
: 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
١٦،٦٠٠عورشملا ةفلكت
٣،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةكرحتملا فقسألاو بتاكملل رئاتسلاو ةيكيتسالبلا باوبألا بيكرتو عيب ةمدخ

فقسألا عطقو فقسألاو  ( حئارشلا ةيبتكملا رئاتسلاو (  ( نويدروكأ ةجرعتملا ةيكيتسالبلا باوبألا بيكرتو عيبل لحم (

ةيودي تادعم
اش ىلع عبرم رتم ٦٠ ةحاسم يراجت عر
روكيد سدنهم ،لماع ،عورشملا بحاص

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

٤،٧٦١
%٦،٨٢

( رئاتسو نويدروكأ باوبأ روكيد لحم (

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٦٩،٧٦٤
سيسأتلا تافورصم٥٠،١٦٤

ةكرحتم فقسأ ،رئاتس حئارش ،ةيكيتسالب باوبأ
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،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 ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

٤٠،٠١١٠،٠٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠
٥٠،٠٨٥،٠٤،٢٥٠٥١،٠٠٠
٥٠،٠١٣٠،٠٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠
٥٠،٠٧٠،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
٥٠،٠٧٠،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
٥٠،٠٥٠،٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٢٠،٠٤٠٠،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠

٠٠
٣٢،٦٥٠٣٩١،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٠٨٠،٠٠٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠
٥٠٦٥،٠٠٣،٢٥٠٣٩،٠٠٠
٥٠٩٠،٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٥٠٤٥،٠٠٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
٥٠٤٥،٠٠٢،٢٥٠٢٧،٠٠٠
٥٠٣٣،٠٠١،٦٥٠١٩،٨٠٠

١٧،١٠٠٢٠٥،٢٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٣٠٠٢٥
١،٢٠٠١٠٠
٣،٥٠٠٢٩٢

يلامجإلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا

فقسأ روكيد حئارش
ةداس فقسأ روكيد حئارش

فقسأ روكيد حئارش

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

دنبلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٦٠ ةحاسم

روكيد سدنهم
عورشملا بحاص

لماع

تاداريإلا يلامجإ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( عبرم رتم كيتسالب باوبأ (
رتم ٢،٥ ضرع ةيندعم رئاتس

يبشخ نول رتم ٢،٥ ضرع ةيندعم رئاتس
يلوط شامق حئارش رئاتس

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

يبشخ نول رتم ٢،٥ ضرع ةيندعم رئاتس

بيكرتلا تامدخ

يلوط شامق حئارش رئاتس

ةداس فقسأ روكيد حئارش

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( عبرم رتم كيتسالب باوبأ (
رتم ٢،٥ ضرع ةيندعم رئاتس

ةمدخلا  / جتنملا



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٤٠٠٤،٨٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٧،١٠٠٢٠٥،٢٠٠
٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٢٩٢٣،٥٠٠
٤٠٠٤،٨٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

٢٦،٥٤٢٣١٨،٥٠٠

١،٣٢٧١٥،٩٢٥

٢٧،٨٦٩٣٣٤،٤٢٥

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

ىرخأ ةعونتم تافورصم

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٦،٧٢١
٠
٠

٣٣،٤٤٣
٠

٥٠،١٦٤

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
٣،٠٠٠٣٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٤٠٠%٢١،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي تادعم
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

٤،٤٠٠٦٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠يرادإ بتكم
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠بنك

٣،٢٠٠٣٢٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠موينملأ ةهجو
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٦،٠٠٠٦٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٤،٤٠٠٦٤٠٥٣

٣،٢٠٠٣٢٠٢٧

٦،٠٠٠٦٠٠٥٠

١٦،٦٠٠١،٨٦٠١٥٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
١،٠٠٠
٣،٠٠٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠
٠

عوم ا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم
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
٥٠،١٦٤
١٦،٦٠٠
٣،٠٠٠
٦٩،٧٦٤

ةميقلاليصفت
٩،٧٦٤ليومتلا ةميق
٦٠،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

١٦،٣٢٥١٧،٩٥٨١٩،٥٩٠١٩،٥٩٠٢١،٢٢٣٢١،٢٢٣٢٢،٨٥٥٢٢،٨٥٥٢٢،٨٥٥٢٦،١٢٠٢٦،١٢٠٢٦،١٢٠٢٦٢،٨٣٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٦٣١٨٠١٩٦١٩٦٢١٢٢١٢٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٦١٢٦١٢٦١٢،٦٢٨

( عيبلا تالومع )١٦٣١٨٠١٩٦١٩٦٢١٢٢١٢٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٦١٢٦١٢٦١٢،٦٢٨

١٥،٩٩٩١٧،٥٩٨١٩،١٩٨١٩،١٩٨٢٠،٧٩٨٢٠،٧٩٨٢٢،٣٩٨٢٢،٣٩٨٢٢،٣٩٨٢٥،٥٩٨٢٥،٥٩٨٢٥،٥٩٨٢٥٧،٥٧٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨،٥٥٠٩،٤٠٥١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠١١،١١٥١١،١١٥١١،٩٧٠١١،٩٧٠١١،٩٧٠١٣،٦٨٠١٣،٦٨٠١٣،٦٨٠١٣٧،٦٥٥تاماخلا ةفلكت (

٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٣،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١،٨٦٠لوصألا كالهإ

١٨،١٤٧١٩،٠٠٢١٩،٨٥٧١٩،٨٥٧٢٠،٧١٢٢٠،٧١٢٢١،٥٦٧٢١،٥٦٧٢١،٥٦٧٢٣،٢٧٧٢٣،٢٧٧٢٣،٢٧٧٢٥٢،٨١٥فيلاكتلا يلامجإ

٨٦٨٦٨٣١٨٣١٨٣١٢،٣٢١٢،٣٢١٢،٣٢١٤،٧٦١-٦٥٨-٦٥٨-١،٤٠٣-٢،١٤٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٦٨٦٨٣١٨٣١٨٣١٢،٣٢١٢،٣٢١٢،٣٢١٤،٧٦١-٦٥٨-٦٥٨-١،٤٠٣-٢،١٤٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٦٨٦٨٣١٨٣١٨٣١٢،٣٢١٢،٣٢١٢،٣٢١٤،٧٦١-٦٥٨-٦٥٨-١،٤٠٣-٢،١٤٨حبرلا 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

٢٦٢،٨٣٣٣٣٣،٠٣٠٣٥٢،٦٢٠٣٧٢،٢١٠٣٩١،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٦٢٨٣،٣٣٠٣،٥٢٦٣،٧٢٢٣،٩١٨

( عيبلا تالومع )٢،٦٢٨٣،٣٣٠٣،٥٢٦٣،٧٢٢٣،٩١٨

٢٥٧،٥٧٦٣٢٦،٣٦٩٣٤٥،٥٦٨٣٦٤،٧٦٦٣٨٣،٩٦٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٣٧،٦٥٥١٧٤،٤٢٠١٨٤،٦٨٠١٩٤،٩٤٠٢٠٥،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١،٨٦٠١،٨٦٠١،٨٦٠١،٨٦٠١،٨٦٠لوصألا كالهإ

٢٥٢،٨١٥٢٨٩،٥٨٠٢٩٩،٨٤٠٣١٠،١٠٠٣٢٠،٣٦٠فيلاكتلا يلامجإ

٤،٧٦١٣٦،٧٨٩٤٥،٧٢٨٥٤،٦٦٦٦٣،٦٠٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤،٧٦١٣٦،٧٨٩٤٥،٧٢٨٥٤،٦٦٦٦٣،٦٠٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤،٧٦١٣٦،٧٨٩٤٥،٧٢٨٥٤،٦٦٦٦٣،٦٠٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٩١،١٧%٧٨،٣٦%٦٥،٥٥%٥٢،٧٣%٦،٨٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٦،٥٧%١٤،٩٩%١٣،٢٣%١١،٢٧%١،٨٥%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٦،٧٢١ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٣٣،٤٤٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٠،١٦٤٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٢٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٤،٤٠٠تادعمو تالآ

٣،٠٠٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٩،٠٠٠٩،٧٦٤ىرخأ ةتباث لوصأ

١٩،٦٠٠٩،٧٦٤

٦٩،٧٦٤٦٩،٧٦٤

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
١٦،٧٢١١٤،٧٢٨١٣،٤٨٠١٢،٩٧٦١٢،٤٧٣١٢،٧١٤١٢،٩٥٦١٢،٢٧٥١١،٥٩٥١٠،٩١٤١١،٧٢٤١٢،٥٣٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٥،٩٩٩١٧،٥٩٨١٩،١٩٨١٩،١٩٨٢٠،٧٩٨٢٠،٧٩٨٢٢،٣٩٨٢٢،٣٩٨٢٢،٣٩٨٢٥،٥٩٨٢٥،٥٩٨٢٥،٥٩٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٢،٧٢٠٣٢،٣٢٦٣٢،٦٧٨٣٢،١٧٥٣٣،٢٧١٣٣،٥١٢٣٥،٣٥٤٣٤،٦٧٣٣٣،٩٩٣٣٦،٥١٢٣٧،٣٢١٣٨،١٣٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨،٥٥٠٩،٤٠٥١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠١١،١١٥١١،١١٥١١،٩٧٠١١،٩٧٠١١،٩٧٠١٣،٦٨٠١٣،٦٨٠١٣،٦٨٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠٦،٥٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣تاراجيإلا

٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢ةيرادإلا فيراصملا

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٧،٩٩٢١٨،٨٤٧١٩،٧٠٢١٩،٧٠٢٢٠،٥٥٧٢٠،٥٥٧٢٣،٠٧٨٢٣،٠٧٨٢٣،٠٧٨٢٤،٧٨٨٢٤،٧٨٨٢٤،٧٨٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،٧٢٨١٣،٤٨٠١٢،٩٧٦١٢،٤٧٣١٢،٧١٤١٢،٩٥٦١٢،٢٧٥١١،٥٩٥١٠،٩١٤١١،٧٢٤١٢،٥٣٣١٣،٣٤٢رهشلا 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

١٦،٧٢١١٣،٣٤٢٣١،٩٩٢٥٩،٥٧٩١٠٦،١٠٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٥٧،٥٧٦٣٢٦،٣٦٩٣٤٥،٥٦٨٣٦٤،٧٦٦٣٨٣،٩٦٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٧٤،٢٩٧٣٣٩،٧١٢٣٧٧،٥٥٩٤٢٤،٣٤٥٤٩٠،٠٦٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٣٧،٦٥٥١٧٤،٤٢٠١٨٤،٦٨٠١٩٤،٩٤٠٢٠٥،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٦٠،٩٥٥٣٠٧،٧٢٠٣١٧،٩٨٠٣١٨،٢٤٠٣١٨،٥٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٣،٣٤٢٣١،٩٩٢٥٩،٥٧٩١٠٦،١٠٥١٧١،٥٦٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


