
: 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
٢٠،٦٠٠عورشملا 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 - 

٣١،٤٧٦
%٤٢،١١

ةيندعم فقسأ لواقم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٤،٧٥١
سيسأتلا تافورصم٥١،١٥١

( جاصو ،مئاوق ديدح (
ماحل زاغ  ، ءام  ، ءابرهك

ةيندعم فقسأ

. تاحطسملاو عناصملاو تاعدوتسملل ةيندعملا فقسألا ءانب دهعتم

ماحل ةلآ  ، روسربمك  ، ةيودي تادعم  ، باقثم  ، صق خوراص
. ريغص عدوتسم عبرم رتم ٣٠ يلاوح يف ةحاسم + 

غرفتم ريغ سدنهم ،ةلامع ،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

٧٠٠١٣٥،٠٩٤،٥٠٠١،١٣٤،٠٠٠
٩٤،٥٠٠١،١٣٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٧٠٠٩٥،٠٠٦٦،٥٠٠٧٩٨،٠٠٠

٦٦،٥٠٠٧٩٨،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٤١،٢٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

١٠،٨٠٠١٢٩،٦٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠

١٠،٠٠٠٨٣٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٨٠٠٦٧
٤،٠٠٠٣٣٣
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
١٢،٤٠٠١،٠٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٥٣٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٢٠٠٢،٤٠٠
٥٢٥٦،٣٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( عبرم رتم رجنه فقسأ ءانب (
ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالملصألا

بتكم راجيإ

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر
ةيبساحم تافورصم

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
عبرملا رتملل ماخ داوم ةفلكت

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

( يونس قيوست تافورصم (

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص فرشم (

لامع
غرفتم ريغ سدنهم

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

عدوتسم

يلامجإلا

دنبلا
تالآ ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦٦،٥٠٠٧٩٨،٠٠٠
١٠،٨٠٠١٢٩،٦٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
١،٠٣٣١٢،٤٠٠
٥٢٥٦،٣٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

٨١،١٩٢٩٧٤،٣٠٠

٤،٠٦٠٤٨،٧١٥

٨٥،٢٥١١،٠٢٣،٠١٥

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

٥١،١٥١
٠
٠
٠
٠

٥١،١٥١

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
( ديدحلا عطقل ١٠٢١٠%٣٧٠٠٢،١٠٠خوراص (

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠يسأر باقثم
١٥٣٠٠%٤٥٠٠٢،٠٠٠ةيودي تاودأ

١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ةماق نازيم
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠ريغص روسورمك
١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠ماحل تاودأ
١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠زاغ تاناوطسا

٠٠
١٢،٦٠٠١٣٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠يرادإ بتكم
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٧٥٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠بتكملا زيهجت روكيد
٥،٠٠٠٧٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٢،٦٠٠١،٣٦٠١١٣

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٥،٠٠٠٧٥٠٦٣

٢٠،٦٠٠٢،٤١٠٢٠١

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

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

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دجوي ال
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

دجوي ال
٠



ةميقلا
٥١،١٥١
٢٠،٦٠٠
٣،٠٠٠
٧٤،٧٥١

ةميقلاليصفت
٤،٧٥١ليومتلا ةميق
٧٠،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

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

٤٧،٢٥٠٥١،٩٧٥٥٦،٧٠٠٥٦،٧٠٠٦١،٤٢٥٦١،٤٢٥٦٦،١٥٠٦٦،١٥٠٦٦،١٥٠٧٥،٦٠٠٧٥،٦٠٠٧٥،٦٠٠٧٦٠،٧٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤٧٣٥٢٠٥٦٧٥٦٧٦١٤٦١٤٦٦٢٦٦٢٦٦٢٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧،٦٠٧

( عيبلا تالومع )٤٧٣٥٢٠٥٦٧٥٦٧٦١٤٦١٤٦٦٢٦٦٢٦٦٢٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧،٦٠٧

٤٦،٣٠٥٥٠،٩٣٦٥٥،٥٦٦٥٥،٥٦٦٦٠،١٩٧٦٠،١٩٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٧٤،٠٨٨٧٤،٠٨٨٧٤،٠٨٨٧٤٥،٥١١تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٣،٢٥٠٣٦،٥٧٥٣٩،٩٠٠٣٩،٩٠٠٤٣،٢٢٥٤٣،٢٢٥٤٦،٥٥٠٤٦،٥٥٠٤٦،٥٥٠٥٣،٢٠٠٥٣،٢٠٠٥٣،٢٠٠٥٣٥،٣٢٥تاماخلا ةفلكت (

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٢٩،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١٢،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٦،٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢،٤١٠لوصألا كالهإ

٤٨،١٤٣٥١،٤٦٨٥٤،٧٩٣٥٤،٧٩٣٥٨،١١٨٥٨،١١٨٦١،٤٤٣٦١،٤٤٣٦١،٤٤٣٦٨،٠٩٣٦٨،٠٩٣٦٨،٠٩٣٧١٤،٠٣٥فيلاكتلا يلامجإ

٧٧٣٧٧٣٢،٠٧٩٢،٠٧٩٣،٣٨٤٣،٣٨٤٣،٣٨٤٥،٩٩٦٥،٩٩٦٥،٩٩٦٣١،٤٧٦-٥٣٢-١،٨٣٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧٧٣٧٧٣٢،٠٧٩٢،٠٧٩٣،٣٨٤٣،٣٨٤٣،٣٨٤٥،٩٩٦٥،٩٩٦٥،٩٩٦٣١،٤٧٦-٥٣٢-١،٨٣٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٧٧٣٧٧٣٢،٠٧٩٢،٠٧٩٣،٣٨٤٣،٣٨٤٣،٣٨٤٥،٩٩٦٥،٩٩٦٥،٩٩٦٣١،٤٧٦-٥٣٢-١،٨٣٨حبرلا 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

٧٦٠،٧٢٥٩٦٣،٩٠٠١،٠٢٠،٦٠٠١،٠٧٧،٣٠٠١،١٣٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧،٦٠٧٩،٦٣٩١٠،٢٠٦١٠،٧٧٣١١،٣٤٠

( عيبلا تالومع )٧،٦٠٧٩،٦٣٩١٠،٢٠٦١٠،٧٧٣١١،٣٤٠

٧٤٥،٥١١٩٤٤،٦٢٢١،٠٠٠،١٨٨١،٠٥٥،٧٥٤١،١١١،٣٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٥٣٥،٣٢٥٦٧٨،٣٠٠٧١٨،٢٠٠٧٥٨،١٠٠٧٩٨،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،٤١٠٢،٤١٠٢،٤١٠٢،٤١٠٢،٤١٠لوصألا كالهإ

٧١٤،٠٣٥٨٥٧،٠١٠٨٩٦،٩١٠٩٣٦،٨١٠٩٧٦،٧١٠فيلاكتلا يلامجإ

٣١،٤٧٦٨٧،٦١٢١٠٣،٢٧٨١١٨،٩٤٤١٣٤،٦١٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣١،٤٧٦٨٧،٦١٢١٠٣،٢٧٨١١٨،٩٤٤١٣٤،٦١٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣١،٤٧٦٨٧،٦١٢١٠٣،٢٧٨١١٨،٩٤٤١٣٤،٦١٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٨٠،٠٨%١٥٩،١٢%١٣٨،١٦%١١٧،٢١%٤٢،١١%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٢،١١%١١،٢٧%١٠،٣٣%٩،٢٧%٤،٢٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٥١،١٥١ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥١،١٥١٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٢،٦٠٠تادعمو تالآ

٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

٨،٠٠٠٤،٧٥١ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٣،٦٠٠٤،٧٥١

٧٤،٧٥١٧٤،٧٥١

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
٥١،١٥١٤٩،٥١٤٤٩،١٨٣٥٠،١٥٧٥١،١٣٢٥٣،٤١١٥٥،٦٩١٥٧،٣٣٢٥٨،٩٧٣٦٠،٦١٤٦٤،٨٦٦٦٩،١١٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٤٦،٣٠٥٥٠،٩٣٦٥٥،٥٦٦٥٥،٥٦٦٦٠،١٩٧٦٠،١٩٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٧٤،٠٨٨٧٤،٠٨٨٧٤،٠٨٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٩٧،٤٥٦١٠٠،٤٥٠١٠٤،٧٤٩١٠٥،٧٢٣١١١،٣٢٨١١٣،٦٠٨١٢٠،٥١٨١٢٢،١٥٩١٢٣،٨٠٠١٣٤،٧٠٢١٣٨،٩٥٤١٤٣،٢٠٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٣،٢٥٠٣٦،٥٧٥٣٩،٩٠٠٣٩،٩٠٠٤٣،٢٢٥٤٣،٢٢٥٤٦،٥٥٠٤٦،٥٥٠٤٦،٥٥٠٥٣،٢٠٠٥٣،٢٠٠٥٣،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٤٧،٩٤٢٥١،٢٦٧٥٤،٥٩٢٥٤،٥٩٢٥٧،٩١٧٥٧،٩١٧٦٣،١٨٦٦٣،١٨٦٦٣،١٨٦٦٩،٨٣٦٦٩،٨٣٦٦٩،٨٣٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٩،٥١٤٤٩،١٨٣٥٠،١٥٧٥١،١٣٢٥٣،٤١١٥٥،٦٩١٥٧،٣٣٢٥٨،٩٧٣٦٠،٦١٤٦٤،٨٦٦٦٩،١١٨٧٣،٣٧٠رهشلا 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 - 



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٥١،١٥١٤٩،٥١٤٤٩،١٨٣٥٠،١٥٧٥١،١٣٢٥٣،٤١١٥٥،٦٩١٥٧،٣٣٢٥٨،٩٧٣٦٠،٦١٤٦٤،٨٦٦٦٩،١١٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٤٦،٣٠٥٥٠،٩٣٦٥٥،٥٦٦٥٥،٥٦٦٦٠،١٩٧٦٠،١٩٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٦٤،٨٢٧٧٤،٠٨٨٧٤،٠٨٨٧٤،٠٨٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٩٧،٤٥٦١٠٠،٤٥٠١٠٤،٧٤٩١٠٥،٧٢٣١١١،٣٢٨١١٣،٦٠٨١٢٠،٥١٨١٢٢،١٥٩١٢٣،٨٠٠١٣٤،٧٠٢١٣٨،٩٥٤١٤٣،٢٠٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٣٣،٢٥٠٣٦،٥٧٥٣٩،٩٠٠٣٩،٩٠٠٤٣،٢٢٥٤٣،٢٢٥٤٦،٥٥٠٤٦،٥٥٠٤٦،٥٥٠٥٣،٢٠٠٥٣،٢٠٠٥٣،٢٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣١،٠٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٤٧،٩٤٢٥١،٢٦٧٥٤،٥٩٢٥٤،٥٩٢٥٧،٩١٧٥٧،٩١٧٦٣،١٨٦٦٣،١٨٦٦٣،١٨٦٦٩،٨٣٦٦٩،٨٣٦٦٩،٨٣٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٩،٥١٤٤٩،١٨٣٥٠،١٥٧٥١،١٣٢٥٣،٤١١٥٥،٦٩١٥٧،٣٣٢٥٨،٩٧٣٦٠،٦١٤٦٤،٨٦٦٦٩،١١٨٧٣،٣٧٠رهشلا 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

٥١،١٥١٧٣،٣٧٠١٤٠،٠٥٨٢٢٢،٤١٣٣٣٢،١٠٠ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٧٤٥،٥١١٩٤٤،٦٢٢١،٠٠٠،١٨٨١،٠٥٥،٧٥٤١،١١١،٣٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٧٩٦،٦٦١١،٠١٧،٩٩٢١،١٤٠،٢٤٦١،٢٧٨،١٦٧١،٤٤٣،٤٢٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٥٣٥،٣٢٥٦٧٨،٣٠٠٧١٨،٢٠٠٧٥٨،١٠٠٧٩٨،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠١٢،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٣٠٠٦،٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٧٢٣،٢٩٢٨٧٧،٩٣٣٩١٧،٨٣٣٩٤٦،٠٦٧٩٧٤،٣٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧٣،٣٧٠١٤٠،٠٥٨٢٢٢،٤١٣٣٣٢،١٠٠٤٦٩،١٢٠ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


