
: 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
١٢٨،٤٥٠عورشملا ةفلكت
٤،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 - 

٢،٩٠١-
%٢،٠٧-

تنرتنإ ىهقم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٤٠،٣٦٥
سيسأتلا تافورصم٧،٩١٥

هيفوبلا يف ريضحتلا داوم
ءام  ، ءابرهك

ةفيفخ تابجو هيفوب  ، تنرتنإلا ةمدخ

ةدرابلاو ةنخاسلا تابورشملاو تنرتنإلا ةمدخ مدقي بابشل ىقتلم ءاشنإ

اهريغ  ، سطاطب ىلقم  ، ضرع ةجالث  ، ونيشتبك ةلآ  ، رنكسو ةعباط  ، رتويبمك
عبرم رتم ١٥٠ دودح يف ةحاسم
لماع ،ينف ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،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

١٨٠٠٥،٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٢٠٠١٠،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢٠٠٠٥،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

٢١،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١١،٦٠٠١،٦٠٠١٩،٢٠٠

٥،٨٠٠٦٩،٦٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٨٠٠٦٧
٢،٤٠٠٢٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٧،٢٠٠٦٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٣٦٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٦٣٠٧،٥٦٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٤٠٠٢٠٠
٢،٤٠٠٢٠٠

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

( بلط ةيفاكلا تاعيبم (
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةعاس تنرتنالا مادختسا تاعاس (
( نشيتس يالب ينوس مادختسا تاعاس (

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالم
عبرم رتم ١٥٠ ةحاسم

يلامجإلا

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
هيفوبلا زيهجت

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

( يونس قيوست تافورصم (

لصألا

ةفيظولا
( تاكبش ينف لحملا بحاص (

ةفاظنو ةيفوب لماع
فظوم

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٥،٨٠٠٦٩،٦٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٦٣٠٧،٥٦٠
٢٠٠٢،٤٠٠

١٢،٥٦٣١٥٠،٧٦٠

٦٢٨٧،٥٣٨

١٣،١٩٢١٥٨،٢٩٨

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

٧،٩١٥
٠
٠
٠
٠

٧،٩١٥

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠١٥٠٠%١٥،٠٠٠
٢٥،٠٠٠٢٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٦٠٠%١٦،٠٠٠٦،٠٠٠ونيشتبك زاهج
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠رئاصع ةجالث
١٠١٠٠%١١،٠٠٠١،٠٠٠فيوركيام نرف
٢٠٦٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠هيفاكلا زيهجت تادعم

٢٠١٠٠%١٥٠٠٥٠٠زاجوتب
١٠٤٥٠%٣١،٥٠٠٤،٥٠٠نويزفلت

١٠١٦٠٠%٤٤،٠٠٠١٦،٠٠٠ةيزكرم تافيكم
٢٠٢٤٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠سطاطب ىلقم
٣٥١٠٥٠٠%١٥٢،٠٠٠٣٠،٠٠٠زهجم رتويبمك

LCD ٢٥٣٧٥٠%١٥١،٠٠٠١٥،٠٠٠تاشاش
( مداخ ٢٥١٥٠٠%١٦،٠٠٠٦،٠٠٠رفريس (

٢٥٥٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيلخاد ةكبش
٢٥٦٠٠%٣٨٠٠٢،٤٠٠ينوس باعلأ زاهج

رنكس ٢٥٣٧٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠ةعباط + 
٩١،١٠٠٢١١١٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٢٢٥%١١،٥٠٠١،٥٠٠لابقتسا رتنواك
٢٠٩٨٠%١٤٣٥٠٤،٩٠٠رتويبمك تالواط

٢٠٤٥٠%١٥١٥٠٢،٢٥٠ةراود يسارك
٢٠١٤٠%١٠٧٠٧٠٠ةيداع يسارك

٩،٣٥٠١٧٩٥يلامجإلا

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

عقوملا زيهجت
عوم ا

دنبلا
هيفاكلا زيهجت

دجوي ال
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

دجوي ال
٠



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

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٢٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢٠٨

٩١،١٠٠٢١،١١٥١،٧٦٠

٩،٣٥٠١،٧٩٥١٥٠

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

١٢٨،٤٥٠٢٥،٧١٠٢،١٤٣

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٣،٠٠٠

٤،٠٠٠

ةميقلا
٧،٩١٥

١٢٨،٤٥٠
٤،٠٠٠

١٤٠،٣٦٥

ةميقلاليصفت
٢٠،٣٦٥ليومتلا ةميق
١٢٠،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
ةينوناق تافورصم

ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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

١٠،٥٠٠١١،٥٥٠١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠١٣،٦٥٠١٣،٦٥٠١٤،٧٠٠١٤،٧٠٠١٤،٧٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠١٦٩،٠٥٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٥١١٦١٢٦١٢٦١٣٧١٣٧١٤٧١٤٧١٤٧١٦٨١٦٨١٦٨١،٦٩١

( عيبلا تالومع )١٠٥١١٦١٢٦١٢٦١٣٧١٣٧١٤٧١٤٧١٤٧١٦٨١٦٨١٦٨١،٦٩١

١٠،٢٩٠١١،٣١٩١٢،٣٤٨١٢،٣٤٨١٣،٣٧٧١٣،٣٧٧١٤،٤٠٦١٤،٤٠٦١٤،٤٠٦١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦٥،٦٦٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٠٠٠١،١٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٤٠٠١،٤٠٠١،٤٠٠١،٦٠٠١،٦٠٠١،٦٠٠١٦،١٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٦٩،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٧،٥٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢،١٤٣٢٥،٧١٠لوصألا كالهإ

١٣،٧٠٦١٣،٨٠٦١٣،٩٠٦١٣،٩٠٦١٤،٠٠٦١٤،٠٠٦١٤،١٠٦١٤،١٠٦١٤،١٠٦١٤،٣٠٦١٤،٣٠٦١٤،٣٠٦١٦٨،٥٧٠فيلاكتلا يلامجإ

-٣٠٠٣٠٠٣٠٠٢،١٥٨٢،١٥٨٢،١٥٨٢،٩٠١-٦٢٩-٦٢٩-١،٥٥٨-١،٥٥٨-٢،٤٨٧-٣،٤١٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٣٠٠٣٠٠٣٠٠٢،١٥٨٢،١٥٨٢،١٥٨٢،٩٠١-٦٢٩-٦٢٩-١،٥٥٨-١،٥٥٨-٢،٤٨٧-٣،٤١٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٣٠٠٣٠٠٣٠٠٢،١٥٨٢،١٥٨٢،١٥٨٢،٩٠١-٦٢٩-٦٢٩-١،٥٥٨-١،٥٥٨-٢،٤٨٧-٣،٤١٦حبرلا 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

١٦٩،٠٥٠٢١٤،٢٠٠٢٢٦،٨٠٠٢٣٩،٤٠٠٢٥٢،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦٩١٢،١٤٢٢،٢٦٨٢،٣٩٤٢،٥٢٠

( عيبلا تالومع )١،٦٩١٢،١٤٢٢،٢٦٨٢،٣٩٤٢،٥٢٠

١٦٥،٦٦٩٢٠٩،٩١٦٢٢٢،٢٦٤٢٣٤،٦١٢٢٤٦،٩٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٦،١٠٠٢٠،٤٠٠٢١،٦٠٠٢٢،٨٠٠٢٤،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٥٦٠٧،٥٦٠٧،٥٦٠٧،٥٦٠٧،٥٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥،٧١٠٢٥،٧١٠٢٥،٧١٠٢٥،٧١٠٢٥،٧١٠لوصألا كالهإ

١٦٨،٥٧٠١٧٢،٨٧٠١٧٤،٠٧٠١٧٥،٢٧٠١٧٦،٤٧٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٧،٠٤٦٤٨،١٩٤٥٩،٣٤٢٧٠،٤٩٠-٢،٩٠١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٧،٠٤٦٤٨،١٩٤٥٩،٣٤٢٧٠،٤٩٠-٢،٩٠١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٧،٠٤٦٤٨،١٩٤٥٩،٣٤٢٧٠،٤٩٠-٢،٩٠١حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٥٠،٢٢%٤٢،٢٨%٣٤،٣٣%٢٦،٣٩%-٢،٠٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٨،٥٤%٢٥،٢٩%٢١،٦٨%١٧،٦٥%-١،٧٥%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،٩١٥ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧،٩١٥٠

: ةتباث لوصأ

١٢٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٩،٣٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩١،١٠٠تادعمو تالآ

٢٥،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٢٠،٠٠٠ضرأ

٧،٠٠٠٢٠،٣٦٥ىرخأ ةتباث لوصأ

١٣٢،٤٥٠٢٠،٣٦٥

١٤٠،٣٦٥١٤٠،٣٦٥

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
٧،٩١٥٦،٦٤٢٦،٢٩٧٦،٨٨٢٧،٤٦٧٨،٩٨٠١٠،٤٩٤٩،٦٠٣٨،٧١٣٧،٨٢٢٨،٧٨٩٩،٧٥٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٠،٢٩٠١١،٣١٩١٢،٣٤٨١٢،٣٤٨١٣،٣٧٧١٣،٣٧٧١٤،٤٠٦١٤،٤٠٦١٤،٤٠٦١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤١٦،٤٦٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٨،٢٠٥١٧،٩٦١١٨،٦٤٥١٩،٢٣٠٢٠،٨٤٤٢٢،٣٥٧٢٤،٩٠٠٢٤،٠٠٩٢٣،١١٩٢٤،٢٨٦٢٥،٢٥٣٢٦،٢٢١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٠٠٠١،١٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٣٠٠١،٣٠٠١،٤٠٠١،٤٠٠١،٤٠٠١،٦٠٠١،٦٠٠١،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣٣،٣٣٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١١،٥٦٣١١،٦٦٣١١،٧٦٣١١،٧٦٣١١،٨٦٣١١،٨٦٣١٥،٢٩٧١٥،٢٩٧١٥،٢٩٧١٥،٤٩٧١٥،٤٩٧١٥،٤٩٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦،٦٤٢٦،٢٩٧٦،٨٨٢٧،٤٦٧٨،٩٨٠١٠،٤٩٤٩،٦٠٣٨،٧١٣٧،٨٢٢٨،٧٨٩٩،٧٥٧١٠،٧٢٤رهشلا 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

٧،٩١٥١٠،٧٢٤٣٣،٤٨٠٦٧،٣٨٤١٣٢،٤٣٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٦٥،٦٦٩٢٠٩،٩١٦٢٢٢،٢٦٤٢٣٤،٦١٢٢٤٦،٩٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٧٣،٥٨٤٢٢٠،٦٤٠٢٥٥،٧٤٤٣٠١،٩٩٦٣٧٩،٣٩٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٦،١٠٠٢٠،٤٠٠٢١،٦٠٠٢٢،٨٠٠٢٤،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠٦٩،٦٠٠روجألاو بتاورلا

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

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٥٦٠٧،٥٦٠٧،٥٦٠٧،٥٦٠٧،٥٦٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠٢،٤٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٦٢،٨٦٠١٨٧،١٦٠١٨٨،٣٦٠١٦٩،٥٦٠١٥٠،٧٦٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٠،٧٢٤٣٣،٤٨٠٦٧،٣٨٤١٣٢،٤٣٦٢٢٨،٦٣٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


