
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

( علسلا ماخلا داوملا (
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
١١٨،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٩،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةرايسلا مسج ناهدو حالصإ

هناهدو يجراخلا ةرايسلا مسح حالصإل ةشرو

ناهدلل نرف  ، تاعفار  ، تارفكلا كفل ءاوه سدسم  ، ءاوه روسربمك  ، ةيودي ددع
. ةيعانص ةقطنمب ،عبرم رتم ٢٠٠ ةحاسم

لماع ،ةركمس ينف

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

٤٦،٧٦٧
%٣٥،٣٨

تارايسلل ناهدو ةركمس ةشرو

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٣٢،٢٠٠
سيسأتلا تافورصم٥،٠٠٠

. ليمعلا بلطو تافصاوم بسح نم اهريفوت متي
ءام  ، ءابرهك

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 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 طسوتم

٣٠،٠٥٠٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
١٠،٠٥٠٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٢٠،٠٢٠٠،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٢٤،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٠٠
٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٦،٩٠٠٨٢،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٥٠٠٤٢
٦٠٠٥٠
٢،١٠٠١٧٥

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

يلامجإلا

يلامجإلا

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

دنبلا
ليمعلا بلطو تافصاومب اهريفوت متي

دنبلا

عورشملا بحاص

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
ةيعانص ةقطنم يفعبرم رتم ٢٠٠ ةحاسم

ةفيظولا
ةركمس ينف

لماع

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

ةروا  ا شرولل نرفلا ريجأت
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةرايسلل يجراخلا مسجلا حالصإ ةمدخ
لماكلاب ةرايسلا ناهد ةمدخ

ةمدخلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٦،٩٠٠٨٢،٨٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
١٧٥٢،١٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠
١٠٠١،٢٠٠

١٠،٨٥٨١٣٠،٣٠٠

٥٤٣٦،٥١٥

١١،٤٠١١٣٦،٨١٥

رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت
عوم ا

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

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٥،٠٠٠
٥،٠٠٠

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
٥٧٥٠%١٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠٧٥٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٤٥٠%٣١،٥٠٠٤،٥٠٠ةيودي تادعم
١٠١٢٠%١١،٢٠٠١،٢٠٠ءاوه روسربمك
١٠٤٠%١٤٠٠٤٠٠تارفك كف سدسم

١٠١١٠%٢٥٥٠١،١٠٠حاسمت ةعفار
١٠٨٥٠٠%١٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠ناهد نرف
١٠٦٠٠%٣٢،٠٠٠٦،٠٠٠ىرخأ تادعم

٠٠
٩٨،٢٠٠٩،٨٢٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ددع بالود

١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠تالواط
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٠٠٧٥٠٦٣

٩٨،٢٠٠٩،٨٢٠٨١٨

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

١١٨،٢٠٠١١،٠٧٠٩٢٣

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

عوم ا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٦،٠٠٠
٢،٠٠٠
١،٠٠٠
٩،٠٠٠

ةميقلا
٥،٠٠٠

١١٨،٢٠٠
٩،٠٠٠

١٣٢،٢٠٠

ةميقلاليصفت
١٢،٢٠٠ليومتلا 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 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

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،٨١٦١٩٥،١٣٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٨٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٤،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣١١،٠٧٠لوصألا كالهإ

١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١١،٧٨١١٤١،٣٧٠فيلاكتلا يلامجإ

١،١٥٥٢،٣٣١٢،٣٣١٣،٥٠٧٣،٥٠٧٤،٦٨٣٤،٦٨٣٤،٦٨٣٧،٠٣٥٧،٠٣٥٧،٠٣٥٥٣،٧٦٢-٢١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،١٥٥٢،٣٣١٢،٣٣١٣،٥٠٧٣،٥٠٧٤،٦٨٣٤،٦٨٣٤،٦٨٣٧،٠٣٥٧،٠٣٥٧،٠٣٥٥٣،٧٦٢-٢١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،١٥٥٢،٣٣١٢،٣٣١٣،٥٠٧٣،٥٠٧٤،٦٨٣٤،٦٨٣٤،٦٨٣٧،٠٣٥٧،٠٣٥٧،٠٣٥٥٣،٧٦٢-٢١حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة - مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة 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 ٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١١،٠٧٠١١،٠٧٠١١،٠٧٠١١،٠٧٠١١،٠٧٠لوصألا كالهإ

١٤١،٣٧٠١٤١،٣٧٠١٤١،٣٧٠١٤١،٣٧٠١٤١،٣٧٠فيلاكتلا يلامجإ

٤٧،٩٦٦٩٨،٥٣٤١١٢،٦٤٦١٢٦،٧٥٨١٤٠،٨٧٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٧،٩٦٦٩٨،٥٣٤١١٢،٦٤٦١٢٦،٧٥٨١٤٠،٨٧٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

١،١٩٩٢،٤٦٣٢،٨١٦٣،١٦٩٣،٥٢٢ةاكزلا

٤٦،٧٦٧٩٦،٠٧١١٠٩،٨٣٠١٢٣،٥٨٩١٣٧،٣٤٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٠٣،٨٩%٩٣،٤٩%٨٣،٠٨%٧٢،٦٧%٣٥،٣٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٤٨،٦٦%٤٦،٠٩%٤٣،٢٤%٤٠،٠٥%٢٤،٧٠%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٥،٠٠٠ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥،٠٠٠٠

: ةتباث لوصأ

١٢٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩٨،٢٠٠تادعمو تالآ

١٥،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٢٠،٠٠٠ضرأ

١١،٠٠٠١٢،٢٠٠ىرخأ ةتباث لوصأ

١٢٧،٢٠٠١٢،٢٠٠

١٣٢،٢٠٠١٣٢،٢٠٠

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 ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٥،٠٠٠٥،٩٠٢٧،٩٧٩١١،٢٣٣١٤،٤٨٧١٨،٩١٦٢٣،٣٤٦٢٥،٦١٨٢٧،٨٩١٣٠،١٦٣٣٤،٧٨٧٣٩،٤١٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

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

ضورق
١٦،٧٦٠١٨،٨٣٨٢٢،٠٩١٢٥،٣٤٥٢٩،٧٧٥٣٤،٢٠٤٣٩،٨١٠٤٢،٠٨٢٤٤،٣٥٥٤٨،٩٧٩٥٣،٦٠٣٥٨،٢٢٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠٦،٩٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥ةيرادإلا فيراصملا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٠،٨٥٨١٠،٨٥٨١٠،٨٥٨١٠،٨٥٨١٠،٨٥٨١٠،٨٥٨١٤،١٩٢١٤،١٩٢١٤،١٩٢١٤،١٩٢١٤،١٩٢١٤،١٩٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٩٠٢٧،٩٧٩١١،٢٣٣١٤،٤٨٧١٨،٩١٦٢٣،٣٤٦٢٥،٦١٨٢٧،٨٩١٣٠،١٦٣٣٤،٧٨٧٣٩،٤١٢٤٤،٠٣٦رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *

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



١٢٣٤٥ةنسلا

٥،٠٠٠٤٢،٨٣٧١٠٩،٩٧٨١٩٠،٨٧٧٣٠٥،٥٣٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

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

٠ضورق

١٩٤،٣٣٦٢٨٢،٧٤١٣٦٣،٩٩٤٤٥٩،٠٠٥٥٨٧،٧٧٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٠٠٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

١،١٩٩٢،٤٦٣٢،٨١٦٣،١٦٩٣،٥٢٢ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٥١،٤٩٩١٧٢،٧٦٣١٧٣،١١٦١٥٣،٤٦٩١٣٣،٨٢٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٢،٨٣٧١٠٩،٩٧٨١٩٠،٨٧٧٣٠٥،٥٣٦٤٥٣،٩٥٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


