
: 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
٣،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٢،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 - 

١٨،٩٤١
%٢٩،٧٤

تارايس تايراطب تامدخ لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٦٣،٦٨٥
سيسأتلا تافورصم٥٨،٦٨٥

ريماسمو تايراطب عباصأ ،رطقم ءام ،ديسأ
ءام  ، ءابرهك

تايراطب ةنايصو عيب

تارايس تايراطب ةنايصو عيبل لحم

كارتشا كلس  ، صحف زاهج  ، نحش زاهج
عبرم رتم ٣٠ ةحاسم
عورشملا بحاص

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 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

٣٥،٠٢٠٠،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
٣٥،٠٢٢٠،٠٧،٧٠٠٩٢،٤٠٠
٤٥،٠١٠٠،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٤٥،٠١٠٥،٠٤،٧٢٥٥٦،٧٠٠
٤٥،٠١٣٠،٠٥،٨٥٠٧٠،٢٠٠
٣٥،٠١٥٠،٠٥،٢٥٠٦٣،٠٠٠
١٠،٠٣٦،٠٣٦٠٤،٣٢٠
١٥،٠٣٠،٠٤٥٠٥،٤٠٠

٣٥،٨٣٥٤٣٠،٠٢٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٣٥١٧٥،٠٦،١٢٥٧٣،٥٠٠
٣٥٢٠٠،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
٤٥٧٢،٠٣،٢٤٠٣٨،٨٨٠
٤٥٨٠،٠٣،٦٠٠٤٣،٢٠٠
٤٥١١٠،٠٤،٩٥٠٥٩،٤٠٠
٣٥٧٥،٠٢،٦٢٥٣١،٥٠٠
١٠٩،٠٩٠١،٠٨٠

٢٧،٦٣٠٣٣١،٥٦٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٥٠٠٤٢
٦٠٠٥٠
١،١٠٠٩٢

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٠١٢٠
٦٠٧٢٠
٧٠٨٤٠

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

ريبمأ ٥٠ يروك ةيراطب

( نوترك رطقم ءام (
لحملا جراخ تامدخ
تاداريإلا يلامجإ

ريبمأ ٦٠ يسينودنأ ةيراطب

( نوترك ساحن تايراطب عباصأ (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةيراطب ريبمأ ١٢٠ شيتناس 
ةيراطب ريبمأ ١٥٠ شيتناس 

ةمدخلا  / جتنملا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٣٠ ةحاسم

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ريبمأ ٦٦ يسينودنأ ةيراطب

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

دنبلا
ريبمأ شيتناس ةيراطب ١٢٠ 

ةيراطب ريبمأ ١٥٠ شيتناس 
ريبمأ ٥٠ يروك ةيراطب
ريبمأ ٦٠ يسينودنأ ةيراطب
ريبمأ ٦٦ يسينودنأ ةيراطب

( نوترك رطقم ءام (
( نوترك ساحن تايراطب عباصأ (

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١٠٠٨
١٠٠٨

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٧،٦٣٠٣٣١،٥٦٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٩٢١،١٠٠
٧٠٨٤٠
٨١٠٠

٣١،٠٥٠٣٧٢،٦٠٠

١،٥٥٣١٨،٦٣٠

٣٢،٦٠٣٣٩١،٢٣٠

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،٥٦٢
٣٩،١٢٣

٠
٥٨،٦٨٥

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٦٠%١٦٠٠٦٠٠تايراطب نحش زاهج
١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠تايراطب صحف زاهج

١٠٢٠%١٢٠٠٢٠٠كارتشا كلس
١،٠٠٠١٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول

٢،٠٠٠٢٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١،٠٠٠١٠٠٨

٢،٠٠٠٢٠٠١٧

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٥٨،٦٨٥
٣،٠٠٠
٢،٠٠٠
٦٣،٦٨٥

ةميقلاليصفت
٣،٦٨٥ليومتلا ةميق
٦٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

دنبلا

ةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٧،٩١٨١٩،٧٠٩٢١،٥٠١٢١،٥٠١٢٣،٢٩٣٢٣،٢٩٣٢٥،٠٨٥٢٥،٠٨٥٢٥،٠٨٥٢٨،٦٦٨٢٨،٦٦٨٢٨،٦٦٨٢٨٨،٤٧٢تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٧٩١٩٧٢١٥٢١٥٢٣٣٢٣٣٢٥١٢٥١٢٥١٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢،٨٨٥

( عيبلا تالومع )١٧٩١٩٧٢١٥٢١٥٢٣٣٢٣٣٢٥١٢٥١٢٥١٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢،٨٨٥

١٧،٥٥٩١٩،٣١٥٢١،٠٧١٢١،٠٧١٢٢،٨٢٧٢٢،٨٢٧٢٤،٥٨٣٢٤،٥٨٣٢٤،٥٨٣٢٨،٠٩٥٢٨،٠٩٥٢٨،٠٩٥٢٨٢،٧٠٢تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٣،٨١٥١٥،١٩٧١٦،٥٧٨١٦،٥٧٨١٧،٩٦٠١٧،٩٦٠١٩،٣٤١١٩،٣٤١١٩،٣٤١٢٢،١٠٤٢٢،١٠٤٢٢،١٠٤٢٢٢،٤٢٢تاماخلا ةفلكت (

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢١،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٣٠٠لوصألا كالهإ

١٧،٢٦٠١٨،٦٤٢٢٠،٠٢٣٢٠،٠٢٣٢١،٤٠٥٢١،٤٠٥٢٢،٧٨٦٢٢،٧٨٦٢٢،٧٨٦٢٥،٥٤٩٢٥،٥٤٩٢٥،٥٤٩٢٦٣،٧٦٢فيلاكتلا يلامجإ

٢٩٩٦٧٤١،٠٤٨١،٠٤٨١،٤٢٢١،٤٢٢١،٧٩٧١،٧٩٧١،٧٩٧٢،٥٤٦٢،٥٤٦٢،٥٤٦١٨،٩٤١ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٩٩٦٧٤١،٠٤٨١،٠٤٨١،٤٢٢١،٤٢٢١،٧٩٧١،٧٩٧١،٧٩٧٢،٥٤٦٢،٥٤٦٢،٥٤٦١٨،٩٤١ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٢٩٩٦٧٤١،٠٤٨١،٠٤٨١،٤٢٢١،٤٢٢١،٧٩٧١،٧٩٧١،٧٩٧٢،٥٤٦٢،٥٤٦٢،٥٤٦١٨،٩٤١حبرلا 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

٢٨٨،٤٧٢٣٦٥،٥١٧٣٨٧،٠١٨٤٠٨،٥١٩٤٣٠،٠٢٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٨٨٥٣،٦٥٥٣،٨٧٠٤،٠٨٥٤،٣٠٠

( عيبلا تالومع )٢،٨٨٥٣،٦٥٥٣،٨٧٠٤،٠٨٥٤،٣٠٠

٢٨٢،٧٠٢٣٥٨،٢٠٧٣٧٩،٢٧٨٤٠٠،٣٤٩٤٢١،٤٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٢٢،٤٢٢٢٨١،٨٢٦٢٩٨،٤٠٤٣١٤،٩٨٢٣٣١،٥٦٠تاماخلا ةفلكت (

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠لوصألا كالهإ

٢٦٣،٧٦٢٣٢٣،١٦٦٣٣٩،٧٤٤٣٥٦،٣٢٢٣٧٢،٩٠٠فيلاكتلا يلامجإ

١٨،٩٤١٣٥،٠٤١٣٩،٥٣٤٤٤،٠٢٧٤٨،٥٢٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٨،٩٤١٣٥،٠٤١٣٩،٥٣٤٤٤،٠٢٧٤٨،٥٢٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٨،٩٤١٣٥،٠٤١٣٩،٥٣٤٤٤،٠٢٧٤٨،٥٢٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٦،١٩%٦٩،١٣%٦٢،٠٨%٥٥،٠٢%٢٩،٧٤%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١١،٥١%١١،٠٠%١٠،٤٢%٩،٧٨%٦،٧٠%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٩،٥٦٢ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٣٩،١٢٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٨،٦٨٥٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١،٠٠٠تادعمو تالآ

٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٤،٠٠٠٣،٦٨٥ىرخأ ةتباث لوصأ

٥،٠٠٠٣،٦٨٥

٦٣،٦٨٥٦٣،٦٨٥

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،٥٦٢١٩،٨٨٦٢٠،٥٨٤٢١،٦٥٧٢٢،٧٣٠٢٤،١٧٨٢٥،٦٢٥٢٥،٧٨٠٢٥،٩٣٥٢٦،٠٩٠٢٦،٩٩٤٢٧،٨٩٨رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٧،٥٥٩١٩،٣١٥٢١،٠٧١٢١،٠٧١٢٢،٨٢٧٢٢،٨٢٧٢٤،٥٨٣٢٤،٥٨٣٢٤،٥٨٣٢٨،٠٩٥٢٨،٠٩٥٢٨،٠٩٥ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٧،١٢١٣٩،٢٠١٤١،٦٥٥٤٢،٧٢٨٤٥،٥٥٧٤٧،٠٠٤٥٠،٢٠٨٥٠،٣٦٣٥٠،٥١٨٥٤،١٨٥٥٥،٠٨٩٥٥،٩٩٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٣،٨١٥١٥،١٩٧١٦،٥٧٨١٦،٥٧٨١٧،٩٦٠١٧،٩٦٠١٩،٣٤١١٩،٣٤١١٩،٣٤١٢٢،١٠٤٢٢،١٠٤٢٢،١٠٤تاماخلا ةفلكت (

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢ةيرادإلا فيراصملا

٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٧،٢٣٥١٨،٦١٧١٩،٩٩٨١٩،٩٩٨٢١،٣٨٠٢١،٣٨٠٢٤،٤٢٨٢٤،٤٢٨٢٤،٤٢٨٢٧،١٩١٢٧،١٩١٢٧،١٩١ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٩،٨٨٦٢٠،٥٨٤٢١،٦٥٧٢٢،٧٣٠٢٤،١٧٨٢٥،٦٢٥٢٥،٧٨٠٢٥،٩٣٥٢٦،٠٩٠٢٦،٩٩٤٢٧،٨٩٨٢٨،٨٠٢رهشلا 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،٥٦٢٢٨،٨٠٢٤٤،١٤٣٦٣،٩٧٧٩٨،٣٠٣ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٨٢،٧٠٢٣٥٨،٢٠٧٣٧٩،٢٧٨٤٠٠،٣٤٩٤٢١،٤٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٠٢،٢٦٤٣٨٧،٠٠٩٤٢٣،٤٢١٤٦٤،٣٢٥٥١٩،٧٢٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٢٢،٤٢٢٢٨١،٨٢٦٢٩٨،٤٠٤٣١٤،٩٨٢٣٣١،٥٦٠تاماخلا ةفلكت (

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٧٣،٤٦٢٣٤٢،٨٦٦٣٥٩،٤٤٤٣٦٦،٠٢٢٣٧٢،٦٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٨،٨٠٢٤٤،١٤٣٦٣،٩٧٧٩٨،٣٠٣١٤٧،١٢٣ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


