 .سابقة أعنالنا مبجال الصناعة تتحدث عنا
سٝح قدَٓا خدَاتٓا االضتػاز ١ٜألنجس َٔ (َ )365ػسٚع اقتضادٟ
يف قطاع ايضٓاع ١مبضس ٚايطعٛدٚ ١ٜايٛطٔ ايعسبٚ ٞد ٍٚأخس٣

ٚضآُٖا َع ايكاُ٥ني عًٖ ٢ر ٙاملػسٚعات يف إدماسٗا
ٚعٌُ قَ ١ُٝضاف ١هلا ،تػط ٞخربتٓا اجملاالت ايتاي:١ٝ

64

َػسٚع بكطاع ايضٓاعات ايػراٚ ١ٝ٥املطاعِ.

46

َػسٚع بكطاع ايضٓاعات املعدْٚ ١ٝاهلٓدض.١ٝ

34

َػسٚع بكطاع صٓاعَٛ ١اد ايبٓا.٤

31

َػسٚعات بكطاع ايضٓاعات ايهُٝاٚ ١ٜٚايدٚا.١ٝ٥

33

َػسٚعات بكطاع ايضٓاعات ايٛزقَٛٚ ١ٝاد ايتػًٝف.

عنالؤنا بقطاع الصناعة
مصز

غسن ١ايعسٚب ١يضٓاع١
املٛاد ايػرا( ١ٝ٥بطُ)١

غسنْٜٝٛ ١فٛد

ٖا ٟفٛد يًضٓاعات
ايػرا١ٝ٥

ايػسن ١املضس١ٜ
ايدٚي ١ٝيًُٓتذات
ايػرا( ١ٝ٥ضٛبس فٛدش)

ايػسن ١املضس١ٜ
يالغر " ١ٜبطهَٛضس"

اإلضهٓدز ١ٜيًشًٜٛات
ٚايػٝهٛالت( ١نٛزْٚا)

َؤضط ١أْٛاز ايكازات
َه ١نٛال

دًٛباٍ نْٝٛهػٔ
ي١ٓٝ

األًٖ ٞيالضتجُاز
ٚايتُٓ١ٝ

غسنٚ ١اس ١بازٜظ
يًُٝا ٠ايطبٝع١ٝ

ايػسم األٚضط
يًضٓاعات ايػرا١ٝ٥
ٚاأليبإ "دس ٜٔالْد"

غسن ١احلًص ٕٚايرٖيب

املضس ١ٜايعسب١ٝ
يالضتجُاز ايعُساْٞ
ٚايتػٝٝد

تسٚبٝهاْا يًُػسٚعات

َطاعِ ضتٛدَ ٜٛضس

عاَس دسٚب

غازب ايعسب ٞيًتذاز٠

تٛغٝبا ايعسب ٞيًتذاز٠

ٚايضٓاع١

ٚايضٓاع١

جمُٛع ١غسنات

الغني يضٓاع١

ْٜٝٛفسضاٍ ايضٓاع١ٝ

ايبالضتٝو

ايػسن ١اهلٓدض١ٝ
يًػهُاْات أب ٛايٝصٜد

FacFilter

ايٓضس يألدٗص٠
ايهٗسباْٝ( ١ٝ٥اشا)

دميا ملٛاد ايتعب١٦
ٚايتػًٝف

دمع محاد ٟيًفٝرب بٛزد

ضٛزْادا يًطرياَٝو

ضتا ٌٜت ِٝيٛسدات
اإلضا٠٤

املضس ١ٜيًُٛاضري
ٚاملٓتذات األمسٓت١ٝ
(ضٝذٛازت)

ايػسن ١ايعسب ١ٝيًطٛب
ايسًَٞ

غٝين يًتػٝد ٚايبٓا٤
ٚاإلضهإ

ايعبٛز يًضٓاعات
املعدْ( ١ٝدًفا َٝتاٍ)

ايػسن ١ايعاَ ١يًُعادٕ
(دُٝت)

ٖا ٟفازّ

ايٛد٘ ايكبً ٞيًضٓاعات
ايدٚا١ٝ٥

ْازٚبني

ايبابطني يًهستٕٛ

زانتا يًٛزم ٚايهستٕٛ

َضٓع ٚفري يًُٓظفات

َٝدٜهاالب دسٚب

َطاعِ أزشام ايهٛثس

األملاْ ١ٝيًضٓاع١
ٚايتذاز٠

ايػسن ١املضس١ٜ

غسن ١فسٚش ٟإجيٝبت

اجملُٛع ١اإلَازات١ٝ

اْرتْاغْٛٝاٍ P.V.C

املضس ١ٜاإلٜطاي١ٝ
يًعبٛات املتكدَ١

زٚاد دٖب يًتُٓ١ٝ

َضٓع آدّ يًضٓاعات

غسن١

ايهٜٛت ١ٝايكابض١

ايطٝاس١ٝ

يتضٓٝع ٚإْتاز ايعضا٥س

ايهُٝا١ٜٚ

Ni capital

َضٓع  99احلسبٞ

السعودية

يب ٕٛيإلْتاز ايػراٞ٥

أَإ يتذاز ٠املٛاد
ايػرا١ٝ٥

تٛنٝالت ايبٟٓٛ
يًضٓاعات ايدٚي١ٝ

صدم يًدصف (خصف)١ٝ

احملدٚد٠

Cofee Time

ضًطً ١حمالت ضٓابٌ

املٗٝدب يًتذٗٝصات

َضٓع غطإ ايُٓس

جمُٛع ١ايسادشٞ

ايطالّ

ايفٓ١ٝ

يًرٖب ٚاجملٖٛسات

يالضتجُاز ٚايتُٓ١ٝ

ايعامل ١ٝيًضٓاعات

ايطعٛد ١ٜإلْتاز َٛاد

ايهُٝا١ٜٚ

ايٓظاف١

الكويت

اإلمارات

اإلَازات يألمسد٠

ضٝصز باى ملٓتذات

ايبٛٝيٛد١ٝ

ايهستٚ ٕٛايٛزم

بٛٝت اجملد يًتذاز٠

 1/2قطاع الصناعات الغذائية واملطاعه :
مصز
دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إْػةةاَ ٤ضةةٓع يتعبةةَٓ ١تذةةات األزش ٚايبكٛيٝةةات يضةةا

ايػةةسن١

اهلٓدض ١ٝيًتذازٚ ٠ايتُٓ ١ٝايضٓاع.١ٝ
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز عضري قضب طبٝعَ ٞعًةب بايطةٛم املضةس ٟيضةا

غةسن١

فسٚش ٟإجيٝبت يتضٓٝع ٚإْتاز ايعضا٥س.
ايدزاض ١ايتػدٝض ١ٝايتطٜٛك ١ٝيطًطًَ ١طاعِ أزشام ايهٛثس بايكاٖس ٠ايهرب٣
دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إقاَةة ١ضًطةةً ١حمةةالت يبٝةةع بع ة
بايكاٖس ٠ايهربَ" ٣ػسٚع ايطسد "١يضا

املٓتذةةات ايػراٝ٥ةة ١ا اصةة١

غسن ١غرا ٤دسٚب.

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضٓع إلْتاز ايطشٚ ١ٓٝاحلال ٠ٚايطش ١ٝٓٝبإختالف أْٛاعٗا بايطةٛم
املضس ٟيضا

ايػسن ١املضس ١ٜايطٛز ١ٜيًضٓاعات ايػرا.١ٝ٥

دزاض ١ضٛم َٓتذات بٛدز ٠ايعضا٥س املٓتػس ٠بايطٛم املضس ٟيضا

غسن ١أٚيٝظ.

دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞتكدٜس سذِ ايطًب املتٛقع عًَ" ٢طاعِ قضس ايػٛم".
دزاضةة ١ضةةٛم املهسْٚةةٚ ١ايفةةسق ايتطةةٜٛك ١ٝاملتٛقعةة ١إلقاَةةَ ١ضةةٓع ددٜةةد إلْتةةاز املهسْٚةة ١اوافةة١
ايفاخس ٠يضا

أسد املطتجُس.ٜٔ

دزاض ١اود ٣ٚايتطةٜٛك ١ٝإلقاَةَ ١ضةٓع ددٜةد إلْتةاز األعةالف ملةصازع األمسةاى ٚايةدٚادٔ ٚاملاغة١ٝ
بايطٛم املضس ٟيضا

غسن ١زٜٚاٍ املٓٝا يألمسٓت.

دزاض ١اوةد ٣ٚايتطةٜٛك ١ٝملػةسٚع إْتةاز املعُة ٍٛبايطةٛم املضةس ٟيضةا

غةسن ١احلًةص ٕٚايةرٖيب

يضٓاع ١ا بص ٚاحلًٜٛات "دٛيدٕ برياَٝدش".
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضةٓع ددٜةد إلْتةاز ا ضةسٚات اجملُةد ٠بايطةٛم املضةس ٟيضةا
غسن ١االحتاد االضتجُاز ٟيًُٓتذات ايػراْٜٝٛ ١ٝ٥فٛد.
دزاضة ١تكٝة ِٝاألداٚ ٤املةةصٜر ايتطةٜٛكٚ ٞتكةدٜس سذةةِ ايطًةب عًة ٢ايبطةةاطظ ايٓضةف َكًٝة ١اجملُةةد٠
يضا

غسن ١االحتاد االضتجُاز ٟيًُٓتذات ايػراْٜٝٛ" ١ٝ٥فٛد".

دزاض ١ضٛم بٛدز ٠ايعضا٥س بايطٛم املضس ٟيضا

غسنٖ ١ةا ٟفةٚٛد يًضةٓاعات ايػراٝ٥ة ١املتطةٛز٠

(ش.)ّ.ّ.
دزاض ١اوةد ٣ٚايتطةٜٛك ١ٝملػةسٚع املٝةا ٙايطبٝعٝة ١املعبةف ٠مبشافظة ١ايةٛاد ٟاودٜةد يضةا

غةسن١

ٚاس ١بازٜظ يًُٝا ٙايطبٝع.١ٝ
دزاضةة ١ضةةٛم َضةةٓعات ايًشةةٚ ّٛتكةةدٜس ايطًةةب عًٗٝةةا يضةةا

ايػةةسن ١املضةةس ١ٜايدٚيٝةة ١يًُٓتذةةات

ايػرا( ١ٝ٥ضٛبس فٛدش).
دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إقاَةة ١ضًطةةً ١نافتريٜةةات َتدضضةة ١يألٜةةظ نةةس ِٜبايطةةٛم
املضس ٟيضا

غسنْٛ ١بًص.

دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إْتةةاز ٚتعب٦ةة ١املٝةةا ٙايطبٝعٝةة ١مبشافظةة ١ايةةٛاد ٟاودٜةةد يضةةا
ايػسن ١املضس ١ٜيالضتجُاز ايعُساْٚ ٞايتػٝٝد.
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع تطٜٛل ٚتٛشٜع غرا ٤س ٟٛٝآَةٔ مبضةس (خضةسٚاتا فانٗة١ا حلةّٛا دٚادةٔا
أمساى) يضا غسن ١أَإ يتذاز ٠املٛاد ايػرا.١ٝ٥
دزاضةة ١ضةةٛم َعًبةةات األمسةةاى (ايت١ْٛاَانسٌٜاضةةامل )ٕٛرُٗٛزٜةةَ ١ضةةس ايعسبٝةة ١يضةةا

غةةسن١

بٛٝت َه ١يًُكاٚالت.
دزاض ١ضٛم املٝا ٙاملعبف ٠آيٝاً بٓهٗات َتٓٛع ١رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسب ١ٝيضا

غسن ١ي ١ٓٝيًُصازع.

دزاض ١ضٛم ايعضا٥س ايطبٝع ١ٝاملعبف ٠رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسب – ١ٝيضا

غسن ١ي ١ٓٝيًُصازع.

دزاض ١ضٛم ايبطهٜٛت ٚايػٝهٛالتٚ ١احلً ٣ٛاواف ١مبضس يضةا

ايػةسن ١املضةس ١ٜيالغرٜة" ١

بطهَٛضس" .
دزاض ١ضٛم املٝا ٙايػاش ١ٜمبضس ٚاحلض ١املتٛقع ١ملػسٚب َه ١نٛال بٗةرا ايطةٛم يضةا

َؤضطة١

أْٛاز ايكازات.
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز ايبطاطظ ايٓضف َكً ١ٝمبضس يضا

َسنص ايتذاز ٠ايدٚي.ٞ

دزاض ١ضٛم َٓتذات احلً ٣ٛاواف ١بٓٛعٝات٘ املدتًف ١مبضس ْٚضٝب َٓتذات غسن ١بطةهَ ٛضةس
َٔ ٖرا ايطٛم يضا

أسد املطتجُس.ٜٔ

دزاض ١دد ٣ٚملػةسٚع إقاَةَ ١طشةٔ دقٝةل فةاخس مبدٜٓة ١زأع ضةدز مبشافظة ١دٓةٛب ضةٓٝا ٤يضةا
منا ٤يًتُٓ ١ٝايصزاع.١ٝ
دزاض ١ضٛم األمساى ٚايدداز ايٓضف َطٗٚ ٞا ضسٚات اجملُد ٠رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسبٝةَٛٚ ١قةف
ٚسضَٓ ١تذات بطُٖ َٔ ١را ايطٛم يضا

غسن ١ايعسٚب ١يضٓاع ١املٛاد ايػرا( ١ٝ٥بطُ.)١

دزاض ١ضٛم املٝا ٙاملعدْ ١ٝاملعبف ٠أيً ٝا رُٗٛزَ ١ٜضةس ايعسبٝة ١يضةا

ايػةسن ١املضةس ١ٜايًٝبٝة ١ملٝةاٙ

ايػسب (أيه.)ٛ
دزاض ١ضٛم نربَ ٣طاعِ املػٜٛات املتُٝةص ٠بايكةاٖس ٠ايهةربَٛٚ ٣قةف َطةاعِ ضةتٛدَ ٜٛضةس َةٔ
ٖرا ايطٛم يضا

تسٚبٝهاْا يًُػسٚعات (ش.)ّ.ّ.

دزاض ١ضٛم َٓتذات األيبإ ٚايعضةا٥س مبضةس يضةا

غةسن ١ايػةسم األٚضةط يًضةٓاعات ايػراٝ٥ة١

ٚاأليبإ (دس ٜٔالْد).
دزاض ١ضٛم أٚي ١ٝيًُطاعِ ايػسق ١ٝبةفزبع َٓةاطل بايكةاٖسٚ ٠اإلضةهٓدز ١ٜبػةسا املفاضةً ١بٝةِٓٗ ةةة
يضا

جمُٛع ١إمثاز َضس

السعودية
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلْػا ٤غسن ١يتٛشٜع شٜٛت ايطعاّ ايطبٝع ١ٝمبد ١ٜٓايسٜاا يضا
َؤضط ١غاشٕ.
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١ضًطًَ ١كاَٖ ٞتُٝص ٠ذات طابع سذاش( ٟمبد ١ٜٓددٚ ٠باملٓطك١
املسنص ١ٜمبه ١املهسَ )١يضا

غسن ١ايطالّ يًُػازٜع االضرتاتٝذ.١ٝ

دزاض ١ضٛم ايهٛنٝص ايفاخس ٠مبد ١ٜٓايسٜاا يضا
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝيتك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيضا

غسن. Ben's Cookies ١
غسن ١ضٓابٌ ايطالّ يًضٓاعات ايػرا١ٝ٥

– باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع تضٓٝع ٚتٛشٜع ايػاٚزَا مبد ١ٜٓايسٜاا باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
يضا

أسد املطتجُس.ٜٔ

دزاض ١ضٛم ايًش ّٛاحلُسا ٤ايطاشد ١باملًُهْٚ ١ضٝب ايػسنٖ َٔ ١را ايطٛم يضا

غسن١

يب ٕٛيإلْتاز ايػرا.ٞ٥
دزاض ١ضٛم األيبإ ٚايعضا٥س باملًُهْٚ ١ضٝب ايػسنٖ َٔ ١را ايطٛم يضا
يًتطٜٛل.

غسن ١املصزع١

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع جتٗٝص ٚتٛزٜد ايٛدبات اواٖص ٠مبه ١حلذاز د ٍٚدٓٛب غسم
أسد املطتجُس.ٜٔ

آضٝا يضا

دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞتكدٜس عدد ايفسٚع املٓاضب ٚأَانٔ إقاَتٗا باملًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ١ٜيضا

غسن ١نٛيف تا.Coffe Time ِٜ

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١غسن ١يتذازٚ ٠تٛزٜد املٛاد ايػرا ١ٝ٥مبه ١املهسَ ١يضا
َؤضط ١عبد ايضُد أمحد بػداد ٟيًتذازٚ ٠املكاٚالت املعُاز.١ٜ

السودان
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١طعِ َتُٝص يًٛدبات ايطسٜع – ١مبد ١ٜٓا سط ّٛبايطٛدإ "َطعِ
ايطٝب" يضا

أسد املطتجُس. ٜٔ
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دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتةاز ٚجتُٝةع املسادةٌ ايبدازٜةًَٚ ١شكاتٗةا بايطةٛم املضةس – ٟيضةا
ايػسن ١ايطعٛد ١ٜاملضس ١ٜيضٓاع ١ايتربٜد (ايبابطني – َضس)
دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝيطةةٛم َٓتذةةات أدٚات املطةةبذ ٚاملا٥ةةد ٠بايطةةٛم املضةةس – ٟيضةةا

غةةسن١

Ni capital
دزاضةةة ١ضةةةٛم طفاٜةةةات احلسٜةةةل مبضةةةس َٛٚقةةةف طفاٜةةةات َضةةةٓع  99احلسبةةةَٗٓ ٞةةةا– يضةةةا

غةةةسن١

Ni capital
دزاضةة ١ايفةةسق ايتطةةٜٛك ١ٝأَةةاّ َضةةٓع آدّ يًضةةٓاعات ايهُٝاٜٚةة ١إلْتةةاز َٓتذةةات ايطةةًٝه ٕٛبايطةةٛم
املضس – ٟيضا

َضٓع آدّ يًضٓاعات ايهُٝا١ٜٚ

تكسٜس خط ١ايعُةٌ املبةد Initial Business Plan Report ٞ٥يػةسن ١اجملُٛعة ١اإلَازاتٝة ١الضةترياد
بطازٜات ايطٝازات يًطٛم املضسٟ
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع اْػا ٤ايػسن ١ايٛطٓ ١ٝيًطاق ١يضا

دٗاش َػسٚعات ا دَ١

ايٛطٓ.١ٝ
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞايبٝع ٞملضٓع أسذاز اوًذ ٚتكدٜس ايطًب املتٛقع – يضا
جمُٛع ١إمثاز َضس.
اعداد ا ط ١ايتطٜٛك ١ٝملضٓع األسذاز– يضا

جمُٛع ١إمثاز َضس.

دزاض ١ايفسق ايتضدٜس ١ٜألدصا ٤عًب ايػهُاْات يف بع

ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاإلفسٜك – ١ٝيضا

أب ٛايٝصٜد يًػهُاْات.
دزاض ١ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيع َٔ ١ٓٝايعُال ٤احلايٝني ملٓتذات ايػهُاْات ٚأدصاٗ٥ا ة يضا

غسن١

أب ٛايٝصٜد يًػهُاْات
دزاض ١ايفسق ايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضٓع ددٜد ألسد َٓتذات األخػاب ايضٓاع ١ٝاملٓتػس ٠بايطٛم
املضس ٟة يضا

ايػسن ١املضس ١ٜايهٜٛت ١ٝايكابض١

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضٓع ألْظُ ١ايتدص ٜٔاملعدْ ١ٝبإختالف أْٛاعٗا بايطٛم املضسٟ
يضا

غسن ١أنسَ ٚضس يًػدات ٚايطكاالت املعدْ.١ٝ

دزاض ١ضٛم املضاعد ٚايطالمل ايهٗسبا ١ٝ٥ذات املازنات ايعامل ١ٝمبضس ٚاحلض ١ايطٛق١ٝ
يًػسن ١ايدٚي ١ٝيًٗٓدضٚ ١ايتذازْٖٛٝ( ٠دا ٟيًُضاعد).
دزاض ١ضٛم نػافات ايطٛازئ ELD ،بايطٛم املضس ٟيضا

غسن ١ايعسب ٞيتهٓٛيٛدٝا

اإلضا.٠٤
دزاض ١ضٛم ايًُبات ايفًٛزضٓت  41ضِ341 ،ضِ بايطٛم املضس ٟيضا

غسن ١ايعسبٞ

يتهٓٛيٛدٝا اإلضا.٠٤
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞايبٝع ٞجملُٛع ١الغني بالضت (ش.)ّ.ّ.
دزاض ١ضٛم ايًُبات املٛفسٚ – CFL ٠ايًُبات ايتكًٝد GLS ١ٜبايطٛم املضس ٟيضا

غسن١

ايعسب ٞيتهٓٛيٛدٝا اإلضا. ٠٤
دزاض ١تكدٜس سذِ ايطًب عً ٢بع

األدٗص ٠ايهٗسبا ١ٝ٥املٓصي( ١ٝايتًٝفصْٜٛات – ايتهٝٝفات –

ايجالدات – ايػطاالت) َٛشع عًَ ٢طت ٣ٛحمافظات َضس يضا

جمُٛع ١غسنات ايعسبٞ

يًتذازٚ ٠ايضٓاع.١
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلْػاَ ٤ضٓع إلْتاز َٓتذات أدٚات املا٥د َٔ ٠ايف ّٛيضا
.Swiss holding Co

EGY

دزاض ١ضٛم خاَات ايبالضتٝو ٚتك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيػسنَ ١ضس يتضٓٝع ايًدأ٥
ٚتكدٜس ايطًب عًَٓ ٢تذاتٗا .
دزاض ١ضٛم ايبايتات ا ػب ١ٝبايطٛم املضس ٟيضا

غسن ١دمع محاد ٟيًفٝرببٛزد.

دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيػسن ١دمع محاد ٟيًفٝرب بٛزد شٚٚ ّ.ّ.ضع االضرتاتٝذ١ٝ
ايتطٜٛك ١ٝهلا.
إعةةداد صٝةةاغةةة ١االضتةساتٝذٝةةة ١ايتطةةٜٛكةة ١يًػةةسنةة ١ايدٚيٝةةة ١إلْتةةةاز اية ٚ P.V.Cاألدٗص٠
املٓةةصيٝةة.International ١
دزاض ١ضٛم األدٗص ٠ايهٗسبا ١ٝ٥املٓصي( ١ٝيًُساٚح ٚايتًٝفصْٜٛات املًٚ )CRT ١ْٛتك ِٝٝاألدا٤
ٚاملصٜر ايتطٜٛك ٞيًػسن ١ايدٚي ١ٝإلْتاز اية ٚ P.V.Cاألدٗص ٠املٓصي. International ١ٝ

دزاض ١ضٛم املهاٚ ٣ٚاملساٚح ٚا الطات ايهٗسبا ١ٝ٥املٓصي ١ٝمبضس يضا
.Advanced System

غسن١

دزاض ١ضٛم غهُاْات ايطٝازات (املالن – ٞايٓكٌ ا فٝف) رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسب ١ٝيضا
"جمُٛع ١أب ٛايٝصٜد" ايػسن ١اهلٓدض ١ٝيًػهُاْات.
دزاض ١ضٛم ايػهُاْات عًَ ٢طت ٣ٛايكاٖس ٠ايهربَٛٚ ٣قف ٚسض ١ايػسنٖ َٔ ١را ايطٛم
يضا

"جمُٛع ١أب ٛايٝصٜد" ايػسن ١اهلٓدض ١ٝيًػهُاْات.

دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيًػسن ١اهلٓدض ١ٝيتضٓٝع األدصا ٤ايداخً ١ٝيفسش ايطٝازات
(عًٝا.)٤

دزاض ١تكةدٜس سذةِ ضةٛم بعة

االدٗةص ٠ايهٗسباٝ٥ة ١املٓصيٝة ١مبضةس ٚايطًةب املتٛقةع عًٗٝةا

َٚعدالت منٖٛا ست ٢عاّ  ّ4133يضا

جمُٛع ١غسنات ْٜٝٛفريضاٍ ايضٓاع:١ٝ

ايتًٝفصْٜٛات.

ايػطاالت ايهٗسبا.١ٝ٥

غاغات . LCD TV

املساٚح ايهٗسبا.١ٝ٥

غاغات ايهُبٛٝتس . LCD

املهاْظ ايهٗسبا.١ٝ٥

ايطداْات ايهٗسبا. ١ٝ٥

ايجالدات ايهٗسبا.١ٝ٥

دزاض ١ضٛم فالتس ايطٝازات ٚاملعدات مبضس َٛٚقف َٓتذات غسن ١فاى فًرت َٔ ٖرا ايطٛم
يضا

ايػسن ١ايعسب ١ٝيتضٓٝع ايفالتس .Fac Filter

دزاض ١ضٛم غاغات عسا ايبًًٛزات ايطا LCD ١ً٥ألدٗص ٠ايهُبٛٝتس رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسب١ٝ
يضا

غسن ١ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايضٓاع. ١

تٓظ ِٝاجملُٛعات املسنص Foucs Groups ٠يًطاد ٠جتازَٛٚ ٠شع ٞضاعات ضٝهٚ ٛأيبا بايطٛم
املضس ٟيضا

غسن ١ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايضٓاع. ١

ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز ايًُبات ايهٗسبا ١ٝ٥ايعادٚ ١ٜايفًٛزضٓت مبضس يضا

أسد

عُالَ ٤سنص اإلداز ٠ايدٚي.ٞ
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز بطازٜات ايطٝازات ايطا( ١ً٥ايُٓطٚ ١ٝاملربمش )١رُٗٛزَ ١ٜضس
ايعسب ١ٝيضا

اجملُٛع ١ايعسب ١ٝيًتُٓٚ ١ٝاالضتجُاز ايضٓاع.ٞ

تٓظ ِٝاجملُٛعات املسنص Focus Groups ٠يًعُال ٤احلايٝني ٚاملستكبني يًُهاْظ ٚاألفسإ
ايهٗسبا ١ٝ٥املٓصي ١ٝيضا

غسن ١ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايضٓاع.١

تٓظ ِٝاجملُٛعات املسنص Focus Groups ٠يًعُال ٤احلايٝني ٚاملستكبني س ٍٛأدٗص ٠ايتهٝٝف
َازن Sharp ١يضا

غسن ١ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايضٓاع. ١

ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز أداٚت املا٥د َٔ ٠ايصداز مبضس يضا

أسد املطتجُس. ٜٔ

ايدزاض ١املٝداْ ١ٝملطتًٗه ٞضداْات املٝا ٙايهٗسبا ١ٝ٥مبضس بػسا دزاضٚ ١حتً ٌٝاملٓافطني
يضا

غسن ١ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايضٓاع.١

تٓظ ِٝاجملُٛعات املسنص )Focus Groups( ٠يًكاُ٥ني عًَ ٢سانص ا دَ ١املعتُد ٠عً٢
َطت ٣ٛاوُٗٛز ١ٜيضا

ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايضٓاع.١

دزاض ١ضٛم املبدسات َٚدزفالت األيَٓٚ َّٛٝٓٛتذات ايٓشاع رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسبٚ ١ٝايفسق
ايتطٜٛك ١ٝاملتاس ١أَاّ َٓتذاتٗا يضا ايػسن ١ايعاَ ١يًُعادٕ "دُٝٝت" .
دزاض ١ايفسق ايتطٜٛك ١ٝاملتاسٚ ١املتٛقع ١أَاّ َٓتذات ايػسن ١ايعاَ ١يًُعادٕ "دُٝٝت" بايطٛم
املضس.ٟ
دزاض ١ضٛم ايًُبات ايعادٚ ١ٜايبًش ١مبضس ٚايفسق ايتطٜٛك ١ٝاملتاسٚ ١املتٛقع ١أَاّ َٓتذاتٗا
يضا

ايػسن ١ايعسب ١ٝايربٜطاْ ١ٝيًتذازٚ ٠ايتطٜٛل "بالت."ّٛٝٓٝ

دزاض ١ضٛم قطاعات األي َّٛٝٓٛمبضس ٚايفسق ايتطةٜٛك ١ٝاملتاسةٚ ١املتٛقعة ١أَةاّ َٓتذاتٗةا يضةا
ايػسن ١املضس ١ٜايدٚي ١ٝإلْتاز قطاعات األي( َّٛٝٓٛإٜباٍ) .
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيًػسن ١املضس ١ٜيًُٛاضري ٚاملٓتذات االمسٓت" ١ٝضٝذٛازت".
دزاض ١ضٛم أدٗص ٠ايتهٝٝف ايػةباى ٚاال ضةبًٝت رُٗٛزٜةَ ١ضةس ايعسبٝة ١يضةا

غةسن ١ايعسبةٞ

يًتذازٚ ٠ايضٓاع.١
دزاضةة ١ضةةٛم ضةةداْات املٝةةا ٙايهٗسباٝ٥ةة ١رُٗٛزٜةةَ ١ضةةس ايعسبٝةة ١يضةةا

غةةسن ١ايعسبةة ٞيًتذةةاز٠

ٚايضٓاع. ١
دزاضةة ١ايضةةٛز ٠ايرٖٓٝةة ١يػةةسن ١ايعسبةة ٞيًتذةةازٚ ٠ايضةةٓاعَٓٚ ١تذاتٗةةا َةةٔ األدٗةةص ٠املٓصيٝةة ١يةةد٣
املطتًٗو املضس. ٟ
دزاض ١ضٛم ايضاز اجملًفٔ ٚاملًٚ ٕٛاملطشٛب عً ٢ايبازد مبضس ٚايفسق ايتطةٜٛك ١ٝاملتاسة ١يضةا
غسن ١ايعبٛز يًضٓاعات املعدْ" ١ٝدًفا ًَٝتاٍ".
دزاض ١ضٛم ايعبةٛات ايضةفٝمب مبضةس ٚايفةسق ايتطةٜٛك ١ٝاملتاسةٚ ١املتٛقعة ١أَةاّ َٓتذةات ايػةسن١
املضس ١ٜاإلٜطاي ١ٝيًعبٛات املتكدَٜٛ" ١زٚباى".
دزاض ١ضٛم َٛاضري ايٓشاع األمحس املطتددَ ١يف ٚصالت ايتربٜد ٚايتهٝٝةف رُٗٛزٜةَ ١ضةس ايعسبٝة١
يضا غسن ١دميا ملٛاد ايتعبٚ ١٦ايتػًٝف.

ايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيًذٛاْب ايتطٜٛك ١ٝيًػسن ١املضس ١ٜيتذاز ٠ايهُٝاٜٚات ٚاملعادٕ "ضٝذاٍ" .
دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إْتةةاز أيةةٛاح ايضةةفٝمب ايطةةادٚ ٠املطبةةٛع رُٗٛزٜةةَ ١ضةةس ايعسبٝةة١
يضا

غسن ١غٓٝه.ٛ

ٚضع ا ط ١ايتطٜٛك ١ٝيضا

غسن ١احلذاش ايتذاز.١ٜ

دزاضةة ١ضةةٛم جتةةاز ٠اوًُةةٚ ١ايتذص٥ةة٘ يةةألدٚات ايضةةشٚ ١ٝايطةةرياَٝو ٚاملٛاضةةري بايكةةاٖس ٠ايهةةرب٣
َٛٚقف ايػسنٖ َٔ ١را ايطٛم يضا

غسن ١احلذاش ايتذاز.١ٜ

تكسٜس تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيًػسن ١خالٍ ايجالخ ضٓٛات ايطابك ١يضا غسن ١احلذاش ايتذاز١ٜ
تكسٜس دزاض ١ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيًػسن ١يد ٣عُالٗ٥ا احلايٝني يضا

غسن ١احلذاش ايتذاز.١ٜ

دزاض ١تك ِٝٝاالدا ٤ايتطٜٛكٚ ٞتكدٜس سذِ املبٝعات يضا غسن ١أخٛإ زشم.
دزاضة ١ضةٛم املضةاعد ٚايطةالمل ايهٗسباٝ٥ة ١ذات املازنةات ايعاملٝةٚ ١احلضة ١ايطةٛقَ ١ٝةٔ ٖةرا ايطةٛم
يضا

ايػسن ١ايدٚي ١ٝيًٗٓدضٚ ١ايتذازْٖٛٝ( ١ٜدا ٟيًُضاعد).

دزاضةةة ١تكٝةةة ِٝاألداٚ ٤املةةةصٜر ايتطةةةٜٛك – ٞيضةةةا ايػةةةسن ١ايدٚيٝةةة ١يًٗٓدضةةةٚ ١ايتذازٜةةةْٖٛٝ( ١ةةةداٟ
يًُضاعد).

السعودية
دزاض ١ضٛم ايتهٝفةات االضةبًٝت ٚايػةباى باملًُهة ١ايعسبٝة ١ايطةعٛد ١ٜبضةف ١عاَةَٛٚ ١قةف تهٝٝفةات
(َٗٓ )Hommerا – يضا

غسن ١بٛٝت اجملد يًتذاز٠

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١غسن ١يف جماٍ تٓظٚ ِٝتستٝب ا صا ٔ٥مبدتًف أْٛاعٗا بايسٜاا
يضا

أسد عُال ٤غسن ١أَٛاٍ يالضتػازات املاي. ١ٝ

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضٓع إلْتاز ٚبٝع املضدات ٚطًُبات املٝا ٙباملًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ١ٜيضا

غسن ١ايٛاًٜس – فسٜد يًطًُبات .

دزاض ١ضٛم ايرٖب ٚاجملٖٛسات باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيضا

َضٓع غطإ ايُٓس

يًرٖب ٚاجملٖٛسات .
دزاض ١ضٛم ايرباغٚ ٞايضٛاَٚ ٌٝاملجبتات بفْٛاعٗا املدتًف ١بايطٛم ايطعٛدٚ ٟاحلض ١ايطٛق١ٝ
"يػسن ١املٗٝدب يًتذٗٝصات ايفٓ. "١ٝ

ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َصاد ايسٜاا ايدٚىل يًطٝازات يضا

غسن ١ايسٜاا يًتعُري .

قطاع صناعة مواد البناء:

3/2

مصز
دزاض ١ضٛم ايدٖاْات مبضس ( اوصٜس ) ٠يضا

غسن ١دٖاْات اوصٜس٠

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝالقاََ ١ضةٓع ددٜةد الْتةاز املةٛاد ايعاشيةَٚ ١ةٛاد ايبٓةا ٤بايطةٛم املضةس– ٟ
يضا

غسن ١عجُإ دسٚب يضٓاعَٛ ١اد ايبٓا( ٤أْطَٛات)

ايفسق ايتطٜٛك ١ٝبطٛم االخػاب ايضٓاع ١ٝيضا

غسن ١ايٓ ٌٝيألخػاب

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلْػاَ ٤ضٓع ددٜةد إلْتةاز اوةبظ َٚػةتكات٘ بايطةٛم املضةس – ٟيضةا
غسن ١دٖب ضٓٝا ٤يًتضٓٝع َٛٚاد ايبٓا٤
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١خط إلْتاز أٚغاش األبٛاب املكٛيبةMold MDF Door Skin ١
ٚا ط املهٌُ إلْتاز األبٛاب ا ػب ١ٝاواٖص ٠يضا

غسن ١دمع محاد ٟيًفٝرب بٛزد.

دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝإلقاَةةَ ١ضةةٓع إلْتةةاز املٓتذةةات األمسٓتٝةة ١اوافةة ١ضةةابك ١ا ًةةط ( Dry
 )Mixبايطٛم املضس ٟيضا

غسن ١زٜٚاٍ املٓٝا يألمسٓت.

دزاضة ١ضةٛم سدٜةةد ايتطةًٝمب ٚقطاعاتة٘ ٚايٓضةةٝب ايطةٛق ٞاملتٛقةع يًػةةسن ١يضةا

غةسن ١ايةةسٚاد

يتذازَٛ ٠اد ايبٓا.٤
دزاض ١ضةٛم األمسٓةت يف َضةس ٚايٓضةٝب ايطةٛق ٞاملتٛقةع يًػةسن ١يضةا

غةسن ١ايةسٚاد يتذةاز٠

َٛاد ايبٓا.٤
دزاضة ١اوةد ٣ٚايتطةٜٛك ١ٝإلقاَةَ ١ضةٓع ددٜةد إلْتةاز أيةٛاح ا ػةب املضةػٚ ٛاملعةا
 MDFبايطٛم املضس ٟيضا

– HDF

اسد عُال ٤غسن.PRICE WATER HOUSE COOPERS ١

دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إْتةةاز َةةاد ٠ايفسٜةةت بايطةةٛم املضةةس ٟيضةةا
يالضتجُازات ايضٓاع" ١ٝغسن ١ضرياَٝها بسميا" .

اجملُٛعةة ١املضةةس١ٜ

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز ٚسدات ايػةدات املعدْٝة ١نٛفةٛز  Cofforبايطةٛم املضةسٟ
يضا

غسن ١تٛنٝالت ايبٓ ٣ٛيًضٓاعات ايدٚي ١ٝاحملدٚد. ٠

دزاضةة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝملػةةسٚع إْتةةاز ايبٜٛةةات باملٓطكةة ١ايضةةٓاع ١ٝمبدٜٓةة ١بةةدز يضةةا

غةةسن١

اوصٜسَٛ ٠دزٕ بٓٝتظ يضٓاع ١ايبٜٛات.
دزاضةة ١ضةةٛم َٛاضةةري ايبٓٝةة ١األضاضةة ١ٝبٓٛعٝاتٗةةا املدتًفةة ١ا سضةةاْٚ ١ٝايفدةةاز يضةةا

ايػةةسن١

املضس ١ٜيًُٛاضري ٚاملٓتذات االمسٓت ١ٝضٝذٛازت.
دزاضةةة ١ضةةةٛم ايفًٓهةةةات ا سضةةةاْ ١ٝيضةةةا

ايػةةةسن ١املضةةةس ١ٜيًُٛاضةةةري ٚاملٓتذةةةات االمسٓتٝةةة١

ضٝذٛازت.
دزاضةة ١ضةةٛم ايطةةٛب ايسًَةةٚ ٞاوةةري احلةة ٞرُٗٛزٜةةَ ١ضةةس ايعسبٝةة ١يضةةا

غةةسن ١ايةةديتا يًطةةٛب

ايسًَ.ٞ
دزاض ١ضٛم اوري احلةٚ ٞايفةسق ايتطةٜٛك ١ٝاملتاسةٚ ١املتٛقعة ١أَةاّ غةسنَ ١ضةس يضةٓاعات اوةري
(َضٓع دري ايبطاتني).
دزاض ١ضٛم ايبال املٛشٜهٚ ٛاملٛي ١ٝايفاخس رُٗٛزَ ١ٜضس ايعسبٝة ١يضةا

أمحةد عُةال ٤غةسن١

فٓٝهٛزب يالضتػازات املاي.١ٝ

السعودية
دزاض ١ضٛم األدٚات ايضش ١ٝا صفٚ ١ٝاإلضرتاتٝذ ١ٝايتطٜٛك ١ٝيضا

غسن ١صدم يًدصف

(خصف )١ٝباملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد. ١ٜ
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضٓع إلْتاز نُٝاٜٚات َٛاد ايبٓا ٤مبد ١ٜٓدد ٠يضا
احلاشّ ايعامل.١ٝ

غسن١

 4/2قطاع الصناعات الكيناوية والدوائية:
مصز
دزاض ١دد ٟٚتطٜٛك ١ٝأدٚات ايٓظاف ١ا ايتعب ٚ ١٦ايتػًٝف يضا

االضتاذ بٗا ٤ايد ٜٔضًطإ أبٛ

زد١ًٝ
دزاض ١ضٛم َٓتذات ايعٓا ١ٜايػدض ١ٝايطبٝع ١ٝمبضس ٚايفسق ايتطٜٛك ١ٝاملتٛقع ١أَاّ َٓتذات
 Healthy shopبٗرا ايطٛم يضا

جمُٛع ١ي ١ٓٝيالضتجُاز.

دزاض ١ضٛم شٜٛت ايطٝازات (ايبٓص – ٜٔايدٜصٍ) مبضس يضا

Price Water House

. Coopers
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ػسٚع إلْتاز خاّ  PET Resinايٓاتر َٔ عًُ ١ٝإعاد ٠تدٜٚس خمًفات
شدادات ايةة  PETبايطٛم املضس ٟيضا أسد املطتجُس. ٜٔ
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞتكدٜس سذِ ايطًب املتٛقع عًَٓ ٢تذات غسن ١ضٝدنٛ
يألد. ١ٜٚ
دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْتاز األمسد ٠ايفٛضفات ١ٝمبضس يضا

غسنَٝ ١دٜهاالب

دسٚب .
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيػسنٖ ١ا ٟفازّ يألدٚ ١ٜٚايهُٝاٜٚات .
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝيطٛم املٓظفات املٓصيَٓٚ ١ٝتذات ايعٓا ١ٜبايطٝاز ٠بايطٛم املضس ٟيضا

ضأٜ

دسٚب
دزاض ١ايفسق االضتجُاز ١ٜبطٛم َطاسٝل ايػط( ٌٝايبٛدز )٠مبضس يضا

َضٓع ٚفري يًُٓظفات.

السعودية
دزاض ١ضٛم املٓظفات ايضٓاع ١ٝاملٓصي( ١ٝايطا١ً٥اايبٛدز )٠باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدْٚ ١ٜضٝب
ايػسن ١يضا

ايػسن ١ايطعٛد ١ٜإلْتاز َٛاد ايٓظاف" ١ضٝدن."ٛ

اإلمارات

دزاضٚ ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞتكدٜس سذِ ايطًب املتٛقع عً ٢املبٝعات َٔ األمسد ٠يضا
َضٓع اإلَازات يألمسد ٠ايبٛٝيٛد.١ٝ

 5/2قطاع الصناعات الورقية ومواد التعبئة والتغليف:
مصز
دزاضةة ١اوةةد ٟٚايتطةةٜٛك ١ٝالقاَةةَ ١ضةةٓع صةةٓادٜكٚ ١غةةٝتات ايهستةة ٕٛاملضةةًع – يضةةا

غةةسن١

اوٖٛس ٠يضٓاع ١ايهست ٕٛاملضًع
دزاضةة ١اوةةد ٣ٚاالقتضةةاد( ١ٜايتطةةٜٛك – ١ٝايفٓٝةة – ١املايٝةة )١إلقاَةةَ ١ضةةٓع ددٜةةد إلْتةةاز صةةٓادٜل
ايهست ٕٛاملضًع بايطٛم املضس – ٟيضا

ضٝصز باى ملٓتذات ايهستٚ ٕٛايٛزم

دزاضة ١اوةةد ٣ٚايتطةةٜٛك ١ٝإلقاَةةَ ١ضةةٓع ددٜةةد إلْتةةاز اإلضةةفٓر ايضةةٓاع ٞبايطةةٛم املضةةس ٟيضةةا
ايػسن ١املضس ١ٜايهٜٛت ١ٝايكابض.١
دزاضةة ١ضةةٛم ايةةٛزم َٓٚتذاتةة٘ ٚايفةةسق ايتطةةٜٛك ١ٝاملتاسةةٚ ١املتٛقعةة ١يضةةا

غةةسن ١زانتةةا يًةةٛزم

ٚايهست.ٕٛ
دزاض ١ضٛم زقا٥ل األي َّٛٝٓٛاملطتددَ ١يف إْتاز َةٛاد ايتػًٝةف ٚايتعب٦ة ١املسْة ١يضةا

غةسن ١دميةا

ملٛاد ايتعبٚ ١٦ايتػًٝف.
دزاض ١نرب ٣ايػسنات املٓافط ١يف جماٍ إْتةاز زٚالت زقةا٥ل األيَٝٓٛة ّٛفٜٛةٌ يالضةتدداّ املٓصيةٞ
يضا

غسن ١دميا ملٛاد ايتعبٚ ١٦ايتػًٝف.

دزاض ١ضٛم ايٛزم ايدٚبًهظ يضا

ايػسن ١اإلضالَ ١ٝيتضٓٝع ايٛزم ايدٚبًهظ.

دزاض ١ضٛم ايبهس ٚاملٛاضري ٚايهست ٕٛيضا غسن ١دميا ملٛاد ايتعبٚ ١٦ايتػًٝف.
دزاضةة ١ضةةٛم ايةةٛزم املكةةَ ٣ٛتعةةدد ايطبكةةات (ايةةدٚبًهظ) يضةةا

ايػةةسن ١ايعاملٝةة ١يضةةٓاع ١ايةةٛزم

"جمُٛع ١ا سايف".
دزاض ١يطٛم َٛاد ايتعبٚ ١٦ايتػًٝف غري ايٛزق ١ٝيضا

السعودية

غسن ١ايػسٚم باى.

الشروق باك

دزاض ١ضٛم ايهست ٕٛاملضًع يضا

غسن ١ايبابطني يًهست.ٕٛ

دزاض ١اود ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ضٓع إلْتاز ايهست ٕٛاملضًع يضا

اسد عُال ٤غسن ١أَٛاٍ.

