
: 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
٣٨،٣٨٠عورشملا ةفلكت
١،٢٠٠لماعلا 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 - 

١،٤٩٢
%٢،١٠

رئاطف لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧١،١٧٨
سيسأتلا تافورصم٣١،٥٩٨

ةيزاغ تابورشم ،رتعز ،ةنبل ،ةنبج ،مورفم محل ،قيقد
زاغ  ، ءام  ، ءابرهك

ةفلتخم رئاطف

. ةيزاغ تابورشمو  ( رتعز ،ةنبل ،ةنبج ،محل رئاطفلا لمعل لحم (

ةيودي ددعو  ، ءاوه فيكم  ، زاغ ةناوطسا  ، ةناجع
ماع عراش ىلع عبرم رتم ٥٠ نع لقت ال ةحاسم

ةلامع عورشملا بحاص + 

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

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

٩٠٠٣،٠٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠
٩٠٠٥،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٩٠٠٤،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٩٠٠٤،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٣،٥٠٠١،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠

١٧،٩٠٠٢١٤،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٤٢٥،٠٠٣٥٥٤،٢٦٠
٣٦٨،٠٠٢٨٨٣،٤٥٦
٣٦٥،٠٠١٨٠٢،١٦٠
٣٦٥،٠٠١٨٠٢،١٦٠
١٤٦١٧،٠٠٢،٤٧٩٢٩،٧٥٠
٣٠٨،٠٠٢٤٠٢،٨٨٠

٣،٧٢٢٤٤،٦٦٦

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢١،٢٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠

٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٢،٥٠٠٢٠٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٠٠١،٢٠٠
٤٥٠٥،٤٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٨٥٠١٠،٢٠٠

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

( ةنبل ةريطف (

تاداريإلا يلامجإ

( ةنبج ةريطف (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( رتعز ةريطف (
( مورفم ةريطف (

ةمدخلا  / جتنملا

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٥٠ ةحاسمب لحم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ةيزاغ تابورشم

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم

( مجك ةنبج (
( نوترك ةيزاغ تابورشم (

( مجك مسمسو رتعز (

دنبلا
( مجك لاوش ٥٠  قيقد (

( مجك محل مورفم (
( مجك ةنبل (

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةفيظولا

لماع

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

( عورشملا بحاص ريدم (



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٣،٧٢٢٤٤،٦٦٦
٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٢٠٨٢،٥٠٠
٨٥٠١٠،٢٠٠
٢٥٣٠٠

١٢،٥٣٩١٥٠،٤٦٦

٦٢٧٧،٥٢٣

١٣،١٦٦١٥٧،٩٨٩

عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
تاجالث ةنايص

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٧،٨٩٩
٧،٨٩٩
٠

١٥،٧٩٩
٠

٣١،٥٩٨

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٤٠٠%٤،٠٠٠
٤،٠٠٠٤٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠ةناجع

١٠٦٣%٣٢١٠٦٣٠زاغ تاناوطسا
١٥٣٦٠%٢١،٢٠٠٢،٤٠٠ءاوه فيكم

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠ءافطإو ةمالس ةمظنأ
١٠٣٥٠%١٣،٥٠٠٣،٥٠٠ةيزاغ تابورشم ةجالث
١٠٤٥٠%١٤،٥٠٠٤،٥٠٠ةيئاذغ داوم ظفحو ضرع ةجالث

١٧،٥٣٠١٨٧٣يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٣٥%٣٤٥٠١،٣٥٠تالواط مقطأ
١،٣٥٠١٣٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠موينملا ةهجاو
١٠١٠٠٠%١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠يلخاد روكيد
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠لحم ةحول

١٥،٥٠٠١٥٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٤،٠٠٠٤٠٠٣٣

١٧،٥٣٠١،٨٧٣١٥٦

١،٣٥٠١٣٥١١

١٥،٥٠٠١،٥٥٠١٢٩

٣٨،٣٨٠٣،٩٥٨٣٣٠

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
نرفلا زيهجت

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٢٠٠
١،٢٠٠

ةميقلا
٣١،٥٩٨
٣٨،٣٨٠
١،٢٠٠
٧١،١٧٨

ةميقلاليصفت
٦،١٧٨ليومتلا ةميق
٦٥،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت 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

٨،٩٥٠٩،٨٤٥١٠،٧٤٠١٠،٧٤٠١١،٦٣٥١١،٦٣٥١٢،٥٣٠١٢،٥٣٠١٢،٥٣٠١٤،٣٢٠١٤،٣٢٠١٤،٣٢٠١٤٤،٠٩٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٩٠٩٨١٠٧١٠٧١١٦١١٦١٢٥١٢٥١٢٥١٤٣١٤٣١٤٣١،٤٤١

( عيبلا تالومع )٩٠٩٨١٠٧١٠٧١١٦١١٦١٢٥١٢٥١٢٥١٤٣١٤٣١٤٣١،٤٤١

٨،٧٧١٩،٦٤٨١٠،٥٢٥١٠،٥٢٥١١،٤٠٢١١،٤٠٢١٢،٢٧٩١٢،٢٧٩١٢،٢٧٩١٤،٠٣٤١٤،٠٣٤١٤،٠٣٤١٤١،٢١٣تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٨٦١٢،٠٤٧٢،٢٣٣٢،٢٣٣٢،٤١٩٢،٤١٩٢،٦٠٦٢،٦٠٦٢،٦٠٦٢،٩٧٨٢،٩٧٨٢،٩٧٨٢٩،٩٦٣تاماخلا ةفلكت (

٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٥٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠١٠،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣،٩٥٨لوصألا كالهإ

١١،٠٠٨١١،١٩٤١١،٣٨٠١١،٣٨٠١١،٥٦٦١١،٥٦٦١١،٧٥٢١١،٧٥٢١١،٧٥٢١٢،١٢٤١٢،١٢٤١٢،١٢٤١٣٩،٧٢١فيلاكتلا يلامجإ

٥٢٧٥٢٧٥٢٧١،٩٠٩١،٩٠٩١،٩٠٩١،٤٩٢-١٦٤-١٦٤-٨٥٥-٨٥٥-١،٥٤٦-٢،٢٣٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٢٧٥٢٧٥٢٧١،٩٠٩١،٩٠٩١،٩٠٩١،٤٩٢-١٦٤-١٦٤-٨٥٥-٨٥٥-١،٥٤٦-٢،٢٣٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٢٧٥٢٧٥٢٧١،٩٠٩١،٩٠٩١،٩٠٩١،٤٩٢-١٦٤-١٦٤-٨٥٥-٨٥٥-١،٥٤٦-٢،٢٣٧حبرلا 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

١٤٤،٠٩٥١٨٢،٥٨٠١٩٣،٣٢٠٢٠٤،٠٦٠٢١٤،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٤٤١١،٨٢٦١،٩٣٣٢،٠٤١٢،١٤٨

( عيبلا تالومع )١،٤٤١١،٨٢٦١،٩٣٣٢،٠٤١٢،١٤٨

١٤١،٢١٣١٧٨،٩٢٨١٨٩،٤٥٤١٩٩،٩٧٩٢١٠،٥٠٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٩،٩٦٣٣٧،٩٦٦٤٠،١٩٩٤٢،٤٣٣٤٤،٦٦٦تاماخلا ةفلكت (

٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣،٩٥٨٣،٩٥٨٣،٩٥٨٣،٩٥٨٣،٩٥٨لوصألا كالهإ

١٣٩،٧٢١١٤٧،٧٢٤١٤٩،٩٥٧١٥٢،١٩١١٥٤،٤٢٤فيلاكتلا يلامجإ

١،٤٩٢٣١،٢٠٤٣٩،٤٩٦٤٧،٧٨٨٥٦،٠٨٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٤٩٢٣١،٢٠٤٣٩،٤٩٦٤٧،٧٨٨٥٦،٠٨٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٤٩٢٣١،٢٠٤٣٩،٤٩٦٤٧،٧٨٨٥٦،٠٨٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٨،٧٩%٦٧،١٤%٥٥،٤٩%٤٣،٨٤%٢،١٠%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٦،٦٤%٢٣،٩٠%٢٠،٨٥%١٧،٤٤%١،٠٦%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧،٨٩٩ةيدقن

نودروم٧،٨٩٩ءالمعو نونيدم

١٥،٧٩٩عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٣١،٥٩٨٠

: ةتباث لوصأ

٦٥،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١،٣٥٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٧،٥٣٠تادعمو تالآ

٤،٠٠٠٦٥،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٥،٠٠٠ضرأ

١٦،٧٠٠٦،١٧٨ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٩،٥٨٠٦،١٧٨

٧١،١٧٨٧١،١٧٨

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
٧،٨٩٩٥،٩٩٣٤،٧٧٧٤،٢٥٢٣،٧٢٧٣،٨٩٤٤،٠٦٠٣،١١٢٢،١٦٣١،٢١٥١،٦٤٩٢،٠٨٢رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٨،٧٧١٩،٦٤٨١٠،٥٢٥١٠،٥٢٥١١،٤٠٢١١،٤٠٢١٢،٢٧٩١٢،٢٧٩١٢،٢٧٩١٤،٠٣٤١٤،٠٣٤١٤،٠٣٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٦،٦٧٠١٥،٦٤١١٥،٣٠٢١٤،٧٧٧١٥،١٣٠١٥،٢٩٦١٦،٣٣٩١٥،٣٩١١٤،٤٤٣١٥،٢٤٨١٥،٦٨٢١٦،١١٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١،٨٦١٢،٠٤٧٢،٢٣٣٢،٢٣٣٢،٤١٩٢،٤١٩٢،٦٠٦٢،٦٠٦٢،٦٠٦٢،٩٧٨٢،٩٧٨٢،٩٧٨تاماخلا ةفلكت (

٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨ةيرادإلا فيراصملا

٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٨٠٦١،٨٠٦١،٨٠٦١،٨٠٦١،٨٠٦١،٨٠٦ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٠،٦٧٨١٠،٨٦٤١١،٠٥٠١١،٠٥٠١١،٢٣٦١١،٢٣٦١٣،٢٢٨١٣،٢٢٨١٣،٢٢٨١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٩٩٣٤،٧٧٧٤،٢٥٢٣،٧٢٧٣،٨٩٤٤،٠٦٠٣،١١٢٢،١٦٣١،٢١٥١،٦٤٩٢،٠٨٢٢،٥١٦رهشلا 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

٧،٨٩٩٢،٥١٦١٦،٠١١٣٧،٧٩٩٧٨،٧١٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٤١،٢١٣١٧٨،٩٢٨١٨٩،٤٥٤١٩٩،٩٧٩٢١٠،٥٠٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٤٩،١١٣١٨١،٤٤٤٢٠٥،٤٦٥٢٣٧،٧٧٨٢٨٩،٢١٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٩،٩٦٣٣٧،٩٦٦٤٠،١٩٩٤٢،٤٣٣٤٤،٦٦٦تاماخلا ةفلكت (

٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠٥٢،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٨٣٣٢١،٦٦٧٢١،٦٦٧١٠،٨٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٤٦،٥٩٧١٦٥،٤٣٣١٦٧،٦٦٦١٥٩،٠٦٦١٥٠،٤٦٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢،٥١٦١٦،٠١١٣٧،٧٩٩٧٨،٧١٢١٣٨،٧٥٠ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


