
: 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
٣٤،٥٠٠عورشملا ةفلكت
٤،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

تانازخ فيظنت  ، ةكابس لامعأ  ، ءابرهك حالصإ

. اهريغو هايملا تانازخ فيظنتو ةكابسلاو ءابرهكلا تاحالصإ ةمدخ ميدقتل دهعتم

ةرايس  ، ةيودي تادعم
عبرم رتم ٣٠ يلاوح ةحاسم بتكم
عورشملا بحاص ،يئابرهك ،كابس

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

٣،٤٧٠-
%٦،٣١-

ةماع تامدخ لواقم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٥٤،٩٦٤
سيسأتلا تافورصم١٦،٤٦٤

دجوي ال
ءابرهك

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 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

٥٠١٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
٥٠١٥٠،٠٧،٥٠٠٩٠،٠٠٠
١٥٢٠٠،٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١٠٢٠٠،٠٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٢٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠

فيلاكتلا
روجألاو بتاورلا

ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٢١،٥٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
١١،٢٠٠١،٢٠٠١٤،٤٠٠
١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٠،٢٠٠١٢٢،٤٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

٢٠،٠٠٠١،٦٦٧
٢٠،٠٠٠١،٦٦٧

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
٨٠٠٦٧
٣،٠٠٠٢٥٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
١،٢٠٠١٠٠
٨،٤٠٠٧٠٠

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

٣٠٠٣،٦٠٠
٢٠٠٢،٤٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٠،٢٠٠١٢٢،٤٠٠
١،٦٦٧٢٠،٠٠٠
٧٠٠٨،٤٠٠
٥٠٠٦،٠٠٠

١٣،٠٦٧١٥٦،٨٠٠

٦٥٣٧،٨٤٠

١٣،٧٢٠١٦٤،٦٤٠

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
روجألاو بتاورلا

تاراجيإلا
ةيرادإلا فيراصملا

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

عوم ا

ءابرهكلا
زاغ

يلامجإلا

دنبلا

( عورشملا بحاص ريدم (

يلامجإلا

( يونس قيوست تافورصم (

لصألا

ةفايضو ةماع تاقالع
لاوجو فتاه تافورصم

ةيراجتلا ةفرغلا ةيوضع موسر

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

تاظحالم
صيخارت موسر

يلامجإلا

دنبلا

تاظحالم
عبرم رتم ٢٥ ةحاسمب تامدخ بتكم

يلامجإلا

ةفيظولا
كابس
يئابرهك
لماع

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

تانازخ فيظنت

تاداريإلا يلامجإ
ىرخأ تامدخ

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

ةكابس لامعأ
ءابرهك لامعأ

ةمدخلا  / جتنملا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

٨،٢٣٢
٨،٢٣٢
٠
٠
٠

١٦،٤٦٤

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠ةكابس ةيودي تادعم
١٠٣٠٠%٢١،٥٠٠٣،٠٠٠ةيئابرهك ةيودي تادعم

١٥٣٠٠٠%١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠لقن ةرايس
١٠٢٥٠%١٢،٥٠٠٢،٥٠٠ةبمرط

٢٨،٥٠٠٣٨٥٠يلامجإلا

ثاثألا
تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقكالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا

١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠يرادإ بتكم
١٠١٥٠%١١،٥٠٠١،٥٠٠بنك مقط
٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

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

٣،٠٠٠٣٠٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
٢٨،٥٠٠٣،٨٥٠٣٢١

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٣،٠٠٠٣٠٠٢٥

٣٤،٥٠٠٤،٤٥٠٣٧١

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

١،٠٠٠
٣،٠٠٠

٤،٠٠٠

دجوي ال
٠

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

٠

دنبلا

ثاثألاةتباثلا لوصألا
ىرخأ لوصأ

يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

يلامجإلا

دنبلا
ةينوناق تافورصم

ىرخأ 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



ةميقلا
١٦،٤٦٤
٣٤،٥٠٠
٤،٠٠٠
٥٤،٩٦٤

ةميقلاليصفت
٤،٩٦٤ليومتلا ةميق
٥٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم



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

١٠،٠٠٠١١،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠١٦١،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

( عيبلا تالومع )١٠٠١١٠١٢٠١٢٠١٣٠١٣٠١٤٠١٤٠١٤٠١٦٠١٦٠١٦٠١،٦١٠

٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥٧،٧٨٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٢٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٦،٠٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٤،٤٥٠لوصألا كالهإ

١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٣،٤٣٨١٦١،٢٥٠فيلاكتلا يلامجإ

-٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢،٢٤٣٢،٢٤٣٢،٢٤٣٣،٤٧٠-٦٩٨-٦٩٨-١،٦٧٨-١،٦٧٨-٢،٦٥٨-٣،٦٣٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

-٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢،٢٤٣٢،٢٤٣٢،٢٤٣٣،٤٧٠-٦٩٨-٦٩٨-١،٦٧٨-١،٦٧٨-٢،٦٥٨-٣،٦٣٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

-٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢،٢٤٣٢،٢٤٣٢،٢٤٣٣،٤٧٠-٦٩٨-٦٩٨-١،٦٧٨-١،٦٧٨-٢،٦٥٨-٣،٦٣٨حبرلا 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

١٦١،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

( عيبلا تالومع )١،٦١٠٢،٠٤٠٢،١٦٠٢،٢٨٠٢،٤٠٠

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٤،٤٥٠٤،٤٥٠٤،٤٥٠٤،٤٥٠٤،٤٥٠لوصألا كالهإ

١٦١،٢٥٠١٦١،٢٥٠١٦١،٢٥٠١٦١،٢٥٠١٦١،٢٥٠فيلاكتلا يلامجإ

٣٨،٦٧٠٥٠،٤٣٠٦٢،١٩٠٧٣،٩٥٠-٣،٤٧٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٣٨،٦٧٠٥٠،٤٣٠٦٢،١٩٠٧٣،٩٥٠-٣،٤٧٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٣٨،٦٧٠٥٠،٤٣٠٦٢،١٩٠٧٣،٩٥٠-٣،٤٧٠حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ١٣٤،٥٤%١١٣،١٥%٩١،٧٥%٧٠،٣٦%-٦،٣١%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ٣١،٤٤%٢٧،٨٣%٢٣،٨٢%١٩،٣٤%-٢،٢٠%حبرلا يفاص

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



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق٨،٢٣٢ةيدقن

نودروم٨،٢٣٢ءالمعو نونيدم

٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

١٦،٤٦٤٠

: ةتباث لوصأ

٥٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٣،٠٠٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ٢٨،٥٠٠تادعمو تالآ

٠٥٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٥٠،٠٠٠ضرأ

٧،٠٠٠٤،٩٦٤ىرخأ ةتباث لوصأ

٣٨،٥٠٠٤،٩٦٤

٥٤،٩٦٤٥٤،٩٦٤

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 (
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ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
-٣٤٦-١،٥٧٠-٢،٧٩٥-٢،٠٥٩-١،٣٢٤-٥٨٨-٨،٢٣٢٤،٩٦٥٢،٦٧٩١،٣٧٢٦٥٢٦١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
٩،٨٠٠١٠،٧٨٠١١،٧٦٠١١،٧٦٠١٢،٧٤٠١٢،٧٤٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠١٥،٦٨٠ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
١٨،٠٣٢١٥،٧٤٥١٤،٤٣٩١٣،١٣٢١٢،٨٠٥١٢،٤٧٩١٣،١٣٢١٢،٣٩٦١١،٦٦١١٢،٨٨٥١٤،١١٠١٥،٣٣٤ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠روجألاو بتاورلا

١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧١،٦٦٧تاراجيإلا

٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩١،٣٨٩ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٣،٠٦٧١٣،٠٦٧١٣،٠٦٧١٣،٠٦٧١٣،٠٦٧١٣،٠٦٧١٤،٤٥٦١٤،٤٥٦١٤،٤٥٦١٤،٤٥٦١٤،٤٥٦١٤،٤٥٦ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨٧٩-٣٤٦-١،٥٧٠-٢،٧٩٥-٢،٠٥٩-١،٣٢٤-٥٨٨-٤،٩٦٥٢،٦٧٩١،٣٧٢٦٥٢٦١رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *
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١٢٣٤٥ةنسلا

٨،٢٣٢٨٧٩٢٧،٣٣٢٦٥،٥٤٥١٢٣،٨٥٢ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

١٥٧،٧٨٠١٩٩،٩٢٠٢١١،٦٨٠٢٢٣،٤٤٠٢٣٥،٢٠٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

١٦٦،٠١٢٢٠٠،٧٩٩٢٣٩،٠١٢٢٨٨،٩٨٥٣٥٩،٠٥٢ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠١٢٢،٤٠٠روجألاو بتاورلا

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تاراجيإلا

٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠٨،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

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

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٨،٣٣٣١٦،٦٦٧١٦،٦٦٧٨،٣٣٣٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

١٦٥،١٣٣١٧٣،٤٦٧١٧٣،٤٦٧١٦٥،١٣٣١٥٦،٨٠٠ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٨٧٩٢٧،٣٣٢٦٥،٥٤٥١٢٣،٨٥٢٢٠٢،٢٥٢ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
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