
: 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
١٠٥،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٨،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

لاتق نونف بيردت

. هعاوناب يقرشلا لاتقلا نونف بيردتل يدان

ءاوه فيكم
عبرم رتم ٢٠٠ نع لقت ال ةحاسم
ةفاظن لماع ،بردم

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

٢١،٢٠٦-
%١٥،١٨-

لاتق نونف بيردت يدان

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٣٩،٦٦٢
سيسأتلا تافورصم٢٦،٦٦٢

دجويال
ءام  ، ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٥٠،٠٠٠-

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،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

٤٠٢٢٠،٠٨،٨٠٠١٠٥،٦٠٠
٤٥٢٥٠،٠١١،٢٥٠١٣٥،٠٠٠

٢٠،٠٥٠٢٤٠،٦٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٨٠٠٦٧
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٥،٢٠٠٤٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٤٠٢،٨٨٠
٦٠٠٧،٢٠٠
٨٤٠١٠،٠٨٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٤،٠٠٠٣٣٣
٤،٠٠٠٣٣٣

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
لاقتناو رفس

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
٢ م٢٠٠ ةحاسمب ىنبم

يلامجإلا

ةفيظولا
ودنوكيات بردم
هيتاراك بردم

( لمعلا بحاص يرادإ (

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيونس تاكراشم
ةيرهش تاكراشم

ةمدخلا  / جتنملا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٤٣٣٥،٢٠٠
٨٤٠١٠،٠٨٠
١٦٧٢،٠٠٠
٣٣٣٤،٠٠٠

١٤،١٠٧١٦٩،٢٨٠

٧٠٥٨،٤٦٤

١٤،٨١٢١٧٧،٧٤٤

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٢٦،٦٦٢
٠
٠
٠
٠

٢٦،٦٦٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
٥١٥٠٠%٣٠،٠٠٠
٥٥،٠٠٠٤٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

٢٠٢٠٠٠%١٠٠١٠٠١٠،٠٠٠ةيجنفسا ةيضرأ (م٢)
١٠٢٠٠٠%٥٤،٠٠٠٢٠،٠٠٠يزكرم فيكم

٣٠،٠٠٠٤٠٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠ةحارتسا ةفرغ مقط
٥،٠٠٠٥٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠يقرش روكيد
١٥٣٠٠%٥٤٠٠٢،٠٠٠هحارتسا تاسلج

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ةحول
١٥،٠٠٠١٦٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥٥،٠٠٠٤،٠٠٠٣٣٣

٣٠،٠٠٠٤،٠٠٠٣٣٣

٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

١٥،٠٠٠١،٦٠٠١٣٣

١٠٥،٠٠٠١٠،١٠٠٨٤٢

٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٥

٠
٠

دنبلا
يلخاد زيهجت

دنبلا

نيبردم ةفرغ ءانب
هايم تارود زيهجت

ماخر ةيضرأ (١٠٠م٢)
عوم ا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٤،٠٠٠
٢،٠٠٠
٢،٠٠٠
٨،٠٠٠

ةميقلا
٢٦،٦٦٢
١٠٥،٠٠٠
٨،٠٠٠

١٣٩،٦٦٢

ةميقلاليصفت
١٩،٦٦٢ليومتلا ةميق
١٢٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم

ةينوناق تافورصم
ىرخأ سيسأت تافورصم

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

١٠،٠٢٥١١،٠٢٨١٢،٠٣٠١٢،٠٣٠١٣،٠٣٣١٣،٠٣٣١٤،٠٣٥١٤،٠٣٥١٤،٠٣٥١٦،٠٤٠١٦،٠٤٠١٦،٠٤٠١٦١،٤٠٣تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٤

( عيبلا تالومع )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٤

٩،٨٢٥١٠،٨٠٧١١،٧٨٩١١،٧٨٩١٢،٧٧٢١٢،٧٧٢١٣،٧٥٤١٣،٧٥٤١٣،٧٥٤١٥،٧١٩١٥،٧١٩١٥،٧١٩١٥٨،١٧٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠١٠،٠٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢١٠،١٠٠لوصألا كالهإ

١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٤،٩٤٨١٧٩،٣٨٠فيلاكتلا يلامجإ

-٧٧١٧٧١٧٧١٢١،٢٠٦-١،١٩٤-١،١٩٤-١،١٩٤-٢،١٧٦-٢،١٧٦-٣،١٥٩-٣،١٥٩-٤،١٤١-٥،١٢٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٧٧١٧٧١٧٧١٢١،٢٠٦-١،١٩٤-١،١٩٤-١،١٩٤-٢،١٧٦-٢،١٧٦-٣،١٥٩-٣،١٥٩-٤،١٤١-٥،١٢٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٧٧١٧٧١٧٧١٢١،٢٠٦-١،١٩٤-١،١٩٤-١،١٩٤-٢،١٧٦-٢،١٧٦-٣،١٥٩-٣،١٥٩-٤،١٤١-٥،١٢٤حبرلا 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

١٦١،٤٠٣٢٠٤،٥١٠٢١٦،٥٤٠٢٢٨،٥٧٠٢٤٠،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦١٤٢،٠٤٥٢،١٦٥٢،٢٨٦٢،٤٠٦

( عيبلا تالومع )١،٦١٤٢،٠٤٥٢،١٦٥٢،٢٨٦٢،٤٠٦

١٥٨،١٧٤٢٠٠،٤٢٠٢١٢،٢٠٩٢٢٣،٩٩٩٢٣٥،٧٨٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٠،١٠٠١٠،١٠٠١٠،١٠٠١٠،١٠٠١٠،١٠٠لوصألا كالهإ

١٧٩،٣٨٠١٧٩،٣٨٠١٧٩،٣٨٠١٧٩،٣٨٠١٧٩،٣٨٠فيلاكتلا يلامجإ

٢١،٠٤٠٣٢،٨٢٩٤٤،٦١٩٥٦،٤٠٨-٢١،٢٠٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢١،٠٤٠٣٢،٨٢٩٤٤،٦١٩٥٦،٤٠٨-٢١،٢٠٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢١،٠٤٠٣٢،٨٢٩٤٤،٦١٩٥٦،٤٠٨-٢١،٢٠٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٠،٣٩%٣١،٩٥%٢٣،٥١%١٥،٠٦%-١٥،١٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٣،٩٢%١٩،٩٢%١٥،٤٧%١٠،٥٠%-١٣،٤١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢٦،٦٦٢ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٦،٦٦٢٠

: ةتباث لوصأ

١٢٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٥،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣٠،٠٠٠تادعمو تالآ

٥٥،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٢٠،٠٠٠ضرأ

٢٣،٠٠٠١٩،٦٦٢ىرخأ ةتباث لوصأ

١١٣،٠٠٠١٩،٦٦٢

١٣٩،٦٦٢١٣٩،٦٦٢

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
-٢،٧٢٣-٢٦،٦٦٢٢٢،٣٧٩١٩،٠٨٠١٦،٧٦٢١٤،٤٤٥١٣،١١٠١١،٧٧٦٨،٠٩٠٤،٤٠٤٧١٨١،٠٠٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٨٢٥١٠،٨٠٧١١،٧٨٩١١،٧٨٩١٢،٧٧٢١٢،٧٧٢١٣،٧٥٤١٣،٧٥٤١٣،٧٥٤١٥،٧١٩١٥،٧١٩١٥،٧١٩ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٦،٤٨٦٣٣،١٨٦٣٠،٨٦٩٢٨،٥٥٢٢٧،٢١٧٢٥،٨٨٢٢٥،٥٣٠٢١،٨٤٤١٨،١٥٨١٦،٤٣٨١٤،٧١٧١٢،٩٩٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٤،١٠٧١٤،١٠٧١٤،١٠٧١٤،١٠٧١٤،١٠٧١٤،١٠٧١٧،٤٤٠١٧،٤٤٠١٧،٤٤٠١٧،٤٤٠١٧،٤٤٠١٧،٤٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٤،٤٤٤-٢،٧٢٣-٢٢،٣٧٩١٩،٠٨٠١٦،٧٦٢١٤،٤٤٥١٣،١١٠١١،٧٧٦٨،٠٩٠٤،٤٠٤٧١٨١،٠٠٢رهشلا 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

٢٤،٣٤٤-١٠،٣٧٥-١٣،٣٠٤-٢٦،٦٦٢٤،٤٤٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٨،١٧٤٢٠٠،٤٢٠٢١٢،٢٠٩٢٢٣،٩٩٩٢٣٥،٧٨٨ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٨٤،٨٣٦١٩٥،٩٧٦١٩٨،٩٠٥٢١٣،٦٢٤٢٦٠،١٣٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠٥،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٨٩،٢٨٠٢٠٩،٢٨٠٢٠٩،٢٨٠١٨٩،٢٨٠١٦٩،٢٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٤،٣٤٤٩٠،٨٥٢-١٠،٣٧٥-١٣،٣٠٤-٤،٤٤٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


