢،٣٠ م١،٦ يكرت داجس * 
م٣ م٢ يكرت داجس * 

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

تاظحالملصألا
ةحاسمب ضرعم عبرم رتم ١٥٠ 

تاظحالم
صيخارت موسر

مم * ٥٠م دابل ةفل ٦

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

( رتم يكرت داجس تيكوم (
مم * ٥٠م دابل ةفل ٦

دنبلا
يكرت داجس ١،٦م * ٢،٣٠م

م٣ م٢ يكرت داجس * 
م٤ م٣ يكرت داجس * 

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (



ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٣٣،٣٥٠١،٦٠٠،٢٠٠
٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢٥٨٣،١٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

١٤٠،٩٥٨١،٦٩١،٥٠٠

٧،٠٤٨٨٤،٥٧٥

١٤٨،٠٠٦١،٧٧٦،٠٧٥

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
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

عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٨٨،٨٠٤
٨٨،٨٠٤

٠
١٧٧،٦٠٨

٠
٣٥٥،٢١٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٦%٣١٢٠٣٦٠ءاوه فيكم
١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠ةيودي تاودأ

٧٦٠٧٦يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٤٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠بنك مقط
١٠٢٠٠%٤٥٠٠٢،٠٠٠ةيلخاد هءاضإ

٤،٠٠٠٦٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٣٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠يلخاد روكيد
٢٠،٠٠٠٣٠٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٧٦٠٧٦٦

٤،٠٠٠٦٠٠٥٠

٢٠،٠٠٠٣،٠٠٠٢٥٠

٢٤،٧٦٠٣،٦٧٦٣٠٦

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

ةميقلا
٣٥٥،٢١٥
٢٤،٧٦٠
٣،٠٠٠

٣٨٢،٩٧٥

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

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

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



ةميقلاليصفت
٣٢،٩٧٥ليومتلا ةميق
١٥٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

٢٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
٥،٠٠%يراجتلا ةمدخلا ةبسن

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

٧٩،٣٠٠٨٧،٢٣٠٩٥،١٦٠٩٥،١٦٠١٠٣،٠٩٠١٠٣،٠٩٠١١١،٠٢٠١١١،٠٢٠١١١،٠٢٠١٢٦،٨٨٠١٢٦،٨٨٠١٢٦،٨٨٠١،٢٧٦،٧٣٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧٩٣٨٧٢٩٥٢٩٥٢١،٠٣١١،٠٣١١،١١٠١،١١٠١،١١٠١،٢٦٩١،٢٦٩١،٢٦٩١٢،٧٦٧

( عيبلا تالومع )٧٩٣٨٧٢٩٥٢٩٥٢١،٠٣١١،٠٣١١،١١٠١،١١٠١،١١٠١،٢٦٩١،٢٦٩١،٢٦٩١٢،٧٦٧

٧٧،٧١٤٨٥،٤٨٥٩٣،٢٥٧٩٣،٢٥٧١٠١،٠٢٨١٠١،٠٢٨١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٢٤،٣٤٢١٢٤،٣٤٢١٢٤،٣٤٢١،٢٥١،١٩٥تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦٦،٦٧٥٧٣،٣٤٣٨٠،٠١٠٨٠،٠١٠٨٦،٦٧٨٨٦،٦٧٨٩٣،٣٤٥٩٣،٣٤٥٩٣،٣٤٥١٠٦،٦٨٠١٠٦،٦٨٠١٠٦،٦٨٠١،٠٧٣،٤٦٨تاماخلا ةفلكت (

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٣،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣،٦٧٦لوصألا كالهإ

٧٤،٥٩٠٨١،٢٥٧٨٧،٩٢٥٨٧،٩٢٥٩٤،٥٩٢٩٤،٥٩٢١٠١،٢٦٠١٠١،٢٦٠١٠١،٢٦٠١١٤،٥٩٥١١٤،٥٩٥١١٤،٥٩٥١،١٦٨،٤٤٤فيلاكتلا يلامجإ

٣،١٢٤٤،٢٢٨٥،٣٣٢٥،٣٣٢٦،٤٣٦٦،٤٣٦٧،٥٤٠٧،٥٤٠٧،٥٤٠٩،٧٤٨٩،٧٤٨٩،٧٤٨٨٢،٧٥٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣١٠،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢،٢٩١٣،٣٩٥٤،٤٩٩٤،٤٩٩٥،٦٠٣٥،٦٠٣٦،٧٠٧٦،٧٠٧٦،٧٠٧٨،٩١٤٨،٩١٤٨،٩١٤٧٢،٧٥٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢،٢٩١٣،٣٩٥٤،٤٩٩٤،٤٩٩٥،٦٠٣٥،٦٠٣٦،٧٠٧٦،٧٠٧٦،٧٠٧٨،٩١٤٨،٩١٤٨،٩١٤٧٢،٧٥٢حبرلا 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

١،٢٧٦،٧٣٠١،٦١٧،٧٢٠١،٧١٢،٨٨٠١،٨٠٨،٠٤٠١،٩٠٣،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢،٧٦٧١٦،١٧٧١٧،١٢٩١٨،٠٨٠١٩،٠٣٢

( عيبلا تالومع )١٢،٧٦٧١٦،١٧٧١٧،١٢٩١٨،٠٨٠١٩،٠٣٢

١،٢٥١،١٩٥١،٥٨٥،٣٦٦١،٦٧٨،٦٢٢١،٧٧١،٨٧٩١،٨٦٥،١٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١،٠٧٣،٤٦٨١،٣٦٠،١٧٠١،٤٤٠،١٨٠١،٥٢٠،١٩٠١،٦٠٠،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٣،٦٧٦٣،٦٧٦٣،٦٧٦٣،٦٧٦٣،٦٧٦لوصألا كالهإ

١،١٦٨،٤٤٤١،٤٥٥،١٤٦١،٥٣٥،١٥٦١،٦١٥،١٦٦١،٦٩٥،١٧٦فيلاكتلا يلامجإ

٨٢،٧٥٢١٣٠،٢٢٠١٤٣،٤٦٦١٥٦،٧١٣١٦٩،٩٦٠ليغشتلا حبر يلامجإ

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧٢،٧٥٢١٢٠،٢٢٠١٣٣،٤٦٦١٤٦،٧١٣١٥٩،٩٦٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٧٢،٧٥٢١٢٠،٢٢٠١٣٣،٤٦٦١٤٦،٧١٣١٥٩،٩٦٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤١،٧٧%٣٨،٣١%٣٤،٨٥%٣١،٣٩%١٩،٠٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٨،٥٨%٨،٢٨%٧،٩٥%٧،٥٨%٥،٨١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٨٨،٨٠٤ةيدقن

نودروم٨٨،٨٠٤ءالمعو نونيدم

١٧٧،٦٠٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٥٥،٢١٥٠

: ةتباث لوصأ

٣٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٧٦٠تادعمو تالآ

٠٣٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٥٠،٠٠٠ضرأ

٢٣،٠٠٠٣٢،٩٧٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٧،٧٦٠٣٢،٩٧٥

٣٨٢،٩٧٥٣٨٢،٩٧٥

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
٨٨،٨٠٤٨٨،٠٦٨٨٨،٤٣٦٨٩،٩٠٧٩١،٣٧٩٩٣،٩٥٥٩٦،٥٣١٩٦،٠٤٤٩٥،٥٥٧٩٥،٠٦٩٩٦،٧٩٠٩٨،٥١١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٧٧،٧١٤٨٥،٤٨٥٩٣،٢٥٧٩٣،٢٥٧١٠١،٠٢٨١٠١،٠٢٨١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠١٢٤،٣٤٢١٢٤،٣٤٢١٢٤،٣٤٢ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٦٦،٥١٨١٧٣،٥٥٣١٨١،٦٩٢١٨٣،١٦٤١٩٢،٤٠٧١٩٤،٩٨٣٢٠٥،٣٣٠٢٠٤،٨٤٣٢٠٤،٣٥٦٢١٩،٤١٢٢٢١،١٣٣٢٢٢،٨٥٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦٦،٦٧٥٧٣،٣٤٣٨٠،٠١٠٨٠،٠١٠٨٦،٦٧٨٨٦،٦٧٨٩٣،٣٤٥٩٣،٣٤٥٩٣،٣٤٥١٠٦،٦٨٠١٠٦،٦٨٠١٠٦،٦٨٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣ةيكنب ةمدخ موسر

٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧٨،٤٥٠٨٥،١١٨٩١،٧٨٥٩١،٧٨٥٩٨،٤٥٣٩٨،٤٥٣١٠٩،٢٨٧١٠٩،٢٨٧١٠٩،٢٨٧١٢٢،٦٢٢١٢٢،٦٢٢١٢٢،٦٢٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨٨،٠٦٨٨٨،٤٣٦٨٩،٩٠٧٩١،٣٧٩٩٣،٩٥٥٩٦،٥٣١٩٦،٠٤٤٩٥،٥٥٧٩٥،٠٦٩٩٦،٧٩٠٩٨،٥١١١٠٠،٢٣٢رهشلا 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

٨٨،٨٠٤١٠٠،٢٣٢١٣٤،١٢٧١٨١،٢٧٠٢٦٦،٦٥٩ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١،٢٥١،١٩٥١،٥٨٥،٣٦٦١،٦٧٨،٦٢٢١،٧٧١،٨٧٩١،٨٦٥،١٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١،٣٣٩،٩٩٩١،٦٨٥،٥٩٧١،٨١٢،٧٥٠١،٩٥٣،١٤٩٢،١٣١،٧٩٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١،٠٧٣،٤٦٨١،٣٦٠،١٧٠١،٤٤٠،١٨٠١،٥٢٠،١٩٠١،٦٠٠،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠٣،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٦٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١،٢٣٩،٧٦٨١،٥٥١،٤٧٠١،٦٣١،٤٨٠١،٦٨٦،٤٩٠١،٧٤١،٥٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠٠،٢٣٢١٣٤،١٢٧١٨١،٢٧٠٢٦٦،٦٥٩٣٩٠،٢٩٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


