
: 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
٦٣،٠٠٠عورشملا ةفلكت
٤،٥٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

١٠،٨٢٠
%٩،٢١

ةيئوضلا فايلألا

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١١٧،٥٠٠
سيسأتلا تافورصم٥٠،٠٠٠

روتكجورب ،ةيئوض فايلأ
ءابرهك

ةيئوضلا طقنلاب رادجلاو فقسألا ميمصت

رادجلا وأ ةيسبجلا فقسألا يف طقن بقث متي ثيحب ،ءوضلل ةلصوملا   ( ةيجاجزلا ةيئوضلا فايلألا هيف مدختست يتلاو ةيئوضلا طقنلاب فقسألا مسرو ميمصت (
. فايلألا كلت ربع  ( روتكجورب نم ءوضلا لاسرا مث نمو بوقثلا دحأ يف ةطقن لك عضوو (

ةيودي تادعم  ، ةيئابرهك تاودأ
اش ىلع عبرم رتم ٥٠ ةحاسم يراجت عر
بيكرت ينف ،عورشملا بحاص

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

٢٥٠،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

٦،٠٠٠١،١٦،٦٠٠٧٩،٢٠٠
٢،٧٠٠١،٢٣،٢٤٠٣٨،٨٨٠
١،٥٠٠١،٣١،٩٥٠٢٣،٤٠٠
٢٥٠٨،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٥٠١٤،٠٢،١٠٠٢٥،٢٠٠
١٠١،٥٠٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠
١٠١،٥٠٠،٠١٥،٠٠٠١٨٠،٠٠٠

٠٠
٤٥،٨٩٠٥٥٠،٦٨٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٦،٠٠٠٠،٨٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠
٢،٧٠٠٠،٩٠٢،٤٣٠٢٩،١٦٠
١،٥٠٠١،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٢٥٠٧،٠٠١،٧٥٠٢١،٠٠٠
١٥٠١٢،٠٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠
١٠١،٣٥٠،٠٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠

٠٠
٢٥،٧٨٠٣٠٩،٣٦٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٦،٢٠٠٧٤،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣
٤٠،٠٠٠٣،٣٣٣

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
٣٠٠٢٥
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٠٠٠٨٣
٣٠٠٢٥
٦٠٠٥٠
٦،٤٠٠٥٣٣

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

( رتم رتميلم ( ربياف (١) 

بيكرتلا لامعأ

تاداريإلا يلامجإ

( رتم رتميلم ( ربياف (٢) 

( روتكجورب تاو ١٠٠ ةءاضإ زاهج (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( رتم رتميلم ( ربياف (٠،٥) 
( رتم رتميلم ( ربياف (٠،٧٥) 

جتنملا

ةفيظولا
عورشملا بحاص
يئابرهك ينف

لماع

تاظحالملصألا
قت ال ةحاسم عبرم رتم ٥٠ نع ل

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

( رتم رتميلم ( ربياف (٣) 

يلامجإلا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

( رتم رتميلم ( ربياف (٢) 
( رتم رتميلم ( ربياف (٣) 

( روتكجورب تاو ١٠٠ ةءاضإ زاهج (

دنبلا
( رتم رتميلم ( ربياف (٠،٥) 
( رتم رتميلم ( ربياف (٠،٧٥) 

( رتم رتميلم ( ربياف (١) 

دنبلا

يلامجإلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

يلامجإلا



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٥٠٠٦،٠٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
٣،٠٠٠٢٥٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٣،٠٠٠٢٥٠
١،٥٠٠١٢٥
٤،٥٠٠٣٧٥

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٢٥،٧٨٠٣٠٩،٣٦٠
٦،٢٠٠٧٤،٤٠٠
٣،٣٣٣٤٠،٠٠٠
٥٣٣٦،٤٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠
٢٥٠٣،٠٠٠
٣٧٥٤،٥٠٠

٣٦،٩٧٢٤٤٣،٦٦٠

١،٨٤٩٢٢،١٨٣

٣٨،٨٢٠٤٦٥،٨٤٣

دنبلا
ءابرهكلا
يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا

ةيلخاد ضراعم
لاقتناو رفس

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

١٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٥٠،٠٠٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠١٠٠%٢٥٠٠١،٠٠٠ةيودي تادعم
١٠٦٠٠%٢٣،٠٠٠٦،٠٠٠ءاوه فيكم

٧،٠٠٠٧٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠يرادإ بتكم
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٦٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول
١٥٧٥٠٠%١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠يلخاد روكيد

٠٠
٥٣،٠٠٠٨،١٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٧،٠٠٠٧٠٠٥٨

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٥٣،٠٠٠٨،١٠٠٦٧٥

٦٣،٠٠٠٩،١٠٠٧٥٨

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٥٠٠
٣،٠٠٠
٤،٥٠٠

ةميقلا
٥٠،٠٠٠
٦٣،٠٠٠
٤،٥٠٠

١١٧،٥٠٠

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

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

يلامجإلا

دنبلا
بيردتو ثوحب تافورصم
ةلامع مادقتسا تافورصم

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دنبلا



ةميقلاليصفت
١٧،٥٠٠ليومتلا ةميق
١٠٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
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

٢٢،٩٤٥٢٥،٢٤٠٢٧،٥٣٤٢٧،٥٣٤٢٩،٨٢٩٢٩،٨٢٩٣٢،١٢٣٣٢،١٢٣٣٢،١٢٣٣٦،٧١٢٣٦،٧١٢٣٦،٧١٢٣٦٩،٤١٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٢٩٢٥٢٢٧٥٢٧٥٢٩٨٢٩٨٣٢١٣٢١٣٢١٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣،٦٩٤

( عيبلا تالومع )٢٢٩٢٥٢٢٧٥٢٧٥٢٩٨٢٩٨٣٢١٣٢١٣٢١٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣،٦٩٤

٢٢،٤٨٦٢٤،٧٣٥٢٦،٩٨٣٢٦،٩٨٣٢٩،٢٣٢٢٩،٢٣٢٣١،٤٨١٣١،٤٨١٣١،٤٨١٣٥،٩٧٨٣٥،٩٧٨٣٥،٩٧٨٣٧٣،١٠٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٢،٨٩٠١٤،١٧٩١٥،٤٦٨١٥،٤٦٨١٦،٧٥٧١٦،٧٥٧١٨،٠٤٦١٨،٠٤٦١٨،٠٤٦٢٠،٦٢٤٢٠،٦٢٤٢٠،٦٢٤٢٠٧،٥٢٩تاماخلا ةفلكت (

٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٧٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٦،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٤،٥٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٩،١٠٠لوصألا كالهإ

٢٤،٨٤٠٢٦،١٢٩٢٧،٤١٨٢٧،٤١٨٢٨،٧٠٧٢٨،٧٠٧٢٩،٩٩٦٢٩،٩٩٦٢٩،٩٩٦٣٢،٥٧٤٣٢،٥٧٤٣٢،٥٧٤٣٥٠،٩٢٩فيلاكتلا يلامجإ

٥٢٥٥٢٥١،٤٨٥١،٤٨٥١،٤٨٥٣،٤٠٤٣،٤٠٤٣،٤٠٤٢٢،١٨٠-٤٣٥-٤٣٥-١،٣٩٤-٢،٣٥٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٢٥٥٢٥١،٤٨٥١،٤٨٥١،٤٨٥٣،٤٠٤٣،٤٠٤٣،٤٠٤٢٢،١٨٠-٤٣٥-٤٣٥-١،٣٩٤-٢،٣٥٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٢٥٥٢٥١،٤٨٥١،٤٨٥١،٤٨٥٣،٤٠٤٣،٤٠٤٣،٤٠٤٢٢،١٨٠-٤٣٥-٤٣٥-١،٣٩٤-٢،٣٥٤حبرلا 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%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٣٦٩،٤١٥٤٦٨،٠٧٨٤٩٥،٦١٢٥٢٣،١٤٦٥٥٠،٦٨٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٣،٦٩٤٤،٦٨١٤،٩٥٦٥،٢٣١٥،٥٠٧

( عيبلا تالومع )٣،٦٩٤٤،٦٨١٤،٩٥٦٥،٢٣١٥،٥٠٧

٣٦٢،٠٢٦٤٥٨،٧١٦٤٨٥،٧٠٠٥١٢،٦٨٣٥٣٩،٦٦٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٠٧،٥٢٩٢٦٢،٩٥٦٢٧٨،٤٢٤٢٩٣،٨٩٢٣٠٩،٣٦٠تاماخلا ةفلكت (

٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٩،١٠٠٩،١٠٠٩،١٠٠٩،١٠٠٩،١٠٠لوصألا كالهإ

٣٥٠،٩٢٩٤٠٦،٣٥٦٤٢١،٨٢٤٤٣٧،٢٩٢٤٥٢،٧٦٠فيلاكتلا يلامجإ

١١،٠٩٧٥٢،٣٦٠٦٣،٨٧٦٧٥،٣٩١٨٦،٩٠٦ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٠٩٧٥٢،٣٦٠٦٣،٨٧٦٧٥،٣٩١٨٦،٩٠٦ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٢٧٧١،٣٠٩١،٥٩٧١،٨٨٥٢،١٧٣ةاكزلا

١٠،٨٢٠٥١،٠٥١٦٢،٢٧٩٧٣،٥٠٦٨٤،٧٣٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٢،١١%٦٢،٥٦%٥٣،٠٠%٤٣،٤٥%٩،٢١%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٥،٧٠%١٤،٣٤%١٢،٨٢%١١،١٣%٢،٩٩%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٠،٠٠٠ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٤٠،٠٠٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٠،٠٠٠٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٧،٠٠٠تادعمو تالآ

٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٥٧،٥٠٠١٧،٥٠٠ىرخأ ةتباث لوصأ

٦٧،٥٠٠١٧،٥٠٠

١١٧،٥٠٠١١٧،٥٠٠

ةيرامثتسالا صرفلا 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
١٠،٠٠٠٨،٤٠٤٧،٧٦٨٨،٠٩٢٨،٤١٦٩،٦٩٩١٠،٩٨٢١٠،٤٤٧٩،٩١٣٩،٣٧٨١٠،٧٦٢١٢،١٤٦رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٢،٤٨٦٢٤،٧٣٥٢٦،٩٨٣٢٦،٩٨٣٢٩،٢٣٢٢٩،٢٣٢٣١،٤٨١٣١،٤٨١٣١،٤٨١٣٥،٩٧٨٣٥،٩٧٨٣٥،٩٧٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٣٢،٤٨٦٣٣،١٣٩٣٤،٧٥٢٣٥،٠٧٥٣٧،٦٤٨٣٨،٩٣١٤٢،٤٦٣٤١،٩٢٨٤١،٣٩٣٤٥،٣٥٥٤٦،٧٤٠٤٨،١٢٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ١٢،٨٩٠١٤،١٧٩١٥،٤٦٨١٥،٤٦٨١٦،٧٥٧١٦،٧٥٧١٨،٠٤٦١٨،٠٤٦١٨،٠٤٦٢٠،٦٢٤٢٠،٦٢٤٢٠،٦٢٤تاماخلا ةفلكت (

٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠٦،٢٠٠روجألاو بتاورلا

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

٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨٢،٧٧٨ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٤،٠٨٢٢٥،٣٧١٢٦،٦٦٠٢٦،٦٦٠٢٧،٩٤٩٢٧،٩٤٩٣٢،٠١٥٣٢،٠١٥٣٢،٠١٥٣٤،٥٩٣٣٤،٥٩٣٣٤،٥٩٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨،٤٠٤٧،٧٦٨٨،٠٩٢٨،٤١٦٩،٦٩٩١٠،٩٨٢١٠،٤٤٧٩،٩١٣٩،٣٧٨١٠،٧٦٢١٢،١٤٦١٣،٥٣١رهشلا 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

١٠،٠٠٠١٣،٢٥٣٤٠،٠٧١٧٨،١١٧١٤٤،٠٥٦ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٣٦٢،٠٢٦٤٥٨،٧١٦٤٨٥،٧٠٠٥١٢،٦٨٣٥٣٩،٦٦٦ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٣٧٢،٠٢٦٤٧١،٩٧٠٥٢٥،٧٧١٥٩٠،٨٠٠٦٨٣،٧٢٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٢٠٧،٥٢٩٢٦٢،٩٥٦٢٧٨،٤٢٤٢٩٣،٨٩٢٣٠٩،٣٦٠تاماخلا ةفلكت (

٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠٧٤،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠٦،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٢٧٧١،٣٠٩١،٥٩٧١،٨٨٥٢،١٧٣ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٣٥٨،٧٧٣٤٣١،٨٩٨٤٤٧،٦٥٤٤٤٦،٧٤٣٤٤٥،٨٣٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٣،٢٥٣٤٠،٠٧١٧٨،١١٧١٤٤،٠٥٦٢٣٧،٨٩٠ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


