
: 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
٢٣،٤٠٠عورشملا ةفلكت
٥،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

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

٢٢،٢٧٦
%٣٠،٦٦

نمسو لسع عيب لحم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٢،٦٥٨
سيسأتلا تافورصم٤٤،٢٥٨

ةيتابن تويز ،ةيوقم تابيكرت ،يرب نمس ،يراجتو يعيبط لسع
ءابرهك

يرب نمس  ، لسعلا تابيكرتو تاجتنم

. ةيوقملا تابيكرتلاو ةيتابنلا تويزلاو ،يربلا نمسلاو  (..، ةكلم ءاذغ ،يكرت ،يريمشك يراجتلاو يلصألا لسعلا عيبل لحم لمع (

تايافصو ليمارب  ، طالخ  ، ءاوه فيكم
يراجت عقوم يف ةبسانم ةحاسم

لماع  ( دعاسم ) ،( عورشملا بحاص صصختم (

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

١٥٠،٠٣٠،٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠
٢٠٠،٠١٠،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٠٠،٠١٠٠،٠١٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠
١٠٠،٠١٠،٠١،٠٠٠١٢،٠٠٠
١٥٠،٠١٢،٠١،٨٠٠٢١،٦٠٠
١٠٠،٠٣٥،٠٣،٥٠٠٤٢،٠٠٠
١٠٠،٠٧٥،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠

٠٠
٣٠،٣٠٠٣٦٣،٦٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
١٥٠١٨،٠٠٢،٧٠٠٣٢،٤٠٠
٢٠٠٣،٠٠٦٠٠٧،٢٠٠
١٠٠٥٥،٠٠٥،٥٠٠٦٦،٠٠٠
١٠٠٥،٠٠٥٠٠٦،٠٠٠
١٥٠٨،٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٠٠٢٠،٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
١٠٠٤٥،٠٠٤،٥٠٠٥٤،٠٠٠

٠٠
١٧،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١٥٠١٥٠١،٨٠٠

٠٠
٣،١٥٠٣٧،٨٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠
٣٠،٠٠٠٢،٥٠٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٣،٦٠٠٣٠٠

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

( وليك يمرضح لسع (

( وليك منغ يرب نمس (

تاداريإلا يلامجإ

( ةبلع ةكلم ءاذغ ةبلع (

( وليك رقب يرب نمس (

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( وليك يريمشك لسع (
( وليك ) ( طولخم يكرت لسع (

علسلا

ةفيظولا
عورشملا بحاص

لماع

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٢٥ يلاوحب ةحاسم

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ةبلع  (..، زول ،رابص ،مسمس ةيتابن تويز (

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

( ةبلع ةكلم ءاذغ ةبلع (
ةبلع  (..، زول ،رابص ،مسمس ةيتابن تويز (

( وليك رقب يرب نمس (

دنبلا
( وليك يريمشك لسع (

( وليك ) ( طولخم يكرت لسع (
( وليك يمرضح لسع (

دنبلا

يلامجإلا

ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

يلامجإلا

( وليك منغ يرب نمس (



ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠

ىرخأ ةعونتم تافورصم
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

٢،٠٠٠١٦٧
٢،٠٠٠١٦٧

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٧،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠
٣،١٥٠٣٧،٨٠٠
٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٣٠٠٣،٦٠٠
١٦٧٢،٠٠٠

٢٣،٤١٧٢٨١،٠٠٠

١،١٧١١٤،٠٥٠

٢٤،٥٨٨٢٩٥،٠٥٠

دنبلا
ءابرهكلا
يلامجإلا

عوم ا

ىرخأ ةعونتم تافورصم

دنبلا

يلامجإلا
ةيلخاد ضراعم

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



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٤،٧٥٣
٠

٢٩،٥٠٥
٠

٤٤،٢٥٨

ةتباثلا لوصألا
ينابملاو تآشنملا

( لاير يونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا (
١٠٥٠٠%٥،٠٠٠
٥،٠٠٠٥٠٠

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

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠طالخ
١٠٣٦٠%٦٦٠٠٣،٦٠٠موينمولا
١٠٥٠%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم

٠٠
١٠،٦٠٠١،٠٦٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

( رتم ١٠٢٤٠%٨٣٠٠٢،٤٠٠ةيلخاد ففرأ (
١٠٢٤٠%٦٤٠٠٢،٤٠٠ضرع تالواط

٠٠
٤،٨٠٠٤٨٠يلامجإلا

ىرخأ لوصأ
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%١٣،٠٠٠٣،٠٠٠لحم ةحول

٠٠
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٥،٠٠٠٥٠٠٤٢

١٠،٦٠٠١،٠٦٠٨٨

٤،٨٠٠٤٨٠٤٠

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٢٣،٤٠٠٢،٣٤٠١٩٥

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

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

دنبلا

ينابملاو تآشنملا

دنبلا
ةيلخاد تاءاشنإ

عوم ا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠



سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٥،٠٠٠

٥،٠٠٠

ةميقلا
٤٤،٢٥٨
٢٣،٤٠٠
٥،٠٠٠
٧٢،٦٥٨

ةميقلاليصفت
١٢،٦٥٨ليومتلا ةميق
٦٠،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
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

١٥،١٥٠١٦،٦٦٥١٨،١٨٠١٨،١٨٠١٩،٦٩٥١٩،٦٩٥٢١،٢١٠٢١،٢١٠٢١،٢١٠٢٤،٢٤٠٢٤،٢٤٠٢٤،٢٤٠٢٤٣،٩١٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٥٢١٦٧١٨٢١٨٢١٩٧١٩٧٢١٢٢١٢٢١٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢،٤٣٩

( عيبلا تالومع )١٥٢١٦٧١٨٢١٨٢١٩٧١٩٧٢١٢٢١٢٢١٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢،٤٣٩

١٤،٨٤٧١٦،٣٣٢١٧،٨١٦١٧،٨١٦١٩،٣٠١١٩،٣٠١٢٠،٧٨٦٢٠،٧٨٦٢٠،٧٨٦٢٣،٧٥٥٢٣،٧٥٥٢٣،٧٥٥٢٤٦،٣٥٤تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨،٥٠٠٩،٣٥٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١١،٠٥٠١١،٠٥٠١١،٩٠٠١١،٩٠٠١١،٩٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠١٣٦،٨٥٠تاماخلا ةفلكت (

٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣،٦٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧٢،٠٠٠ىرخأ ةعونتم تافورصم

١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥٢،٣٤٠لوصألا كالهإ

١٥،١١٢١٥،٩٦٢١٦،٨١٢١٦،٨١٢١٧،٦٦٢١٧،٦٦٢١٨،٥١٢١٨،٥١٢١٨،٥١٢٢٠،٢١٢٢٠،٢١٢٢٠،٢١٢٢١٦،١٩٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٧٠١،٠٠٥١،٠٠٥١،٦٣٩١،٦٣٩٢،٢٧٤٢،٢٧٤٢،٢٧٤٣،٥٤٤٣،٥٤٤٣،٥٤٤٣٠،١٦٤-٢٦٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٧٠١،٠٠٥١،٠٠٥١،٦٣٩١،٦٣٩٢،٢٧٤٢،٢٧٤٢،٢٧٤٣،٥٤٤٣،٥٤٤٣،٥٤٤٣٠،١٦٤-٢٦٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٧٠١،٠٠٥١،٠٠٥١،٦٣٩١،٦٣٩٢،٢٧٤٢،٢٧٤٢،٢٧٤٣،٥٤٤٣،٥٤٤٣،٥٤٤٣٠،١٦٤-٢٦٥حبرلا 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

٢٤٣،٩١٥٣٠٩،٠٦٠٣٢٧،٢٤٠٣٤٥،٤٢٠٣٦٣،٦٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٤٣٩٣،٠٩١٣،٢٧٢٣،٤٥٤٣،٦٣٦

( عيبلا تالومع )٢،٤٣٩٣،٠٩١٣،٢٧٢٣،٤٥٤٣،٦٣٦

٢٣٩،٠٣٧٣٠٢،٨٧٩٣٢٠،٦٩٥٣٣٨،٥١٢٣٥٦،٣٢٨تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٣٦،٨٥٠١٧٣،٤٠٠١٨٣،٦٠٠١٩٣،٨٠٠٢٠٤،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

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

٢،٣٤٠٢،٣٤٠٢،٣٤٠٢،٣٤٠٢،٣٤٠لوصألا كالهإ

٢١٦،١٩٠٢٥٢،٧٤٠٢٦٢،٩٤٠٢٧٣،١٤٠٢٨٣،٣٤٠فيلاكتلا يلامجإ

٢٢،٨٤٧٥٠،١٣٩٥٧،٧٥٥٦٥،٣٧٢٧٢،٩٨٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٢٢،٨٤٧٥٠،١٣٩٥٧،٧٥٥٦٥،٣٧٢٧٢،٩٨٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

٥٧١١،٢٥٣١،٤٤٤١،٦٣٤١،٨٢٥ةاكزلا

٢٢،٢٧٦٤٨،٨٨٥٥٦،٣١١٦٣،٧٣٧٧١،١٦٣حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٩٧،٩٤%٨٧،٧٢%٧٧،٥٠%٦٧،٢٨%٣٠،٦٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٩،٩٧%١٨،٨٣%١٧،٥٦%١٦،١٤%٩،٣٢%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٤،٧٥٣ةيدقن

نودروم٠ءالمعو نونيدم

٢٩،٥٠٥عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٤٤،٢٥٨٠

: ةتباث لوصأ

٦٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٤،٨٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٠،٦٠٠تادعمو تالآ

٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٦٠،٠٠٠ضرأ

٨،٠٠٠١٢،٦٥٨ىرخأ ةتباث لوصأ

٢٨،٤٠٠١٢،٦٥٨

٧٢،٦٥٨٧٢،٦٥٨

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
١٤،٧٥٣١٤،٦٨٣١٥،٢٤٨١٦،٤٤٨١٧،٦٤٧١٩،٤٨٢٢١،٣١٦٢٢،١١٩٢٢،٩٢١٢٣،٧٢٤٢٥،٧٩٥٢٧،٨٦٧رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،٨٤٧١٦،٣٣٢١٧،٨١٦١٧،٨١٦١٩،٣٠١١٩،٣٠١٢٠،٧٨٦٢٠،٧٨٦٢٠،٧٨٦٢٣،٧٥٥٢٣،٧٥٥٢٣،٧٥٥ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٩،٦٠٠٣١،٠١٥٣٣،٠٦٤٣٤،٢٦٤٣٦،٩٤٨٣٨،٧٨٣٤٢،١٠٢٤٢،٩٠٤٤٣،٧٠٧٤٧،٤٧٩٤٩،٥٥١٥١،٦٢٣ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٨،٥٠٠٩،٣٥٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١١،٠٥٠١١،٠٥٠١١،٩٠٠١١،٩٠٠١١،٩٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠٣،١٥٠روجألاو بتاورلا

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

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧ىرخأ ةعونتم تافورصم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

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

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٤،٩١٧١٥،٧٦٧١٦،٦١٧١٦،٦١٧١٧،٤٦٧١٧،٤٦٧١٩،٩٨٣١٩،٩٨٣١٩،٩٨٣٢١،٦٨٣٢١،٦٨٣٢١،٦٨٣ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٤،٦٨٣١٥،٢٤٨١٦،٤٤٨١٧،٦٤٧١٩،٤٨٢٢١،٣١٦٢٢،١١٩٢٢،٩٢١٢٣،٧٢٤٢٥،٧٩٥٢٧،٨٦٧٢٩،٩٣٩رهشلا 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

١٤،٧٥٣٢٩،٣٦٨٦٠،٥٩٣٩٩،٢٤٥١٥٥،٣٢٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٣٩،٠٣٧٣٠٢،٨٧٩٣٢٠،٦٩٥٣٣٨،٥١٢٣٥٦،٣٢٨ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٥٣،٧٨٩٣٣٢،٢٤٧٣٨١،٢٨٩٤٣٧،٧٥٦٥١١،٦٥٠ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١٣٦،٨٥٠١٧٣،٤٠٠١٨٣،٦٠٠١٩٣،٨٠٠٢٠٤،٠٠٠تاماخلا ةفلكت (

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

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

٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٥٧١١،٢٥٣١،٤٤٤١،٦٣٤١،٨٢٥ةاكز

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٢٤،٤٢١٢٧١،٦٥٣٢٨٢،٠٤٤٢٨٢،٤٣٤٢٨٢،٨٢٥ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٢٩،٣٦٨٦٠،٥٩٣٩٩،٢٤٥١٥٥،٣٢٢٢٢٨،٨٢٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


