
: 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
٤٥،٠١٠عورشملا ةفلكت
١٠،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 - 

١٥،٠٨٩
%١٩،٠٧

كمس ىلقمو معطم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٩،١٣٨
سيسأتلا تافورصم٢٤،١٢٨

لباوت ،زر ،كمس
زاغ  ، ءام  ، ءابرهك

كامسألا يلقو عيب

. اهريغو ةيدايص نم هتالمكمو كمسلا يلقو عيبل معطم

اهريغو  ( ةرشابم تاودأ  ، خيبط تاودأ  ، ىلقم  ، دقوم خبطم تامزلتسم (
عبرم رتم ١٠٠ نع لقت ال ةحاسم
لماع ،خابط ،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 يلامجإبلطلا ةميق طسوتمةيرهشلا ةيمكلا

١،٥٠٠،٠٢٥،٠٣٧،٥٠٠٤٥٠،٠٠٠
١،٠٠٠،٠٤،٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٤١،٥٠٠٤٩٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكت طسوتمةيرهشلا ةيمكلا طسوتم
٧٥٠١٥،٠٠١١،٢٥٠١٣٥،٠٠٠
٨١٥٠،٠٠١،١٢٥١٣،٥٠٠
١٠٣٠،٠٠٣٠٠٣،٦٠٠
١٠٧٠،٠٠٧٠٠٨،٤٠٠
١١،٠٠٠،٠٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠

١٤،٣٧٥١٧٢،٥٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢٢،٠٠٠٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٥٠،٠٠٠٤،١٦٧
٥٠،٠٠٠٤،١٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٢،٨٠٠٢٣٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٢٠١،٤٤٠
٨٠٠٩،٦٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
١،٤٢٠١٧،٠٤٠

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مارج وليك ) ( لحملا جراخ نم كمس يلق (

ةمدخلا  / جتنملا

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

( تاطلسلاو زرلا عم ةلماك كمس ةبجو (

تاداريإلا يلامجإ

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( تل ٥٠ ر يلق تيز (
ىرخأ داوم

دنبلا
( مارج وليك هعاونأب كمس (

تاظحالم
عبرم رتم ١٠٠ ةحاسم

لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

( مجك ٥٠ زر (
( مارج وليك كمس لباوت (

ءابرهكلا
زاغ

( يونس قيوست تافورصم (

يلامجإلا

يلامجإلا

يلامجإلا

عورشملا بحاص
خابط

يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

لصألا

ةفيظولا

رشابم



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٤،٣٧٥١٧٢،٥٠٠
١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٤،١٦٧٥٠،٠٠٠
٢٣٣٢،٨٠٠
١،٤٢٠١٧،٠٤٠
١٦٧٢،٠٠٠

٣٠،٣٦٢٣٦٤،٣٤٠

١،٥١٨١٨،٢١٧

٣١،٨٨٠٣٨٢،٥٥٧

عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع 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

١٩،١٢٨
٥،٠٠٠
٢٤،١٢٨

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠١٥٠٠%١٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠١٥٠٠

تادعملاو تالآلا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٤٠%١٢٠٠٢٠٠كمس ىلقم
٢٠٦٠%٢١٥٠٣٠٠ريبك زر ردق
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠ةيودي تادعم
١٠١٥%١١٥٠١٥٠ريبك دقوم
١٠٤٨٠%٤١،٢٠٠٤،٨٠٠ءاوه فيكم
١٠٩٠%٢٤٥٠٩٠٠ءاوه طافش
١٠٦٦%٣٢٢٠٦٦٠زاغ تاناوطسا
٢٠٥٠%٥٠٥٢٥٠ةرشابم نوحص

٢٠٣٠%٣٠٥١٥٠ةرشابملل ىرخأ تايلامك
٩،٤١٠١،٠٣١يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٥٣٧٥%٥٥٠٠٢،٥٠٠تالواط
١٥٩٠%١٦٠٠٦٠٠ىرخأ تاثاثأ

٣،١٠٠٤٦٥يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠لحم ةحول
١٠١٥٠٠%١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠يلخاد روكيد

١٧،٥٠٠١٧٥٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٢٥

٩،٤١٠١،٠٣١٨٦

٣،١٠٠٤٦٥٣٩

١٧،٥٠٠١،٧٥٠١٤٦

٤٥،٠١٠٤،٧٤٦٣٩٦

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

هعاونأب نوزخم
يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةيلخاد تازيهجت

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يضارتفا

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

عوم ا

دنبلا



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٦،٠٠٠
٢،٠٠٠
٢،٠٠٠
١٠،٠٠٠

ةميقلا
٢٤،١٢٨
٤٥،٠١٠
١٠،٠٠٠
٧٩،١٣٨

ةميقلاليصفت
٩،١٣٨ليومتلا 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
ةلامع مادقتسا تافورصم

ةينوناق تافورصم
ىرخأ 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

٢٠،٧٥٠٢٢،٨٢٥٢٤،٩٠٠٢٤،٩٠٠٢٦،٩٧٥٢٦،٩٧٥٢٩،٠٥٠٢٩،٠٥٠٢٩،٠٥٠٣٣،٢٠٠٣٣،٢٠٠٣٣،٢٠٠٣٣٤،٠٧٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٠٨٢٢٨٢٤٩٢٤٩٢٧٠٢٧٠٢٩١٢٩١٢٩١٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣،٣٤١

( عيبلا تالومع )٢٠٨٢٢٨٢٤٩٢٤٩٢٧٠٢٧٠٢٩١٢٩١٢٩١٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣،٣٤١

٢٠،٣٣٥٢٢،٣٦٩٢٤،٤٠٢٢٤،٤٠٢٢٦،٤٣٦٢٦،٤٣٦٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦٣٢٧،٣٩٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،١٨٨٧،٩٠٦٨،٦٢٥٨،٦٢٥٩،٣٤٤٩،٣٤٤١٠،٠٦٣١٠،٠٦٣١٠،٠٦٣١١،٥٠٠١١،٥٠٠١١،٥٠٠١١٥،٧١٩تاماخلا ةفلكت (

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١٧،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٤،٧٤٦لوصألا كالهإ

٢٣،٥٧٠٢٤،٢٨٨٢٥،٠٠٧٢٥،٠٠٧٢٥،٧٢٦٢٥،٧٢٦٢٦،٤٤٥٢٦،٤٤٥٢٦،٤٤٥٢٧،٨٨٢٢٧،٨٨٢٢٧،٨٨٢٣١٢،٣٠٥فيلاكتلا يلامجإ

٧١٠٧١٠٢،٠٢٤٢،٠٢٤٢،٠٢٤٤،٦٥٤٤،٦٥٤٤،٦٥٤١٥،٠٨٩-٦٠٥-٦٠٥-١،٩٢٠-٣،٢٣٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٧١٠٧١٠٢،٠٢٤٢،٠٢٤٢،٠٢٤٤،٦٥٤٤،٦٥٤٤،٦٥٤١٥،٠٨٩-٦٠٥-٦٠٥-١،٩٢٠-٣،٢٣٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٧١٠٧١٠٢،٠٢٤٢،٠٢٤٢،٠٢٤٤،٦٥٤٤،٦٥٤٤،٦٥٤١٥،٠٨٩-٦٠٥-٦٠٥-١،٩٢٠-٣،٢٣٥حبرلا 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

٣٣٤،٠٧٥٤٢٣،٣٠٠٤٤٨،٢٠٠٤٧٣،١٠٠٤٩٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٣٤١٤،٢٣٣٤،٤٨٢٤،٧٣١٤،٩٨٠

( عيبلا تالومع )٣،٣٤١٤،٢٣٣٤،٤٨٢٤،٧٣١٤،٩٨٠

٣٢٧،٣٩٤٤١٤،٨٣٤٤٣٩،٢٣٦٤٦٣،٦٣٨٤٨٨،٠٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١٥،٧١٩١٤٦،٦٢٥١٥٥،٢٥٠١٦٣،٨٧٥١٧٢،٥٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٧٤٦٤،٧٤٦٤،٧٤٦٤،٧٤٦٤،٧٤٦لوصألا كالهإ

٣١٢،٣٠٥٣٤٣،٢١١٣٥١،٨٣٦٣٦٠،٤٦١٣٦٩،٠٨٦فيلاكتلا يلامجإ

١٥،٠٨٩٧١،٦٢٣٨٧،٤٠٠١٠٣،١٧٧١١٨،٩٥٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٥،٠٨٩٧١،٦٢٣٨٧،٤٠٠١٠٣،١٧٧١١٨،٩٥٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٥،٠٨٩٧١،٦٢٣٨٧،٤٠٠١٠٣،١٧٧١١٨،٩٥٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٥٠،٣١%١٣٠،٣٨%١١٠،٤٤%٩٠،٥٠%١٩،٠٧%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٤،٣٧%٢٢،٢٥%١٩،٩٠%١٧،٢٧%٤،٦١%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٩،١٢٨ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥،٠٠٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٤،١٢٨٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،١٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩،٤١٠تادعمو تالآ

١٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

٢٧،٥٠٠٩،١٣٨ىرخأ ةتباث لوصأ

٥٥،٠١٠٩،١٣٨

٧٩،١٣٨٧٩،١٣٨

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
١٩،١٢٨١٦،٢٨٩١٤،٧٦٤١٤،٥٥٥١٤،٣٤٥١٥،٤٥٠١٦،٥٥٥١٧،٠٣٠١٧،٥٠٦١٧،٩٨١٢١،٠٨٦٢٤،١٩١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٠،٣٣٥٢٢،٣٦٩٢٤،٤٠٢٢٤،٤٠٢٢٦،٤٣٦٢٦،٤٣٦٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٢٨،٤٦٩٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦٣٢،٥٣٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٩،٤٦٣٣٨،٦٥٧٣٩،١٦٦٣٨،٩٥٧٤٠،٧٨٠٤١،٨٨٦٤٥،٠٢٤٤٥،٤٩٩٤٥،٩٧٥٥٠،٥١٧٥٣،٦٢٢٥٦،٧٢٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٧،١٨٨٧،٩٠٦٨،٦٢٥٨،٦٢٥٩،٣٤٤٩،٣٤٤١٠،٠٦٣١٠،٠٦٣١٠،٠٦٣١١،٥٠٠١١،٥٠٠١١،٥٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣ةيرادإلا فيراصملا

١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠١،٤٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٣،١٧٤٢٣،٨٩٣٢٤،٦١٢٢٤،٦١٢٢٥،٣٣٠٢٥،٣٣٠٢٧،٩٩٤٢٧،٩٩٤٢٧،٩٩٤٢٩،٤٣١٢٩،٤٣١٢٩،٤٣١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٦،٢٨٩١٤،٧٦٤١٤،٥٥٥١٤،٣٤٥١٥،٤٥٠١٦،٥٥٥١٧،٠٣٠١٧،٥٠٦١٧،٩٨١٢١،٠٨٦٢٤،١٩١٢٧،٢٩٦رهشلا 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

١٩،١٢٨٢٧،٢٩٦٨٠،٣٣٢١٤٩،١٤٤٢٤٥،٤٠١ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٢٧،٣٩٤٤١٤،٨٣٤٤٣٩،٢٣٦٤٦٣،٦٣٨٤٨٨،٠٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٤٦،٥٢١٤٤٢،١٣٠٥١٩،٥٦٨٦١٢،٧٨٢٧٣٣،٤٤١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١٥،٧١٩١٤٦،٦٢٥١٥٥،٢٥٠١٦٣،٨٧٥١٧٢،٥٠٠تاماخلا ةفلكت (

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠٢،٨٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠١٧،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣١٩،٢٢٥٣٦١،٧٩٨٣٧٠،٤٢٣٣٦٧،٣٨٢٣٦٤،٣٤٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٧،٢٩٦٨٠،٣٣٢١٤٩،١٤٤٢٤٥،٤٠١٣٦٩،١٠١ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


