
: 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
٢٥،٨٠٠عورشملا ةفلكت
٥،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيلاجر سبالم

ةيلخاد سبالمو رتغو ةغمشأو بايث نم ةيلاجرلا سبالملا عيبل لحم

ءاوه فيكم
يراجت عقوم يف ةبسانم ةحاسم

لماع  ( دعاسم ) ،( عورشملا بحاص )

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

٢٥،٠٣٣
%٢٤،٧٧

ةيلاجر سبالم لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠١،٠٤٥
سيسأتلا تافورصم٧٠،٢٤٥

. ةيلاجر ةيلخاد سبالم ،ةغمشأ ،بايث
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،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 ةميقةيرهشلا ةيمكلا

١٠٠،٠٩٠،٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
١٠٠،٠٧٠،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
١٥٠،٠١١٠،٠١٦،٥٠٠١٩٨،٠٠٠
١٠٠،٠٥٠،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١٥٠،٠١٠،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٥٠،٠١٣،٠١،٩٥٠٢٣،٤٠٠
١٥٠،٠١٠،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠

٠٠
٤٢،٤٥٠٥٠٩،٤٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٠٠٦٨،٠٠٦،٨٠٠٨١،٦٠٠
١٠٠٥٠،٠٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
١٥٠٩٠،٠٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠
١٠٠٢٠،٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٥٠٧،٠٠١،٠٥٠١٢،٦٠٠
١٥٠٩،٠٠١،٣٥٠١٦،٢٠٠
١٥٠٧،٠٠١،٠٥٠١٢،٦٠٠

٠٠
٣٠،٧٥٠٣٦٩،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١٥٠١٥٠١،٨٠٠

٠٠
٣،١٥٠٣٧،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٣،٦٠٠٣٠٠

يلامجإلا

نطق لاورس

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

ليانف
ليوط لاورس

دنبلا
( يلاجر ةزهاج بايث (
( يدالو ةزهاج بايث (

ةغمشأ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ليانف

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

لاقع

صيخارت موسر

يلامجإلا

دنبلا

تاظحالم
عبرم رتم ٢٥ يلاوحب ةحاسم

تاظحالم

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

لصألا

يلامجإلا

تاداريإلا يلامجإ

لاقع

ليوط لاورس

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( يلاجر ةزهاج بايث (
( يدالو ةزهاج بايث (

علسلا

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

ةغمشأ

نطق لاورس



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٣٠،٧٥٠٣٦٩،٠٠٠
٣،١٥٠٣٧،٨٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

٣٧،١٦٧٤٤٦،٠٠٠

١،٨٥٨٢٢،٣٠٠

٣٩،٠٢٥٤٦٨،٣٠٠

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

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

دنبلا
ءابرهكلا
يلامجإلا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٢٣،٤١٥
٤٦،٨٣٠
٧٠،٢٤٥

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠ءاوه فيكم

٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( رتم ١٠٨٠٠%٨١،٠٠٠٨،٠٠٠ةيلخاد ففرأ (
١٠٤٨٠%٦٨٠٠٤،٨٠٠ضرع تالواط

٠٠
١٢،٨٠٠١،٢٨٠يلامجإلا

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

٠٠
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

١٢،٨٠٠١،٢٨٠١٠٧

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٢٥،٨٠٠٢،٥٨٠٢١٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٥،٠٠٠

٥،٠٠٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

عوم ا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
سيسأت تافورصم

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

هعاونأب نوزخم
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠



ةميقلا
٧٠،٢٤٥
٢٥،٨٠٠
٥،٠٠٠

١٠١،٠٤٥

ةميقلاليصفت
١١،٠٤٥ليومتلا ةميق
٩٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%١٥٠%٨٠%٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٦٠%٦٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٥،٤٧٠٢٥،٤٧٠٢٩،٧١٥٢٩،٧١٥٣٣،٩٦٠٣٣،٩٦٠٣٣،٩٦٠٣٣،٩٦٠٦٣،٦٧٥٣٣،٩٦٠٣٣،٩٦٠٣٣،٩٦٠٤١١،٧٦٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٥٥٢٥٥٢٩٧٢٩٧٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٦٣٧٣٤٠٣٤٠٣٤٠٤،١١٨

( عيبلا تالومع )٢٥٥٢٥٥٢٩٧٢٩٧٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٦٣٧٣٤٠٣٤٠٣٤٠٤،١١٨

٢٤،٩٦١٢٤،٩٦١٢٩،١٢١٢٩،١٢١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٦٢،٤٠٢٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٤١٥،٨٨٣تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٨،٤٥٠١٨،٤٥٠٢١،٥٢٥٢١،٥٢٥٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٤٦،١٢٥٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٩٨،٢٧٥تاماخلا ةفلكت (

٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢،٥٨٠لوصألا كالهإ

٢٥،٠٨٢٢٥،٠٨٢٢٨،١٥٧٢٨،١٥٧٣١،٢٣٢٣١،٢٣٢٣١،٢٣٢٣١،٢٣٢٥٢،٧٥٧٣١،٢٣٢٣١،٢٣٢٣١،٢٣٢٣٧٧،٨٥٥فيلاكتلا يلامجإ

٩٦٤٩٦٤٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٩،٦٤٥٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٣٨،٠٢٨-١٢١-١٢١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩٦٤٩٦٤٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٩،٦٤٥٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٣٨،٠٢٨-١٢١-١٢١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩٦٤٩٦٤٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٩،٦٤٥٢،٠٤٩٢،٠٤٩٢،٠٤٩٣٨،٠٢٨-١٢١-١٢١حبرلا 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%١٠٠%٩٠%٩٠%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٤١١،٧٦٥٤٥٨،٤٦٠٤٥٨،٤٦٠٥٠٩،٤٠٠٥٠٩،٤٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤،١١٨٤،٥٨٥٤،٥٨٥٥،٠٩٤٥،٠٩٤

( عيبلا تالومع )٤،١١٨٤،٥٨٥٤،٥٨٥٥،٠٩٤٥،٠٩٤

٤٠٣،٥٣٠٤٤٩،٢٩١٤٤٩،٢٩١٤٩٩،٢١٢٤٩٩،٢١٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٩٨،٢٧٥٣٣٢،١٠٠٣٣٢،١٠٠٣٦٩،٠٠٠٣٦٩،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٢،٥٨٠٢،٥٨٠٢،٥٨٠٢،٥٨٠٢،٥٨٠لوصألا كالهإ

٣٧٧،٨٥٥٤١١،٦٨٠٤١١،٦٨٠٤٤٨،٥٨٠٤٤٨،٥٨٠فيلاكتلا يلامجإ

٢٥،٦٧٥٣٧،٦١١٣٧،٦١١٥٠،٦٣٢٥٠،٦٣٢ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٥،٦٧٥٣٧،٦١١٣٧،٦١١٥٠،٦٣٢٥٠،٦٣٢ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٦٤٢٩٤٠٩٤٠١،٢٦٦١،٢٦٦ةاكزلا

٢٥،٠٣٣٣٦،٦٧١٣٦،٦٧١٤٩،٣٦٦٤٩،٣٦٦حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٨،٨٦%٤٨،٨٦%٣٦،٢٩%٣٦،٢٩%٢٤،٧٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٩،٨٩%٩،٨٩%٨،١٦%٨،١٦%٦،٢٠%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢٣،٤١٥ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٤٦،٨٣٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٧٠،٢٤٥٠

: ةتباث لوصأ

٩٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١٢،٨٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٥،٠٠٠تادعمو تالآ

٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٩٠،٠٠٠ضرأ

٨،٠٠٠١١،٠٤٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٠،٨٠٠١١،٠٤٥

١٠١،٠٤٥١٠١،٠٤٥

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
٢٣،٤١٥٢٣،٥٠٩٢٣،٦٠٣٢٤،٧٨٢٢٥،٩٦١٢٨،٢٢٥٣٠،٤٨٩٣٠،٢٥٣٣٠،٠١٧٣٧،٣٧٧٣٧،١٤١٣٦،٩٠٦رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٤،٩٦١٢٤،٩٦١٢٩،١٢١٢٩،١٢١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٦٢،٤٠٢٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١٣٣،٢٨١ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٤٨،٣٧٦٤٨،٤٧٠٥٢،٧٢٤٥٣،٩٠٣٥٩،٢٤٢٦١،٥٠٦٦٣،٧٧٠٦٣،٥٣٤٩٢،٤١٩٧٠،٦٥٨٧٠،٤٢٢٧٠،١٨٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٨،٤٥٠١٨،٤٥٠٢١،٥٢٥٢١،٥٢٥٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٤٦،١٢٥٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠٢٤،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠روجألاو بتاورلا

٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠تاراجيإلا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٤،٨٦٧٢٤،٨٦٧٢٧،٩٤٢٢٧،٩٤٢٣١،٠١٧٣١،٠١٧٣٣،٥١٧٣٣،٥١٧٥٥،٠٤٢٣٣،٥١٧٣٣،٥١٧٣٣،٥١٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٣،٥٠٩٢٣،٦٠٣٢٤،٧٨٢٢٥،٩٦١٢٨،٢٢٥٣٠،٤٨٩٣٠،٢٥٣٣٠،٠١٧٣٧،٣٧٧٣٧،١٤١٣٦،٩٠٦٣٦،٦٧٠رهشلا 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

٢٣،٤١٥٣٦،٠٢٨٤٥،٢٧٨٥٤،٥٢٩٩١،٤٧٥ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٠٣،٥٣٠٤٤٩،٢٩١٤٤٩،٢٩١٤٩٩،٢١٢٤٩٩،٢١٢ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤٢٦،٩٤٥٤٨٥،٣١٩٤٩٤،٥٦٩٥٥٣،٧٤١٥٩٠،٦٨٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٩٨،٢٧٥٣٣٢،١٠٠٣٣٢،١٠٠٣٦٩،٠٠٠٣٦٩،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٦٤٢٩٤٠٩٤٠١،٢٦٦١،٢٦٦ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣٩٠،٩١٧٤٤٠،٠٤٠٤٤٠،٠٤٠٤٦٢،٢٦٦٤٤٧،٢٦٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٣٦،٠٢٨٤٥،٢٧٨٥٤،٥٢٩٩١،٤٧٥١٤٣،٤٢١ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


