
: 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
٤٠،٣٠٠عورشملا ةفلكت
٦،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 - 

٣٨،٥٦٠
%٤٧،٨٨

سطاطب كشك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٨٠،٥٤١
سيسأتلا تافورصم٣٤،٢٤١

ءامو تابورشم ،فيلغت داوم ،ماخ سطاطب ،سطاطب حئارش
قوسلا قفارم نمض ةرفوتم   ، ءام  ، ءابرهك

تابورشم  ، جاجد عطق  ، ةسورهمو ةيلقم سطاطب

يراجت قوس لخاد ،تابورشمو جاجد عطق  + ( ةسورهم ،ةيلقم سطاطبلا يف صصختم كشك (

ةيودي تادعم  ، نرف  ، ىلقم
يراجت قوس لخاد عبرم رتم ١٥ ةحاسم

لماع عورشملا بحاص + 

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

١٠٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠

٤٠٠،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

٢،٠٠٠١٠،٠٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠
١،٠٠٠٤،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٣،٠٠٠١،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١،٥٠٠١،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٢٨،٥٠٠٣٤٢،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٠٤٠،٠٠١،٦٠٠١٩،٢٠٠
٥٠١٠،٠٠٥٠٠٦،٠٠٠

٣،٠٠٠٠،٨٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
٦٣١٢،٠٠٧٥٠٩،٠٠٠
٣٠٣٠،٠٠٩٠٠١٠،٨٠٠

٣،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٩،١٥٠١٠٩،٨٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٥٠٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
١١،٥٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣،٠٠٠٢٥٠
٦٠٠٥٠
٤،٦٠٠٣٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

راجيإلا عمراجيإلا عم
راجيإلا عمراجيإلا عم

٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

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

ةيزاغ تابورشم

تاداريإلا يلامجإ
ءام

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

جاجد تجن تابح ٥ سطاطب ةبجو + 
سورهم سطاطب

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ١٥ كشك

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

يلامجإلا

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( نوترك ءام (
( زينويام ،ةدبز ،بشتك )

دنبلا
( مجك سطاطب (٥ 

( مجك ٥ ماخ سطاطب (
ةيزاغ تابورشم

فيلغت داوم
يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

ءابرهكلا
يلامجإلا



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٩،١٥٠١٠٩،٨٠٠
٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٣٨٣٤،٦٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠

١٨،١١٧٢١٧،٤٠٠

٩٠٦١٠،٨٧٠

١٩،٠٢٣٢٢٨،٢٧٠

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
رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١١،٤١٤
٠
٠

٢٢،٨٢٧
٠

٣٤،٢٤١

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٨٠٠%٨،٠٠٠
٨،٠٠٠٨٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٠٥٠%٣٣،٥٠٠١٠،٥٠٠ىلقم
١٠٤٠٠%١٤،٠٠٠٤،٠٠٠يوش نرف
١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠ةيودي تادعم

١٠٤٠%٢٢٠٠٤٠٠تيزلا نم ةيفصت ةلواط
١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠ريشاك
١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠قيرح ةيافط

٠٠
٢٠،٠٠٠٢٠٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠%٢١٥٠٣٠٠يسرك
٣٠٠٣٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول
١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠يلخاد روكيد

٠٠
١٢،٠٠٠١٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٨،٠٠٠٨٠٠٦٧

٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٦٧

٣٠٠٣٠٣

١٢،٠٠٠١،٢٠٠١٠٠

٤٠،٣٠٠٤،٠٣٠٣٣٦

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

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

عوم ا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠
٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٤،٠٠٠
١،٠٠٠
٦،٠٠٠

ةميقلا
٣٤،٢٤١
٤٠،٣٠٠
٦،٠٠٠
٨٠،٥٤١

ةميقلاليصفت
١٠،٥٤١ليومتلا 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

يلامجإلا

دنبلا
بيردتو ثوحب تافورصم
ةلامع مادقتسا تافورصم

ةينوناق 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

١٤،٢٥٠١٥،٦٧٥١٧،١٠٠١٧،١٠٠١٨،٥٢٥١٨،٥٢٥١٩،٩٥٠١٩،٩٥٠١٩،٩٥٠٢٢،٨٠٠٢٢،٨٠٠٢٢،٨٠٠٢٢٩،٤٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٤٣١٥٧١٧١١٧١١٨٥١٨٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢،٢٩٤

( عيبلا تالومع )١٤٣١٥٧١٧١١٧١١٨٥١٨٥٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢،٢٩٤

١٣،٩٦٥١٥،٣٦٢١٦،٧٥٨١٦،٧٥٨١٨،١٥٥١٨،١٥٥١٩،٥٥١١٩،٥٥١١٩،٥٥١٢٢،٣٤٤٢٢،٣٤٤٢٢،٣٤٤٢٣١،٧١٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٥٧٥٥،٠٣٣٥،٤٩٠٥،٤٩٠٥،٩٤٨٥،٩٤٨٦،٤٠٥٦،٤٠٥٦،٤٠٥٧،٣٢٠٧،٣٢٠٧،٣٢٠٧٣،٦٥٨تاماخلا ةفلكت (

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٤،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٤،٠٣٠لوصألا كالهإ

١٣،٨٧٨١٤،٣٣٥١٤،٧٩٣١٤،٧٩٣١٥،٢٥٠١٥،٢٥٠١٥،٧٠٨١٥،٧٠٨١٥،٧٠٨١٦،٦٢٣١٦،٦٢٣١٦،٦٢٣١٨٥،٢٨٨فيلاكتلا يلامجإ

٨٧١،٠٢٧١،٩٦٦١،٩٦٦٢،٩٠٥٢،٩٠٥٣،٨٤٤٣،٨٤٤٣،٨٤٤٥،٧٢٢٥،٧٢٢٥،٧٢٢٤٦،٤٣٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨٧١،٠٢٧١،٩٦٦١،٩٦٦٢،٩٠٥٢،٩٠٥٣،٨٤٤٣،٨٤٤٣،٨٤٤٥،٧٢٢٥،٧٢٢٥،٧٢٢٤٦،٤٣٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٨٧١،٠٢٧١،٩٦٦١،٩٦٦٢،٩٠٥٢،٩٠٥٣،٨٤٤٣،٨٤٤٣،٨٤٤٥،٧٢٢٥،٧٢٢٥،٧٢٢٤٦،٤٣٢حبرلا 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

٢٢٩،٤٢٥٢٩٠،٧٠٠٣٠٧،٨٠٠٣٢٤،٩٠٠٣٤٢،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٢٩٤٢،٩٠٧٣،٠٧٨٣،٢٤٩٣،٤٢٠

( عيبلا تالومع )٢،٢٩٤٢،٩٠٧٣،٠٧٨٣،٢٤٩٣،٤٢٠

٢٢٤،٨٣٧٢٨٤،٨٨٦٣٠١،٦٤٤٣١٨،٤٠٢٣٣٥،١٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٧٣،٦٥٨٩٣،٣٣٠٩٨،٨٢٠١٠٤،٣١٠١٠٩،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٤،٠٣٠٤،٠٣٠٤،٠٣٠٤،٠٣٠٤،٠٣٠لوصألا كالهإ

١٨٥،٢٨٨٢٠٤،٩٦٠٢١٠،٤٥٠٢١٥،٩٤٠٢٢١،٤٣٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٩،٥٤٩٧٩،٩٢٦٩١،١٩٤١٠٢،٤٦٢١١٣،٧٣٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٩،٥٤٩٧٩،٩٢٦٩١،١٩٤١٠٢،٤٦٢١١٣،٧٣٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٩٨٩١،٩٩٨٢،٢٨٠٢،٥٦٢٢،٨٤٣ةاكزلا

٣٨،٥٦٠٧٧،٩٢٨٨٨،٩١٤٩٩،٩٠٠١١٠،٨٨٧حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٣٧،٦٨%١٢٤،٠٤%١١٠،٤٠%٩٦،٧٦%٤٧،٨٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٣،٠٨%٣١،٣٨%٢٩،٤٨%٢٧،٣٥%١٧،١٥%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١١،٤١٤ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٢٢،٨٢٧عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣٤،٢٤١٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٢٠،٠٠٠تادعمو تالآ

٨،٠٠٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

١٨،٠٠٠١٠،٥٤١ىرخأ ةتباث لوصأ

٤٦،٣٠٠١٠،٥٤١

٨٠،٥٤١٨٠،٥٤١

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
١١،٤١٤١١،٨٣٧١٣،١٩٩١٥،٥٠١١٧،٨٠٢٢١،٠٤٢٢٤،٢٨٣٢٦،٥١٧٢٨،٧٥٢٣٠،٩٨٧٣٥،١٠٠٣٩،٢١٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٣،٩٦٥١٥،٣٦٢١٦،٧٥٨١٦،٧٥٨١٨،١٥٥١٨،١٥٥١٩،٥٥١١٩،٥٥١١٩،٥٥١٢٢،٣٤٤٢٢،٣٤٤٢٢،٣٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٥،٣٧٩٢٧،١٩٨٢٩،٩٥٧٣٢،٢٥٩٣٥،٩٥٦٣٩،١٩٧٤٣،٨٣٤٤٦،٠٦٨٤٨،٣٠٣٥٣،٣٣١٥٧،٤٤٤٦١،٥٥٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٥٧٥٥،٠٣٣٥،٤٩٠٥،٤٩٠٥،٩٤٨٥،٩٤٨٦،٤٠٥٦،٤٠٥٦،٤٠٥٧،٣٢٠٧،٣٢٠٧،٣٢٠تاماخلا ةفلكت (

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٥٤٢١٣،٩٩٩١٤،٤٥٧١٤،٤٥٧١٤،٩١٤١٤،٩١٤١٧،٣١٦١٧،٣١٦١٧،٣١٦١٨،٢٣١١٨،٢٣١١٨،٢٣١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١١،٨٣٧١٣،١٩٩١٥،٥٠١١٧،٨٠٢٢١،٠٤٢٢٤،٢٨٣٢٦،٥١٧٢٨،٧٥٢٣٠،٩٨٧٣٥،١٠٠٣٩،٢١٣٤٣،٣٢٦رهشلا 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

١١،٤١٤٤٢،٣٣٧١٠٠،٩٦٢١٧٠،٥٧٢٢٦٢،٨٣٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٢٤،٨٣٧٢٨٤،٨٨٦٣٠١،٦٤٤٣١٨،٤٠٢٣٣٥،١٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٣٦،٢٥٠٣٢٧،٢٢٣٤٠٢،٦٠٦٤٨٨،٩٧٤٥٩٧،٩٩٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٧٣،٦٥٨٩٣،٣٣٠٩٨،٨٢٠١٠٤،٣١٠١٠٩،٨٠٠تاماخلا ةفلكت (

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠٤،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٩٨٩١،٩٩٨٢،٢٨٠٢،٥٦٢٢،٨٤٣ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٩٣،٩١٣٢٢٦،٢٦١٢٣٢،٠٣٣٢٢٦،١٣٨٢٢٠،٢٤٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤٢،٣٣٧١٠٠،٩٦٢١٧٠،٥٧٢٢٦٢،٨٣٦٣٧٧،٧٥٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


