
: 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
٣٠٣،٦٥٠عورشملا ةفلكت
٦،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

تاديسلل ةقايل بيردت

ةيندبلا ةحصلاو ةقايللا ىلع بيردتلل ةقلغم ةئيب يف تاديسلل يحص يدان

.... ، يزوكاجو انوس مامح  ، هتباث ةجارد  ، يرج ريس
عبرم رتم ٣٠٠ نع لقت ال ةحاسم
نمأ سراح ،ةفاظن ةلماع ،ةريدم ،ةبردم

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

٢١،٩٧٠
%٦،٧٢

تاديس يحص يدان

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٢٧،٠٠٢
سيسأتلا تافورصم١٧،٣٥٢

هيفوبلا تازيهجت
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 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

٣٠٥٠٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
٣٠٦٠٠،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٩٠٠٥،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٣٧،٥٠٠٤٥٠،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١١،٠٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
١٨٠٠٨٠٠٩،٦٠٠
٢١،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠
١٤،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

١١،٤٠٠١٣٦،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٥٥،٠٠٠٤،٥٨٣
٥٥،٠٠٠٤،٥٨٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٨٠٠٦٧
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٤،٢٠٠٣٥٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٢٤٠٢،٨٨٠
٨٠٠٩،٦٠٠
١،٠٤٠١٢،٤٨٠

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

ةفاظن ةلماع
( عورشملا بحاص يرادإ (

يلامجإلا

دنبلا
ةيفاكلا تافورصم
ىرخأ تافورصم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (
ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠٠ ةحاسم

يلامجإلا

ةفيظولا
كيلدت ةيئاصخأ ةبردم + 
ايرتفك ةلماع
نمأ سراح

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

( بلط هيفاكلا تاعيبم (
تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

يونس كارتشا
يرهش كارتشا

ةمدخلا  / جتنملا



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٦٠٠٣٠٠
٣،٦٠٠٣٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٤٠٠١٣٦،٨٠٠
٤،٥٨٣٥٥،٠٠٠
٣٥٠٤،٢٠٠
١،٠٤٠١٢،٤٨٠
٣٠٠٣،٦٠٠

١٩،٦٧٣٢٣٦،٠٨٠

٩٨٤١١،٨٠٤

٢٠،٦٥٧٢٤٧،٨٨٤

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
عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٢،٣٩٤
٠
٠

٤،٩٥٨
٠

١٧،٣٥٢

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٨٠٠%٨،٠٠٠
١٠١٢٠٠%١٢،٠٠٠
١٠١٥٠٠%١٥،٠٠٠
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٤٠،٠٠٠٤٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( ريس ١٥٤٥٠٠%٢١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠ةكرحتم ةداجس (
١٥٢٥٨٧،٥%٢٨،٦٢٥١٧،٢٥٠كارتبروأ
١٥٢٠١٠%٢٦،٧٠٠١٣،٤٠٠ةتباث ةجارد
١٥٣٧٥٠%١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠انوس ةفرغ
١٥١٣٥٠%١٩،٠٠٠٩،٠٠٠راخبلا ةفرغ زاهج

١٥٣٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠يزوكاج
١٥٣٠٠%٢١،٠٠٠٢،٠٠٠كيلدت ريرس

١٥١٥٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠يئابرهك كيلدت يسرك
١٥٩٠٠%١٠٦٠٠٦،٠٠٠نيلف ةداجس

١٥٤٢٠%١٢،٨٠٠٢،٨٠٠رصخلا نيرمت صرق
١٥٢٧٠%٢٩٠٠١،٨٠٠نطبلا نيرمت ريرس
١٥٤٥٠%٢٠١٥٠٣،٠٠٠ةيديوسلا نيرامتل ملس

١٥١٨٠%٤٠٣٠١،٢٠٠ةفيفخ نازوأ
١٥٢٧٠٠%١١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠ميج رزوي يتلم

١٥٧٥٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠موحشلا ةبسن سايق زاهج
١٠٤٠٠%٤١،٠٠٠٤،٠٠٠نويزفلتلا
١٠٨٠%١٨٠٠٨٠٠ويديف زاهج
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ويريتسا زاهج
١٠٨٤٠%٧١،٢٠٠٨،٤٠٠تافيكم

١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠هيفاكلا زيهجت تادعم
١٨٩،٦٥٠٢٧١٨٧،٥يلامجإلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٢
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠
٠

دنبلا
ايريتفاكلا زيهجت
راخبلا مامح زيهجت

هايملا تارود
ىرخأ تافورصم

عوم ا

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



ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠١٢٠٠٠%١٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠روكيدلا

٢٠١٦٠٠%٤٢،٠٠٠٨،٠٠٠بنك
٢٠٦٠٠%٣١،٠٠٠٣،٠٠٠يساركو تالواط

٧١،٠٠٠١٤٢٠٠يلامجإلا

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

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤٠،٠٠٠٤،٠٠٠٣٣٣

١٨٩،٦٥٠٢٧،١٨٨٢،٢٦٦

٧١،٠٠٠١٤،٢٠٠١،١٨٣

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٣٠٣،٦٥٠٤٥،٦٨٨٣،٨٠٧

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠
١،٠٠٠
٢،٠٠٠
٦،٠٠٠

ةميقلا
١٧،٣٥٢
٣٠٣،٦٥٠
٦،٠٠٠

٣٢٧،٠٠٢

ةميقلاليصفت
٢٧،٠٠٢ليومتلا ةميق
١٥٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

١٥٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ةلامع مادقتسا تافورصم

ليجست موسر
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

١٨،٧٥٠٢٠،٦٢٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠٢٤،٣٧٥٢٤،٣٧٥٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠١،٨٧٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٨٨٢٠٦٢٢٥٢٢٥٢٤٤٢٤٤٢٦٣٢٦٣٢٦٣٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٠١٩

( عيبلا تالومع )١٨٨٢٠٦٢٢٥٢٢٥٢٤٤٢٤٤٢٦٣٢٦٣٢٦٣٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٠١٩

١٨،٣٧٥٢٠،٢١٣٢٢،٠٥٠٢٢،٠٥٠٢٣،٨٨٨٢٣،٨٨٨٢٥،٧٢٥٢٥،٧٢٥٢٥،٧٢٥٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠٢٩٥،٨٣٨تاداريإلا يفاص

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

١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١٣٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٥٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٤،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١٢،٤٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٣،٨٠٧٤٥،٦٨٨لوصألا كالهإ

٢٢،٤٨١٢٢،٥٨١٢٢،٦٨١٢٢،٦٨١٢٢،٧٨١٢٢،٧٨١٢٢،٨٨١٢٢،٨٨١٢٢،٨٨١٢٣،٠٨١٢٣،٠٨١٢٣،٠٨١٢٧٣،٨٦٨فيلاكتلا يلامجإ

١،١٠٧١،١٠٧٢،٨٤٤٢،٨٤٤٢،٨٤٤٦،٣١٩٦،٣١٩٦،٣١٩٢١،٩٧٠-٦٣١-٦٣١-٢،٣٦٨-٤،١٠٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،١٠٧١،١٠٧٢،٨٤٤٢،٨٤٤٢،٨٤٤٦،٣١٩٦،٣١٩٦،٣١٩٢١،٩٧٠-٦٣١-٦٣١-٢،٣٦٨-٤،١٠٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،١٠٧١،١٠٧٢،٨٤٤٢،٨٤٤٢،٨٤٤٦،٣١٩٦،٣١٩٦،٣١٩٢١،٩٧٠-٦٣١-٦٣١-٢،٣٦٨-٤،١٠٦حبرلا 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

٣٠١،٨٧٥٣٨٢،٥٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٢٧،٥٠٠٤٥٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٠١٩٣،٨٢٥٤،٠٥٠٤،٢٧٥٤،٥٠٠

( عيبلا تالومع )٣،٠١٩٣،٨٢٥٤،٠٥٠٤،٢٧٥٤،٥٠٠

٢٩٥،٨٣٨٣٧٤،٨٥٠٣٩٦،٩٠٠٤١٨،٩٥٠٤٤١،٠٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

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

١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤٥،٦٨٨٤٥،٦٨٨٤٥،٦٨٨٤٥،٦٨٨٤٥،٦٨٨لوصألا كالهإ

٢٧٣،٨٦٨٢٧٨،١٦٨٢٧٩،٣٦٨٢٨٠،٥٦٨٢٨١،٧٦٨فيلاكتلا يلامجإ

٢١،٩٧٠٩٦،٦٨٣١١٧،٥٣٣١٣٨،٣٨٣١٥٩،٢٣٣ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢١،٩٧٠٩٦،٦٨٣١١٧،٥٣٣١٣٨،٣٨٣١٥٩،٢٣٣ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢١،٩٧٠٩٦،٦٨٣١١٧،٥٣٣١٣٨،٣٨٣١٥٩،٢٣٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٨،٦٩%٤٢،٣٢%٣٥،٩٤%٢٩،٥٧%٦،٧٢%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣٦،١١%٣٣،٠٣%٢٩،٦١%٢٥،٧٩%٧،٤٣%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،٣٩٤ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٤،٩٥٨عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٧،٣٥٢٠

: ةتباث لوصأ

٣٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٧١،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٨٩،٦٥٠تادعمو تالآ

٤٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠٠،٠٠٠ضرأ

٩،٠٠٠٢٧،٠٠٢ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٠٩،٦٥٠٢٧،٠٠٢

٣٢٧،٠٠٢٣٢٧،٠٠٢

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
١٢،٣٩٤٩،٥٩٦٨،٥٣٥٩،٢١٢٩،٨٨٨١٢،٣٠٣١٤،٧١٧١٤،٧٠٢١٤،٦٨٧١٤،٦٧٢١٨،١٣٢٢١،٥٩٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٨،٣٧٥٢٠،٢١٣٢٢،٠٥٠٢٢،٠٥٠٢٣،٨٨٨٢٣،٨٨٨٢٥،٧٢٥٢٥،٧٢٥٢٥،٧٢٥٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٠،٧٦٩٢٩،٨٠٨٣٠،٥٨٥٣١،٢٦٢٣٣،٧٧٦٣٦،١٩٠٤٠،٤٤٢٤٠،٤٢٧٤٠،٤١٢٤٤،٠٧٢٤٧،٥٣٢٥٠،٩٩٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

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

١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠١١،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣٤،٥٨٣تاراجيإلا

٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠١،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧٦،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢١،١٧٣٢١،٢٧٣٢١،٣٧٣٢١،٣٧٣٢١،٤٧٣٢١،٤٧٣٢٥،٧٤٠٢٥،٧٤٠٢٥،٧٤٠٢٥،٩٤٠٢٥،٩٤٠٢٥،٩٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٩،٥٩٦٨،٥٣٥٩،٢١٢٩،٨٨٨١٢،٣٠٣١٤،٧١٧١٤،٧٠٢١٤،٦٨٧١٤،٦٧٢١٨،١٣٢٢١،٥٩٢٢٥،٠٥٢رهشلا 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

١٢،٣٩٤٢٥،٠٥٢٨٧،٤٢٢١٧٠،٦٤٢٢٩٩،٧١٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٩٥،٨٣٨٣٧٤،٨٥٠٣٩٦،٩٠٠٤١٨،٩٥٠٤٤١،٠٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٠٨،٢٣٢٣٩٩،٩٠٢٤٨٤،٣٢٢٥٨٩،٥٩٢٧٤٠،٧١٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

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

١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠٤،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٥،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٨٣،١٨٠٣١٢،٤٨٠٣١٣،٦٨٠٢٨٩،٨٨٠٢٦٦،٠٨٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٥،٠٥٢٨٧،٤٢٢١٧٠،٦٤٢٢٩٩،٧١٢٤٧٤،٦٣٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


