
: 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
٢٦،٨٥٠عورشملا 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 - 

١٧٤
%٠،٢٢

ةيلرتملا بايثلا ةيعانصل لمعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٧،٥٧٠
سيسأتلا تافورصم٤٨،٧٢٠

طويخ ،ريرحو نطق ةشمقأ
ءابرهك

ةيلاجر ةيلرتم بايث

. ةزهاجلا ةيلاجرلا سبالملا عيب تالحم ىلع اهعيزوت مث نمو ةديدج ميماصتب  ( ريرحو نطق ةيلرتملا بايثلا ةطايخل (  ( لمعم لغشم ءاشنإ (

. ءاوه فيكم  ، ةيودي تادعم  ، ةطايخ نئاكم
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم

طايخ  ،( قيوستو عزوم عورشملا بحاص (

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،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

٣٠٠٥٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
٣٠٠٣٠،٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٢٤،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١،٠٥٠٧،٠٠٧،٣٥٠٨٨،٢٠٠
١،٠٥٠٤،٠٠٤،٢٠٠٥٠،٤٠٠

١١،٥٥٠١٣٨،٦٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٣١،٢٠٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠

٥،٦٠٠٦٧،٢٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٣،٤٠٠٢٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٠٧،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠

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

طايخ

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

يرصم نطق بايث
يدنه شامق بايث

ةمدخلا  / جتنملا

دنبلا
يرصم نطق شامق
يدنه نطق شامق

تاظحالم
عبرم رتم ١٠٠ ةحاسم

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

لصألا

ةفيظولا
عورشملا بحاص تاعيبم بودنم

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١١،٥٥٠١٣٨،٦٠٠
٥،٦٠٠٦٧،٢٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٢٨٣٣،٤٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٥٠٦٠٠

١٩،٣٣٣٢٣٢،٠٠٠

٩٦٧١١،٦٠٠

٢٠،٣٠٠٢٤٣،٦٠٠

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

١٢،١٨٠
١٢،١٨٠

٠
٢٤،٣٦٠

٠
٤٨،٧٢٠

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠٣٠٠%٣،٠٠٠
١٣،٠٠٠١٣٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٠٠٠%٤٢،٥٠٠١٠،٠٠٠ةطايخ ةنكم
١٠٢٤٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه تافيكم
٢٠٢٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠ةطايخلا تادعم

١٣،٤٠٠١٤٤٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٤٥%٣١٥٠٤٥٠يسارك
٤٥٠٤٥يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٣،٠٠٠١،٣٠٠١٠٨

١٣،٤٠٠١،٤٤٠١٢٠

٤٥٠٤٥٤

٢٦،٨٥٠٢،٧٨٥٢٣٢

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٤٨،٧٢٠
٢٦،٨٥٠
٢،٠٠٠
٧٧،٥٧٠

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

ينابملاو تآشنملا
ةتباثلا لوصألا

ثاثألا

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةمالسلاو ةيئابرهكلا تاليصوتلا
عوم ا

دنبلا
ةطايخلا لغشم زيهجت

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلاليصفت
٧،٥٧٠ليومتلا ةميق
٧٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
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

١٢،٠٠٠١٣،٢٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠١٥،٦٠٠١٥،٦٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠١٩٣،٢٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٢٠١٣٢١٤٤١٤٤١٥٦١٥٦١٦٨١٦٨١٦٨١٩٢١٩٢١٩٢١،٩٣٢

( عيبلا تالومع )١٢٠١٣٢١٤٤١٤٤١٥٦١٥٦١٦٨١٦٨١٦٨١٩٢١٩٢١٩٢١،٩٣٢

١١،٧٦٠١٢،٩٣٦١٤،١١٢١٤،١١٢١٥،٢٨٨١٥،٢٨٨١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨٩،٣٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٧٧٥٦،٣٥٣٦،٩٣٠٦،٩٣٠٧،٥٠٨٧،٥٠٨٨،٠٨٥٨،٠٨٥٨،٠٨٥٩،٢٤٠٩،٢٤٠٩،٢٤٠٩٢،٩٧٨تاماخلا ةفلكت (

٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٦٧،٢٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢،٧٨٥لوصألا كالهإ

١٣،٧٩٠١٤،٣٦٨١٤،٩٤٥١٤،٩٤٥١٥،٥٢٣١٥،٥٢٣١٦،١٠٠١٦،١٠٠١٦،١٠٠١٧،٢٥٥١٧،٢٥٥١٧،٢٥٥١٨٩،١٦٣فيلاكتلا يلامجإ

٣٦٤٣٦٤٣٦٤١،٥٦١١،٥٦١١،٥٦١١٧٤-٢٣٥-٢٣٥-٨٣٣-٨٣٣-١،٤٣٢-٢،٠٣٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٦٤٣٦٤٣٦٤١،٥٦١١،٥٦١١،٥٦١١٧٣-٢٣٥-٢٣٥-٨٣٣-٨٣٣-١،٤٣٢-٢،٠٣٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٦٤٣٦٤٣٦٤١،٥٦١١،٥٦١١،٥٦١١٧٣-٢٣٥-٢٣٥-٨٣٣-٨٣٣-١،٤٣٢-٢،٠٣٠حبرلا 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

١٩٣،٢٠٠٢٤٤،٨٠٠٢٥٩،٢٠٠٢٧٣،٦٠٠٢٨٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٩٣٢٢،٤٤٨٢،٥٩٢٢،٧٣٦٢،٨٨٠

( عيبلا تالومع )١،٩٣٢٢،٤٤٨٢،٥٩٢٢،٧٣٦٢،٨٨٠

١٨٩،٣٣٦٢٣٩،٩٠٤٢٥٤،٠١٦٢٦٨،١٢٨٢٨٢،٢٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٢،٩٧٨١١٧،٨١٠١٢٤،٧٤٠١٣١،٦٧٠١٣٨،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

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

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٧٨٥٢،٧٨٥٢،٧٨٥٢،٧٨٥٢،٧٨٥لوصألا كالهإ

١٨٩،١٦٣٢١٣،٩٩٥٢٢٠،٩٢٥٢٢٧،٨٥٥٢٣٤،٧٨٥فيلاكتلا يلامجإ

١٧٤٢٥،٩٠٩٣٣،٠٩١٤٠،٢٧٣٤٧،٤٥٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٧٤٢٥،٩٠٩٣٣،٠٩١٤٠،٢٧٣٤٧،٤٥٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٧٤٢٥،٩٠٩٣٣،٠٩١٤٠،٢٧٣٤٧،٤٥٥حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٦١،١٨%٥١،٩٢%٤٢،٦٦%٣٣،٤٠%٠،٢٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٦،٨١%١٥،٠٢%١٣،٠٣%١٠،٨٠%٠،٠٩%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،١٨٠ةيدقن

نودروم١٢،١٨٠ءالمعو نونيدم

٢٤،٣٦٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٨،٧٢٠٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٣،٤٠٠تادعمو تالآ

١٣،٠٠٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

٢،٠٠٠٧،٥٧٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٨،٨٥٠٧،٥٧٠

٧٧،٥٧٠٧٧،٥٧٠

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
١٢،١٨٠١٠،٣٨٢٩،١٨٢٨،٥٨١٧،٩٧٩٧،٩٧٦٧،٩٧٣٦،٦٢٥٥،٢٧٦٣،٩٢٧٣،٧٧٥٣،٦٢٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١١،٧٦٠١٢،٩٣٦١٤،١١٢١٤،١١٢١٥،٢٨٨١٥،٢٨٨١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٨،٨١٦١٨،٨١٦١٨،٨١٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٣،٩٤٠٢٣،٣١٨٢٣،٢٩٤٢٢،٦٩٣٢٣،٢٦٧٢٣،٢٦٤٢٤،٤٣٨٢٣،٠٨٩٢١،٧٤٠٢٢،٧٤٣٢٢،٥٩١٢٢،٤٤٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥،٧٧٥٦،٣٥٣٦،٩٣٠٦،٩٣٠٧،٥٠٨٧،٥٠٨٨،٠٨٥٨،٠٨٥٨،٠٨٥٩،٢٤٠٩،٢٤٠٩،٢٤٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠٥،٦٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٥٥٨١٤،١٣٦١٤،٧١٣١٤،٧١٣١٥،٢٩١١٥،٢٩١١٧،٨١٣١٧،٨١٣١٧،٨١٣١٨،٩٦٨١٨،٩٦٨١٨،٩٦٨ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠،٣٨٢٩،١٨٢٨،٥٨١٧،٩٧٩٧،٩٧٦٧،٩٧٣٦،٦٢٥٥،٢٧٦٣،٩٢٧٣،٧٧٥٣،٦٢٤٣،٤٧٢رهشلا 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

١٢،١٨٠٣،٤٧٢٨،٨٣٣٢١،٣٧٥٥٢،٧٦٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٨٩،٣٣٦٢٣٩،٩٠٤٢٥٤،٠١٦٢٦٨،١٢٨٢٨٢،٢٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٠١،٥١٦٢٤٣،٣٧٦٢٦٢،٨٤٩٢٨٩،٥٠٣٣٣٥،٠٠٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٩٢،٩٧٨١١٧،٨١٠١٢٤،٧٤٠١٣١،٦٧٠١٣٨،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

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

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٩٨،٠٤٤٢٣٤،٥٤٣٢٤١،٤٧٣٢٣٦،٧٣٧٢٣٢،٠٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣،٤٧٢٨،٨٣٣٢١،٣٧٥٥٢،٧٦٧١٠٣،٠٠٧ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


