
: 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
١١،٢٠٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ميرك سيأ

. يهيفرت زكرم وا يراجت زكرم لخاد ميرك سيألا عيبل كشك ةماقإ

نيزختو ضرع ةجالث  ، كشك
يهيفرت زكرم وأ قوس لخاد ةريغص ةحاسم
عورشملا بحاص

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

٩،٠٩٠
%٢٣،٧٨

ميرك سيأ كشك

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٣٨،٢٢٢
سيسأتلا تافورصم٢٥،٠٢٢

كيتسالب تاساك وأ توكسب ،ميرك سيأ
ءابرهك

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،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

٣،٥٠٠٤،٠١٤،٠٠٠١٦٨،٠٠٠
١٤،٠٠٠١٦٨،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٨٨٤٥،٠٠٣،٩٣٨٤٧،٢٥٠

٣،٥٠٠٠،٢٥٨٧٥١٠،٥٠٠
٤،٨١٣٥٧،٧٥٠

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٣٥،٠٠٠٢،٩١٧
٣٥،٠٠٠٢،٩١٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

عطقو ةنايصلا فيلاكت 
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
٤،٨١٣٥٧،٧٥٠
٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠
٢،٩١٧٣٥،٠٠٠
١٠٠١،٢٠٠
١٠٠١،٢٠٠
٩،٩٢٩١١٩،١٥٠

٤٩٦٥،٩٥٨

١٠،٤٢٦١٢٥،١٠٨

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
رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

عوم ا

يلامجإلا

دنبلا
ةماع ةنايص

يلامجإلا

دنبلا

( عورشملا بحاص لماع (

يلامجإلا

يلامجإلا

يلامجإلا

ةفيظولا

دنبلا
( رتل ليمرب ٥  ميرك سيأ (

توكسبو كيتسالب تاساك

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

تاظحالم
صيخارت موسر

تاظحالملصألا
ءابرهكلا لماشةحاسم (٣ * ٢)

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

تاداريإلا يلامجإ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ميرك سيأ توكسب وأ تاساك
ةمدخلا  / جتنملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٦،٢٥٥
٦،٢٥٥
٠

١٢،٥١١
٠

٢٥،٠٢٢

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٨٠٠%١٨،٠٠٠٨،٠٠٠ميرك سيألل ضرع ةجالث

٢٥١٢٥%١٥٠٠٥٠٠ةيودي تادعم
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠ةءاضإو ةيئابرهك تاليصوت

١١،٠٠٠١١٧٥يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
٢٠٤٠%١٢٠٠٢٠٠يسرك
٢٠٠٤٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١١،٠٠٠١،١٧٥٩٨

٢٠٠٤٠٣

١١،٢٠٠١،٢١٥١٠١

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٢٥،٠٢٢
١١،٢٠٠
٢،٠٠٠
٣٨،٢٢٢

ةميقلاليصفت
٨،٢٢٢ليومتلا ةميق
٣٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

دنبلا

ةتباثلا لوصألا
ثاثألا

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



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

٧،٠٠٠٧،٧٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٩،١٠٠٩،١٠٠٩،٨٠٠٩،٨٠٠٩،٨٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١،٢٠٠١١٢،٧٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٧٠٧٧٨٤٨٤٩١٩١٩٨٩٨٩٨١١٢١١٢١١٢١،١٢٧

( عيبلا تالومع )٧٠٧٧٨٤٨٤٩١٩١٩٨٩٨٩٨١١٢١١٢١١٢١،١٢٧

٦،٨٦٠٧،٥٤٦٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٩١٨٨،٩١٨٩،٦٠٤٩،٦٠٤٩،٦٠٤١٠،٩٧٦١٠،٩٧٦١٠،٩٧٦١١٠،٤٤٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٤٠٦٢،٦٤٧٢،٨٨٨٢،٨٨٨٣،١٢٨٣،١٢٨٣،٣٦٩٣،٣٦٩٣،٣٦٩٣،٨٥٠٣،٨٥٠٣،٨٥٠٣٨،٧٤١تاماخلا ةفلكت (

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

٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١،٢١٥لوصألا كالهإ

٧،٦٢٤٧،٨٦٥٨،١٠٥٨،١٠٥٨،٣٤٦٨،٣٤٦٨،٥٨٧٨،٥٨٧٨،٥٨٧٩،٠٦٨٩،٠٦٨٩،٠٦٨١٠١،٣٥٦فيلاكتلا يلامجإ

١٢٧١٢٧٥٧٢٥٧٢١،٠١٧١،٠١٧١،٠١٧١،٩٠٨١،٩٠٨١،٩٠٨٩،٠٩٠-٣١٩-٧٦٤ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١٢٧١٢٧٥٧٢٥٧٢١،٠١٧١،٠١٧١،٠١٧١،٩٠٨١،٩٠٨١،٩٠٨٩،٠٩٠-٣١٩-٧٦٤ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١٢٧١٢٧٥٧٢٥٧٢١،٠١٧١،٠١٧١،٠١٧١،٩٠٨١،٩٠٨١،٩٠٨٩،٠٩٠-٣١٩-٧٦٤حبرلا 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

١١٢،٧٠٠١٤٢،٨٠٠١٥١،٢٠٠١٥٩،٦٠٠١٦٨،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،١٢٧١،٤٢٨١،٥١٢١،٥٩٦١،٦٨٠

( عيبلا تالومع )١،١٢٧١،٤٢٨١،٥١٢١،٥٩٦١،٦٨٠

١١٠،٤٤٦١٣٩،٩٤٤١٤٨،١٧٦١٥٦،٤٠٨١٦٤،٦٤٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٨،٧٤١٤٩،٠٨٨٥١،٩٧٥٥٤،٨٦٣٥٧،٧٥٠تاماخلا ةفلكت (

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

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

١،٢١٥١،٢١٥١،٢١٥١،٢١٥١،٢١٥لوصألا كالهإ

١٠١،٣٥٦١١١،٧٠٣١١٤،٥٩٠١١٧،٤٧٨١٢٠،٣٦٥فيلاكتلا يلامجإ

٩،٠٩٠٢٨،٢٤٢٣٣،٥٨٦٣٨،٩٣١٤٤،٢٧٥ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٩،٠٩٠٢٨،٢٤٢٣٣،٥٨٦٣٨،٩٣١٤٤،٢٧٥ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٩،٠٩٠٢٨،٢٤٢٣٣،٥٨٦٣٨،٩٣١٤٤،٢٧٥حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١١٥،٨٤%١٠١،٨٥%٨٧،٨٧%٧٣،٨٩%٢٣،٧٨%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٢٦،٨٩%٢٤،٨٩%٢٢،٦٧%٢٠،١٨%٨،٢٣%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٦،٢٥٥ةيدقن

نودروم٦،٢٥٥ءالمعو نونيدم

١٢،٥١١عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٢٥،٠٢٢٠

: ةتباث لوصأ

٣٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٢٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١١،٠٠٠تادعمو تالآ

٠٣٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٣٠،٠٠٠ضرأ

٢،٠٠٠٨،٢٢٢ىرخأ ةتباث لوصأ

١٣،٢٠٠٨،٢٢٢

٣٨،٢٢٢٣٨،٢٢٢

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
٦،٢٥٥٥،٥٩٢٥،٣٧٥٥،٦٠٣٥،٨٣١٦،٥٠٤٧،١٧٧٧،٤٦٢٧،٧٤٨٨،٠٣٣٩،٢٠٩١٠،٣٨٥رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٦،٨٦٠٧،٥٤٦٨،٢٣٢٨،٢٣٢٨،٩١٨٨،٩١٨٩،٦٠٤٩،٦٠٤٩،٦٠٤١٠،٩٧٦١٠،٩٧٦١٠،٩٧٦ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٣،١١٥١٣،١٣٨١٣،٦٠٧١٣،٨٣٥١٤،٧٤٩١٥،٤٢٢١٦،٧٨١١٧،٠٦٦١٧،٣٥٢١٩،٠٠٩٢٠،١٨٥٢١،٣٦١ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٢،٤٠٦٢،٦٤٧٢،٨٨٨٢،٨٨٨٣،١٢٨٣،١٢٨٣،٣٦٩٣،٣٦٩٣،٣٦٩٣،٨٥٠٣،٨٥٠٣،٨٥٠تاماخلا ةفلكت (

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

٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧٢،٩١٧تاراجيإلا

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
٧،٥٢٣٧،٧٦٤٨،٠٠٤٨،٠٠٤٨،٢٤٥٨،٢٤٥٩،٣١٩٩،٣١٩٩،٣١٩٩،٨٠٠٩،٨٠٠٩،٨٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٥،٥٩٢٥،٣٧٥٥،٦٠٣٥،٨٣١٦،٥٠٤٧،١٧٧٧،٤٦٢٧،٧٤٨٨،٠٣٣٩،٢٠٩١٠،٣٨٥١١،٥٦١رهشلا 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

٦،٢٥٥١١،٥٦١٣١،٠١٧٥٥،٨١٨٩٠،٩٦٤ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١١٠،٤٤٦١٣٩،٩٤٤١٤٨،١٧٦١٥٦،٤٠٨١٦٤،٦٤٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١١٦،٧٠١١٥١،٥٠٥١٧٩،١٩٣٢١٢،٢٢٦٢٥٥،٦٠٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ٣٨،٧٤١٤٩،٠٨٨٥١،٩٧٥٥٤،٨٦٣٥٧،٧٥٠تاماخلا ةفلكت (

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

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تاراجيإلا

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠ةيرادإلا فيراصملا

١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠رايغلا عطقو ةنايصلا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٠٥،١٤١١٢٠،٤٨٨١٢٣،٣٧٥١٢١،٢٦٣١١٩،١٥٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١١،٥٦١٣١،٠١٧٥٥،٨١٨٩٠،٩٦٤١٣٦،٤٥٤ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

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


