
: 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
٧٨،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

رئاصع  ، ةنخاس تابورشم  ، نوسورك  ، تاشتودنس

. ةفيفخلا تابجولا ميدقتل تاكرشو ةيرادإ بتاكم عمجم نيب يقار ىوتسمب ايرتفاك ةماقإ

ةيودي ددعو  ، ونيشتبكلا عنص ةلآ  ، فيووركيم نرف  ، تاجالث
يراجت يقار يحب عبرم رتم ٧٠ نع لقت ال ةحاسم

ةلامع عورشملا ريدم + 

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

٦،٣٠٦-
%٤،٧٨-

أ ةئف ايريتفاك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٣١،٨٠٧
سيسأتلا تافورصم٥١،٨٠٧

ةجزاط رئاصع ،ةنخاس تابورشم ،نوسورك ،تاشتودنس
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

١،٢٠٠٦،٠٧،٢٠٠٨٦،٤٠٠
١،٥٠٠٤،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٢،٠٠٠٥،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٥٠٠٧،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

٢٦،٧٠٠٣٢٠،٤٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١،٢٠٠٢،٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١،٥٠٠٢،٥٠٣،٧٥٠٤٥،٠٠٠
٢،٠٠٠١،٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٥٠٠٣،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٣٠٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠

٩،٩٥٠١١٩،٤٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠

٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٥٠،٠٠٠٤،١٦٧
٥٠،٠٠٠٤،١٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٢،٠٠٠١٦٧
٢،٤٠٠٢٠٠
٢،٠٠٠١٦٧
٧،٤٠٠٦١٧

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٠٠١،٢٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
لماع

ةجزاط تاريصع
فيلغت داوم

دنبلا
تاشتودنس
نوسورك

ةنخاس تابورشم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٧٠ ةحاسم

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

ةنخاس تابورشم

( عورشملا بحاص ريدم (

تاداريإلا يلامجإ
ةجزاط تاريصع

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

تاشتودنس
نوسورك

ةمدخلا  / جتنملا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٥٠٠١٢٥
١،٥٠٠١٢٥

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٩،٩٥٠١١٩،٤٠٠
٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠
٤،١٦٧٥٠،٠٠٠
٦١٧٧،٤٠٠
٨٠٠٩،٦٠٠
١٢٥١،٥٠٠

٢٠،٥٥٨٢٤٦،٧٠٠

١،٠٢٨١٢،٣٣٥

٢١،٥٨٦٢٥٩،٠٣٥

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
ةيونس ةنايص تافورصم



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٢،٩٥٢
١٢،٩٥٢

٠
٢٥،٩٠٤

٠
٥١،٨٠٧

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٠٠٠%١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠١٠٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠ةيقفأ ضرع ةجالث
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠ةيسأر ضرع ةجالث
١٥١٣٥%٢٤٥٠٩٠٠فيووركيم نرف
١٠٦٠٠%١٦،٠٠٠٦،٠٠٠ونيشتبكلا عنص ةلآ

١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي تادعم
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠ريشاك
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠يتوص ماظن

١٠١٢٠٠%٢٦،٠٠٠١٢،٠٠٠يزكرم ءاوه فيكم
٣٢،٤٠٠٣٢٨٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٦٠٠%٨٥٠٠٤،٠٠٠تالواط مقطأ
٤،٠٠٠٦٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٥٤٥٠٠%١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠١٦٠%٨٢٠٠١،٦٠٠ةءاضإ
٣١،٦٠٠٤٦٦٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٨٣

٣٢،٤٠٠٣،٢٨٥٢٧٤

٤،٠٠٠٦٠٠٥٠

٣١،٦٠٠٤،٦٦٠٣٨٨

٧٨،٠٠٠٩،٥٤٥٧٩٥

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠

عوم ا

دنبلا
هايم ةرودو ةيلخاد تازيهجت

دنبلا

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

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٥١،٨٠٧
٧٨،٠٠٠
٢،٠٠٠

١٣١،٨٠٧

ةميقلاليصفت
٣١،٨٠٧ليومتلا ةميق
١٠٠،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
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

١٣،٣٥٠١٤،٦٨٥١٦،٠٢٠١٦،٠٢٠١٧،٣٥٥١٧،٣٥٥١٨،٦٩٠١٨،٦٩٠١٨،٦٩٠٢١،٣٦٠٢١،٣٦٠٢١،٣٦٠٢١٤،٩٣٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٣٤١٤٧١٦٠١٦٠١٧٤١٧٤١٨٧١٨٧١٨٧٢١٤٢١٤٢١٤٢،١٤٩

( عيبلا تالومع )١٣٤١٤٧١٦٠١٦٠١٧٤١٧٤١٨٧١٨٧١٨٧٢١٤٢١٤٢١٤٢،١٤٩

١٣،٠٨٣١٤،٣٩١١٥،٧٠٠١٥،٧٠٠١٧،٠٠٨١٧،٠٠٨١٨،٣١٦١٨،٣١٦١٨،٣١٦٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣٢١٠،٦٣٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٩٧٥٥،٤٧٣٥،٩٧٠٥،٩٧٠٦،٤٦٨٦،٤٦٨٦،٩٦٥٦،٩٦٥٦،٩٦٥٧،٩٦٠٧،٩٦٠٧،٩٦٠٨٠،٠٩٨تاماخلا ةفلكت (

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٧،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١،٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٩،٥٤٥لوصألا كالهإ

١٦،٣٧٩١٦،٨٧٦١٧،٣٧٤١٧،٣٧٤١٧،٨٧١١٧،٨٧١١٨،٣٦٩١٨،٣٦٩١٨،٣٦٩١٩،٣٦٤١٩،٣٦٤١٩،٣٦٤٢١٦،٩٤٣فيلاكتلا يلامجإ

-١،٥٦٩١،٥٦٩١،٥٦٩٦،٣٠٦-٥٣-٥٣-٥٣-٨٦٣-٨٦٣-١،٦٧٤-١،٦٧٤-٢،٤٨٥-٣،٢٩٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-١،٥٦٩١،٥٦٩١،٥٦٩٦،٣٠٦-٥٣-٥٣-٥٣-٨٦٣-٨٦٣-١،٦٧٤-١،٦٧٤-٢،٤٨٥-٣،٢٩٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-١،٥٦٩١،٥٦٩١،٥٦٩٦،٣٠٦-٥٣-٥٣-٥٣-٨٦٣-٨٦٣-١،٦٧٤-١،٦٧٤-٢،٤٨٥-٣،٢٩٦حبرلا 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

٢١٤،٩٣٥٢٧٢،٣٤٠٢٨٨،٣٦٠٣٠٤،٣٨٠٣٢٠،٤٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،١٤٩٢،٧٢٣٢،٨٨٤٣،٠٤٤٣،٢٠٤

( عيبلا تالومع )٢،١٤٩٢،٧٢٣٢،٨٨٤٣،٠٤٤٣،٢٠٤

٢١٠،٦٣٦٢٦٦،٨٩٣٢٨٢،٥٩٣٢٩٨،٢٩٢٣١٣،٩٩٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٠،٠٩٨١٠١،٤٩٠١٠٧،٤٦٠١١٣،٤٣٠١١٩،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٩،٥٤٥٩،٥٤٥٩،٥٤٥٩،٥٤٥٩،٥٤٥لوصألا كالهإ

٢١٦،٩٤٣٢٣٨،٣٣٥٢٤٤،٣٠٥٢٥٠،٢٧٥٢٥٦،٢٤٥فيلاكتلا يلامجإ

٢٨،٥٥٨٣٨،٢٨٨٤٨،٠١٧٥٧،٧٤٧-٦،٣٠٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٨،٥٥٨٣٨،٢٨٨٤٨،٠١٧٥٧،٧٤٧-٦،٣٠٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٨،٥٥٨٣٨،٢٨٨٤٨،٠١٧٥٧،٧٤٧-٦،٣٠٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٣،٨١%٣٦،٤٣%٢٩،٠٥%٢١،٦٧%-٤،٧٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٨،٣٩%١٦،١٠%١٣،٥٥%١٠،٧٠%-٢،٩٩%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٢،٩٥٢ةيدقن

نودروم١٢،٩٥٢ءالمعو نونيدم

٢٥،٩٠٤عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥١،٨٠٧٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٣٢،٤٠٠تادعمو تالآ

١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٣٣،٦٠٠٣١،٨٠٧ىرخأ ةتباث لوصأ

٨٠،٠٠٠٣١،٨٠٧

١٣١،٨٠٧١٣١،٨٠٧

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،٩٥٢١٠،٤٥١٨،٧٦٢٧،٨٨٣٧،٠٠٤٦،٩٣٦٦،٨٦٩٤،٨٣٤٢،٧٩٩٧٦٤٣٥١٦٣رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٣،٠٨٣١٤،٣٩١١٥،٧٠٠١٥،٧٠٠١٧،٠٠٨١٧،٠٠٨١٨،٣١٦١٨،٣١٦١٨،٣١٦٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣٢٠،٩٣٣ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٦،٠٣٥٢٤،٨٤٣٢٤،٤٦١٢٣،٥٨٣٢٤،٠١٢٢٣،٩٤٤٢٥،١٨٥٢٣،١٥٠٢١،١١٥٢١،٦٩٧٢١،٢٨٣٢٠،٨٧٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٤،٩٧٥٥،٤٧٣٥،٩٧٠٥،٩٧٠٦،٤٦٨٦،٤٦٨٦،٩٦٥٦،٩٦٥٦،٩٦٥٧،٩٦٠٧،٩٦٠٧،٩٦٠تاماخلا ةفلكت (

٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠٤،٩٠٠روجألاو بتاورلا

٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧٤،١٦٧تاراجيإلا

٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧ةيرادإلا فيراصملا

٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠٨٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٥،٥٨٣١٦،٠٨١١٦،٥٧٨١٦،٥٧٨١٧،٠٧٦١٧،٠٧٦٢٠،٣٥١٢٠،٣٥١٢٠،٣٥١٢١،٣٤٦٢١،٣٤٦٢١،٣٤٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

-٤٧٦-١٠،٤٥١٨،٧٦٢٧،٨٨٣٧،٠٠٤٦،٩٣٦٦،٨٦٩٤،٨٣٤٢،٧٩٩٧٦٤٣٥١٦٣رهشلا 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

٤،٢٩٤١٨،٧٩٣٥٩،٦٨٩-١٢،٩٥٢٤٧٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢١٠،٦٣٦٢٦٦،٨٩٣٢٨٢،٥٩٣٢٩٨،٢٩٢٣١٣،٩٩٢ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٢٣،٥٨٨٢٦٦،٤١٧٢٨٦،٨٨٧٣١٧،٠٨٦٣٧٣،٦٨١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٠،٠٩٨١٠١،٤٩٠١٠٧،٤٦٠١١٣،٤٣٠١١٩،٤٠٠تاماخلا ةفلكت (

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تاراجيإلا

٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠٧،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠٩،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٢٤،٠٦٤٢٦٢،١٢٣٢٦٨،٠٩٣٢٥٧،٣٩٧٢٤٦،٧٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٤،٢٩٤١٨،٧٩٣٥٩،٦٨٩١٢٦،٩٨١-٤٧٦ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


