
: 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
١٣،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

اهمزاولو تاناهد عيب

. تالورو شرف نم اهمزاولو طئاوحلا تاناهد عيبل لحم

ءاوه فيكم
عبرم رتم ٦٠ ةحاسم
عورشملا بحاص

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

٤٨١
%٠،٤٦

اهمزاولو تاناهد عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت١٠٥،٠١٠
سيسأتلا تافورصم٨٩،٨١٠

اهمزاولو تاناهد
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٢٠،٠٠٠-
٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،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

١٤٠،٠٥٠،٠٧،٠٠٠٨٤،٠٠٠
٩٠،٠١٣٠،٠١١،٧٠٠١٤٠،٤٠٠
٩٠،٠١٥٠،٠١٣،٥٠٠١٦٢،٠٠٠
٩٠،٠١١٠،٠٩،٩٠٠١١٨،٨٠٠
٥٠،٠٤٠،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٣٠،٠١٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٣٠،٠١٦٠،٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠

٠٠
٥١،٩٠٠٦٢٢،٨٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٤٠٤٢،٠٠٥،٨٨٠٧٠،٥٦٠
٩٠١١٠،٠٠٩،٩٠٠١١٨،٨٠٠
٩٠١٣٠،٠٠١١،٧٠٠١٤٠،٤٠٠
٩٠٩٢،٠٠٨،٢٨٠٩٩،٣٦٠
٥٠٣٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٣٠٥٠،٠٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
٣٠٨٠،٠٠٢،٤٠٠٢٨،٨٠٠

٤١،١٦٠٤٩٣،٩٢٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠

٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٢،٢٠٠١٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

كيليركأربوس ليمرب
نوجعم ليمرب

( نوترك لور (
( نزرد شرف (

دنبلا
( يلخاد كيتسالب طئاح ناهد ليمرب (

عيمل كيتسالب ليمرب
عيمل يتيز ليمرب

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

نوجعم ليمرب

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

تاظحالم
صيخارت موسر

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٦٠ ةحاسم

تاداريإلا يلامجإ

كيليركأربوس ليمرب

( نزرد شرف (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( يلخاد كيتسالب طئاح ناهد ليمرب (
عيمل كيتسالب ليمرب

ةمدخلا  / جتنملا

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

عيمل يتيز ليمرب

( نوترك لور (



عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١٠٠٨
١٠٠٨

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤١،١٦٠٤٩٣،٩٢٠
٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
١٨٣٢،٢٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٨١٠٠

١٦٧٢،٠٠٠

٤٧،٥١٨٥٧٠،٢٢٠

٢،٣٧٦٢٨،٥١١

٤٩،٨٩٤٥٩٨،٧٣١

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

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

يلامجإلا

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

دنبلا
ةماع ةنايص



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٢٩،٩٣٧
٠
٠

٥٩،٨٧٣
٠

٨٩،٨١٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

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

٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٢٠%١،٢٠٠١١،٢٠٠يرادإ بتكم
١،٢٠٠١٢٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٢،٠٠٠٢،٠٠٠لحم ةحول
١٠٥٠٠%١٥،٠٠٠٥،٠٠٠يلخاد روكيد

٧،٠٠٠٧٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

١،٢٠٠١٢٠١٠

٧،٠٠٠٧٠٠٥٨

١٣،٢٠٠١،٣٢٠١١٠

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

ةميقلا
٨٩،٨١٠
١٣،٢٠٠
٢،٠٠٠

١٠٥،٠١٠

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠
٠

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

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



ةميقلاليصفت
٥،٠١٠ليومتلا 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

٢٥،٩٥٠٢٨،٥٤٥٣١،١٤٠٣١،١٤٠٣٣،٧٣٥٣٣،٧٣٥٣٦،٣٣٠٣٦،٣٣٠٣٦،٣٣٠٤١،٥٢٠٤١،٥٢٠٤١،٥٢٠٤١٧،٧٩٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢٦٠٢٨٥٣١١٣١١٣٣٧٣٣٧٣٦٣٣٦٣٣٦٣٤١٥٤١٥٤١٥٤،١٧٨

( عيبلا تالومع )٢٦٠٢٨٥٣١١٣١١٣٣٧٣٣٧٣٦٣٣٦٣٣٦٣٤١٥٤١٥٤١٥٤،١٧٨

٢٥،٤٣١٢٧،٩٧٤٣٠،٥١٧٣٠،٥١٧٣٣،٠٦٠٣٣،٠٦٠٣٥،٦٠٣٣٥،٦٠٣٣٥،٦٠٣٤٠،٦٩٠٤٠،٦٩٠٤٠،٦٩٠٤٠٩،٤٣٩تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٠،٥٨٠٢٢،٦٣٨٢٤،٦٩٦٢٤،٦٩٦٢٦،٧٥٤٢٦،٧٥٤٢٨،٨١٢٢٨،٨١٢٢٨،٨١٢٣٢،٩٢٨٣٢،٩٢٨٣٢،٩٢٨٣٣١،٣٣٨تاماخلا ةفلكت (

٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣٢،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١،٣٢٠لوصألا كالهإ

٢٧،٠٤٨٢٩،١٠٦٣١،١٦٤٣١،١٦٤٣٣،٢٢٢٣٣،٢٢٢٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٥،٢٨٠٣٩،٣٩٦٣٩،٣٩٦٣٩،٣٩٦٤٠٨،٩٥٨فيلاكتلا يلامجإ

٣٢٣٣٢٣٣٢٣١،٢٩٣١،٢٩٣١،٢٩٣٤٨١-١٦٢-١٦٢-٦٤٧-٦٤٧-١،١٣٢-١،٦١٧ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٢٣٣٢٣٣٢٣١،٢٩٣١،٢٩٣١،٢٩٣٤٨١-١٦٢-١٦٢-٦٤٧-٦٤٧-١،١٣٢-١،٦١٧ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٢٣٣٢٣٣٢٣١،٢٩٣١،٢٩٣١،٢٩٣٤٨١-١٦٢-١٦٢-٦٤٧-٦٤٧-١،١٣٢-١،٦١٧حبرلا 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

٤١٧،٧٩٥٥٢٩،٣٨٠٥٦٠،٥٢٠٥٩١،٦٦٠٦٢٢،٨٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٤،١٧٨٥،٢٩٤٥،٦٠٥٥،٩١٧٦،٢٢٨

( عيبلا تالومع )٤،١٧٨٥،٢٩٤٥،٦٠٥٥،٩١٧٦،٢٢٨

٤٠٩،٤٣٩٥١٨،٧٩٢٥٤٩،٣١٠٥٧٩،٨٢٧٦١٠،٣٤٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٣١،٣٣٨٤١٩،٨٣٢٤٤٤،٥٢٨٤٦٩،٢٢٤٤٩٣،٩٢٠تاماخلا ةفلكت (

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

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

١،٣٢٠١،٣٢٠١،٣٢٠١،٣٢٠١،٣٢٠لوصألا كالهإ

٤٠٨،٩٥٨٤٩٧،٤٥٢٥٢٢،١٤٨٥٤٦،٨٤٤٥٧١،٥٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٤٨١٢١،٣٤٠٢٧،١٦٢٣٢،٩٨٣٣٨،٨٠٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٤٨١٢١،٣٤٠٢٧،١٦٢٣٢،٩٨٣٣٨،٨٠٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٤٨١٢١،٣٤٠٢٧،١٦٢٣٢،٩٨٣٣٨،٨٠٤حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٣٦،٩٥%٣١،٤١%٢٥،٨٧%٢٠،٣٢%٠،٤٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٦،٣٦%٥،٦٩%٤،٩٤%٤،١١%٠،١٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٢٩،٩٣٧ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٥٩،٨٧٣عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٨٩،٨١٠٠

: ةتباث لوصأ

١٠٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق١،٢٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٥،٠٠٠تادعمو تالآ

٠١٠٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠١٠٠،٠٠٠ضرأ

٩،٠٠٠٥،٠١٠ىرخأ ةتباث لوصأ

١٥،٢٠٠٥،٠١٠

١٠٥،٠١٠١٠٥،٠١٠

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

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
٢٩،٩٣٧٢٨،٤٢٩٢٧،٤٠٧٢٦،٨٧٠٢٦،٣٣٣٢٦،٢٨١٢٦،٢٢٩٢٣،٨٨٤٢١،٥٣٩١٩،١٩٥١٧،٨٢٠١٦،٤٤٥رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٢٥،٤٣١٢٧،٩٧٤٣٠،٥١٧٣٠،٥١٧٣٣،٠٦٠٣٣،٠٦٠٣٥،٦٠٣٣٥،٦٠٣٣٥،٦٠٣٤٠،٦٩٠٤٠،٦٩٠٤٠،٦٩٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٥٥،٣٦٨٥٦،٤٠٣٥٧،٩٢٤٥٧،٣٨٧٥٩،٣٩٣٥٩،٣٤١٦١،٨٣٢٥٩،٤٨٧٥٧،١٤٣٥٩،٨٨٤٥٨،٥١٠٥٧،١٣٥ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢٠،٥٨٠٢٢،٦٣٨٢٤،٦٩٦٢٤،٦٩٦٢٦،٧٥٤٢٦،٧٥٤٢٨،٨١٢٢٨،٨١٢٢٨،٨١٢٣٢،٩٢٨٣٢،٩٢٨٣٢،٩٢٨تاماخلا ةفلكت (

٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠٣،٢٠٠روجألاو بتاورلا

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

١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٢٦،٩٣٨٢٨،٩٩٦٣١،٠٥٤٣١،٠٥٤٣٣،١١٢٣٣،١١٢٣٧،٩٤٨٣٧،٩٤٨٣٧،٩٤٨٤٢،٠٦٤٤٢،٠٦٤٤٢،٠٦٤ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٨،٤٢٩٢٧،٤٠٧٢٦،٨٧٠٢٦،٣٣٣٢٦،٢٨١٢٦،٢٢٩٢٣،٨٨٤٢١،٥٣٩١٩،١٩٥١٧،٨٢٠١٦،٤٤٥١٥،٠٧١رهشلا 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

١٧،١٨٢-٢٩،٩٣٧١٥،٠٧١٤،٣٩٨٤٥٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٤٠٩،٤٣٩٥١٨،٧٩٢٥٤٩،٣١٠٥٧٩،٨٢٧٦١٠،٣٤٤ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٤٣٩،٣٧٦٥٣٣،٨٦٣٥٥٣،٧٠٨٥٧٩،٣٧٣٦٢٧،٥٢٦ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٣١،٣٣٨٤١٩،٨٣٢٤٤٤،٥٢٨٤٦٩،٢٢٤٤٩٣،٩٢٠تاماخلا ةفلكت (

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠روجألاو بتاورلا

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

٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠٢،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٦،٦٦٧٣٣،٣٣٣٣٣،٣٣٣١٦،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٤٢٤،٣٠٥٥٢٩،٤٦٥٥٥٤،١٦١٥٦٢،١٩١٥٧٠،٢٢٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٧،١٨٢٥٧،٣٠٦-١٥،٠٧١٤،٣٩٨٤٥٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


