
: 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
٤،٥٦٠عورشملا ةفلكت
٣،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 - 

٤٨،٠٩١
%١٦،١٩

داجسو تيكوم ضرعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٢٩٦،٩٦١
سيسأتلا تافورصم٢٨٩،٤٠١

داجسو تيكوم
ءابرهك

داجسو تيكوم

داجسلاو دروتسملاو ينطولا تيكوملا عيبل ضرعم

صق تاودأ  ، ءاوه فيكم
عبرم رتم ١٥٠ نع لقت ال ةحاسم
لماع ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٣٥٠،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

١٠٠١٠٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
٣٠٠٦٠،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
١٠٠١٥٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
١٠٠١٢٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
١٠٠١١٥،٠١١،٥٠٠١٣٨،٠٠٠
٢٠٠٩٠،٠١٨،٠٠٠٢١٦،٠٠٠
٢٠٠٣٥،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
٢٠٠٦٠،٠١٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠
١٠٠٢٥٠،٠٢٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠

١٢٨،٥٠٠١،٥٤٢،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٠٠٨٠،٠٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
٣٠٠٥٠،٠٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
١٠٠١٢٥،٠٠١٢،٥٠٠١٥٠،٠٠٠
١٠٠٩٨،٠٠٩،٨٠٠١١٧،٦٠٠
١٠٠٩٥،٠٠٩،٥٠٠١١٤،٠٠٠
٢٠٠٧٥،٠٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
٢٠٠٣٠،٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٢٠٠٥٠،٠٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
١٠٠٢٠٠،٠٠٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠

١٠٥،٨٠٠١،٢٦٩،٦٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣
٢٥،٠٠٠٢،٠٨٣

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

( رتم دجاسملا داجس (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( ةعطق رخاف ينطو داجس (
( ةعطق ) ( يداع ،طسوتم ينطو داجس (

ةمدخلا  / جتنملا

لماع

تاداريإلا يلامجإ

( رتم ) ( دلوج تيكوم (

( رتم دابل ةفل (٥٠ 

( رتم ةداس تيكوم (
( رتم ) ( ةشيب ةدقع تيكوم (

( رتم ) ( نازر ،ادامر ،يباور ينطو تيكوم (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( رتم ) ( رفلس تيكوم (

دنبلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ١٥٠ نع لقت ال ةحاسم

( ةعطق رخاف ينطو داجس (
( ةعطق ) ( يداع ،طسوتم ينطو داجس (

( رتم دجاسملا داجس (
( رتم ) ( دلوج تيكوم (

( رتم ) ( نازر ،ادامر ،يباور ينطو تيكوم (
( رتم دابل ةفل (٥٠ 

( رتم ) ( رفلس تيكوم (

( رتم ) ( ةشيب ةدقع تيكوم (
( رتم ةداس تيكوم (

يلامجإلا

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص ريدم (



ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
١،٢٠٠١٠٠
٤،٣٠٠٣٥٨

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٦٠٠٧،٢٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٠٥،٨٠٠١،٢٦٩،٦٠٠
٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠
٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠
٣٥٨٤،٣٠٠
٦٠٠٧،٢٠٠

١١٤،٨٤٢١،٣٧٨،١٠٠

٥،٧٤٢٦٨،٩٠٥

١٢٠،٥٨٤١،٤٤٧،٠٠٥

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

تاظحالم
صيخارت موسر

( يونس قيوست تافورصم (

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٧٢،٣٥٠
٧٢،٣٥٠

٠
١٤٤،٧٠١

٠
٢٨٩،٤٠١

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٦%٣١٢٠٣٦٠ءاوه فيكم
١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠ةيودي تاودأ

٩٦٠٩٦يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٦٠%٣٢٠٠٦٠٠ثاثأ
٦٠٠٦٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠يلخاد روكيد
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٩٦٠٩٦٨

٦٠٠٦٠٥

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٤،٥٦٠٤٥٦٣٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

ةميقلا
٢٨٩،٤٠١
٤،٥٦٠
٣،٠٠٠

٢٩٦،٩٦١

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

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

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

٠



ةميقلاليصفت
٤٦،٩٦١ليومتلا ةميق
١٥٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
٥،٠٠%يراجتلا ةمدخلا ةبسن

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

٦٤،٢٥٠٧٠،٦٧٥٧٧،١٠٠٧٧،١٠٠٨٣،٥٢٥٨٣،٥٢٥٨٩،٩٥٠٨٩،٩٥٠٨٩،٩٥٠١٠٢،٨٠٠١٠٢،٨٠٠١٠٢،٨٠٠١،٠٣٤،٤٢٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٦٤٣٧٠٧٧٧١٧٧١٨٣٥٨٣٥٩٠٠٩٠٠٩٠٠١،٠٢٨١،٠٢٨١،٠٢٨١٠،٣٤٤

( عيبلا تالومع )٦٤٣٧٠٧٧٧١٧٧١٨٣٥٨٣٥٩٠٠٩٠٠٩٠٠١،٠٢٨١،٠٢٨١،٠٢٨١٠،٣٤٤

٦٢،٩٦٥٦٩،٢٦٢٧٥،٥٥٨٧٥،٥٥٨٨١،٨٥٥٨١،٨٥٥٨٨،١٥١٨٨،١٥١٨٨،١٥١١٠٠،٧٤٤١٠٠،٧٤٤١٠٠،٧٤٤١،٠١٣،٧٣٧تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥٢،٩٠٠٥٨،١٩٠٦٣،٤٨٠٦٣،٤٨٠٦٨،٧٧٠٦٨،٧٧٠٧٤،٠٦٠٧٤،٠٦٠٧٤،٠٦٠٨٤،٦٤٠٨٤،٦٤٠٨٤،٦٤٠٨٥١،٦٩٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٤،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٤٥٦لوصألا كالهإ

٦١،٩٨٠٦٧،٢٧٠٧٢،٥٦٠٧٢،٥٦٠٧٧،٨٥٠٧٧،٨٥٠٨٣،١٤٠٨٣،١٤٠٨٣،١٤٠٩٣،٧٢٠٩٣،٧٢٠٩٣،٧٢٠٩٦٠،٦٤٦فيلاكتلا يلامجإ

٩٨٥١،٩٩٢٢،٩٩٨٢،٩٩٨٤،٠٠٥٤،٠٠٥٥،٠١١٥،٠١١٥،٠١١٧،٠٢٤٧،٠٢٤٧،٠٢٤٥٣،٠٩١ليغشتلا حبر يلامجإ

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٦٩١،٥٧٥٢،٥٨٢٢،٥٨٢٣،٥٨٨٣،٥٨٨٤،٥٩٥٤،٥٩٥٤،٥٩٥٦،٦٠٨٦،٦٠٨٦،٦٠٨٤٨،٠٩١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٦٩١،٥٧٥٢،٥٨٢٢،٥٨٢٣،٥٨٨٣،٥٨٨٤،٥٩٥٤،٥٩٥٤،٥٩٥٦،٦٠٨٦،٦٠٨٦،٦٠٨٤٨،٠٩١حبرلا 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

١،٠٣٤،٤٢٥١،٣١٠،٧٠٠١،٣٨٧،٨٠٠١،٤٦٤،٩٠٠١،٥٤٢،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠،٣٤٤١٣،١٠٧١٣،٨٧٨١٤،٦٤٩١٥،٤٢٠

( عيبلا تالومع )١٠،٣٤٤١٣،١٠٧١٣،٨٧٨١٤،٦٤٩١٥،٤٢٠

١،٠١٣،٧٣٧١،٢٨٤،٤٨٦١،٣٦٠،٠٤٤١،٤٣٥،٦٠٢١،٥١١،١٦٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٥١،٦٩٠١،٠٧٩،١٦٠١،١٤٢،٦٤٠١،٢٠٦،١٢٠١،٢٦٩،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦لوصألا كالهإ

٩٦٠،٦٤٦١،١٨٨،١١٦١،٢٥١،٥٩٦١،٣١٥،٠٧٦١،٣٧٨،٥٥٦فيلاكتلا يلامجإ

٥٣،٠٩١٩٦،٣٧٠١٠٨،٤٤٨١٢٠،٥٢٦١٣٢،٦٠٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٨،٠٩١٩١،٣٧٠١٠٣،٤٤٨١١٥،٥٢٦١٢٧،٦٠٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٨،٠٩١٩١،٣٧٠١٠٣،٤٤٨١١٥،٥٢٦١٢٧،٦٠٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٤٢،٩٧%٣٨،٩٠%٣٤،٨٤%٣٠،٧٧%١٦،١٩%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٨،٤٤%٨،٠٥%٧،٦١%٧،١١%٤،٧٤%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٧٢،٣٥٠ةيدقن

نودروم٧٢،٣٥٠ءالمعو نونيدم

١٤٤،٧٠١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٨٩،٤٠١٠

: ةتباث لوصأ

٢٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٦٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٩٦٠تادعمو تالآ

٠٢٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٢٥٠،٠٠٠ضرأ

٦،٠٠٠٤٦،٩٦١ىرخأ ةتباث لوصأ

٧،٥٦٠٤٦،٩٦١

٢٩٦،٩٦١٢٩٦،٩٦١

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
٧٢،٣٥٠٧١،٢٩٠٧١،٢٣٧٧٢،١٩٠٧٣،١٤٣٧٥،١٠٢٧٧،٠٦٢٧٥،٨٦١٧٤،٦٦٠٧٣،٤٦٠٧٤،٢٧٢٧٥،٠٨٤رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٦٢،٩٦٥٦٩،٢٦٢٧٥،٥٥٨٧٥،٥٥٨٨١،٨٥٥٨١،٨٥٥٨٨،١٥١٨٨،١٥١٨٨،١٥١١٠٠،٧٤٤١٠٠،٧٤٤١٠٠،٧٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٣٥،٣١٥١٤٠،٥٥٢١٤٦،٧٩٥١٤٧،٧٤٨١٥٤،٩٩٧١٥٦،٩٥٧١٦٥،٢١٣١٦٤،٠١٢١٦٢،٨١١١٧٤،٢٠٤١٧٥،٠١٦١٧٥،٨٢٨ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٥٢،٩٠٠٥٨،١٩٠٦٣،٤٨٠٦٣،٤٨٠٦٨،٧٧٠٦٨،٧٧٠٧٤،٠٦٠٧٤،٠٦٠٧٤،٠٦٠٨٤،٦٤٠٨٤،٦٤٠٨٤،٦٤٠تاماخلا ةفلكت (

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣٢،٠٨٣تاراجيإلا

٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨ةيرادإلا فيراصملا

٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧ةيكنب ةمدخ موسر

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٥،٨٣٣٥،٨٣٣٥،٨٣٣٥،٨٣٣٥،٨٣٣٥،٨٣٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٦٤،٠٢٥٦٩،٣١٥٧٤،٦٠٥٧٤،٦٠٥٧٩،٨٩٥٧٩،٨٩٥٨٩،٣٥٢٨٩،٣٥٢٨٩،٣٥٢٩٩،٩٣٢٩٩،٩٣٢٩٩،٩٣٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧١،٢٩٠٧١،٢٣٧٧٢،١٩٠٧٣،١٤٣٧٥،١٠٢٧٧،٠٦٢٧٥،٨٦١٧٤،٦٦٠٧٣،٤٦٠٧٤،٢٧٢٧٥،٠٨٤٧٥،٨٩٧رهشلا 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

٧٢،٣٥٠٧٥،٨٩٧٩٧،٧٢٣١٣١،٦٢٧٢٠٢،٦٠٩ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١،٠١٣،٧٣٧١،٢٨٤،٤٨٦١،٣٦٠،٠٤٤١،٤٣٥،٦٠٢١،٥١١،١٦٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١،٠٨٦،٠٨٧١،٣٦٠،٣٨٣١،٤٥٧،٧٦٧١،٥٦٧،٢٢٩١،٧١٣،٧٦٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٨٥١،٦٩٠١،٠٧٩،١٦٠١،١٤٢،٦٤٠١،٢٠٦،١٢٠١،٢٦٩،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تاراجيإلا

٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠٤،٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١،٠١٠،١٩٠١،٢٦٢،٦٦٠١،٣٢٦،١٤٠١،٣٦٤،٦٢٠١،٤٠٣،١٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٧٥،٨٩٧٩٧،٧٢٣١٣١،٦٢٧٢٠٢،٦٠٩٣١٠،٦٦٩ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


