
 

 يساسألا ماظنلا يف اهليدعت عمزملا داوملا صوصن
  ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرشل

 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 موسرملا :"تاكرشلا نوناق" فيرعت
 ،2021 ةنسل )32( مقر يداحتا نوناقب
 ةيراجتلا تاكرشلا نأشب

 تاكرشلا نوناق" ةملك لادبتسا
 امنيأ "تاكرشلا نوناق " ـــــب "ةيراجتلا
 .يساسألا ماظنلا يف تدرو

 نوناقلا :"تاكرشلا نوناق" فيرعت
 نأش يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتإلا
 أرطي ليدعت يأو ةيراجتلا تاكرشلا
 .هيلع

 

 نم )1( ةداملا
 لوألا بابلا

 عم كارتشالاب وأ اهدحو سسؤت نأ -ب
 وأ ةيبرعلا راطقألا وأ ةلودلا يف ريغلا
 سيسأت ىـلع دعاست نأ وأ اهجراخ يف
 ،يعانصلا رامثتسالل ىرخأ تاكرش
 وأ يراقعلاو يلاملاو ،يراجتلاو ،يعارزلاو
 كلذو ،يداصتقالا طاشنلا نم عون يأ
 ةمالس نم ةلوقعم ةروصب دكأتلا دعب
 يف اهتايناكمإ نمو عيراشملا هذه
 .بسانم حبر قيقحت

 
 اهجراخ وأ دالبلا لخاد نم ضرتقت نأ-ـه
 ةبسانم اهارت يتلا ةقيرطلاب لاومألا
 وأ تانامض يأ ءاطعإ كلذ يف امب
 يأ وأ اعيمج اهتاكلتمم نهرو تالافك
 ىلع نيدلا تادنس رادصإو ،اهنم مسق
 ،ةنمؤم ريغ وأ تناك ةنمؤم اهعاونأ
 .نكت مل مأ اهلماحل تناكأ ءاوـسو

 
 رجؤتو رجأتستو يرتشتو عيبت نأ-ز

 لفكتو نمضتو كلمتستو نهترتو
 يأ وأ ةلوقنم ريغ وأ ةلوقنم لاومأ ةيأ

 ةبسنلاب ةيرورض ةكرشلا اهارت قوقح

 عم كارتشالاب وأ اهدحو سسؤت نأ -ب
 يف وأ ةيبرعلا راطقألا يف ريغلا

 سيسأت ىـلع دعاست نأ وأ اهجراخ
 ،يعانصلا رامثتسالل ىرخأ تاكرش
 عون يأ وأ يلاملاو ،يراجتلاو ،يعارزلاو
 دعب كلذو ،يداصتقالا طاشنلا نم
 ةمالس نم ةلوقعم ةروصب دكأتلا
 يف اهتايناكمإ نمو عيراشملا هذه
 .بسانم حبر قيقحت

 
 وأ دالبلا لخاد نم ضرتقت نأ-ـه

 اهارت يتلا ةقيرطلاب لاومألا اهجراخ
 اهتاكلتمم نهر كلذ يف امب ةبسانم
 رادصإو ،اهنم مسق يأ وأ اعيمج
 ةنمؤم اهعاونأ ىلع نيدلا تادنس
 تناكأ ءاوـسو ،ةنمؤم ريغ وأ تناك
 .نكت مل مأ اهلماحل

 
 رجؤتو رجأتستو يرتشتو عيبت نأ-ز

 ةلوقنم لاومأ ةيأ كلمتستو نهترتو
 اهارت قوقح يأ وأ ةلوقنم ريغ وأ
 نم يأ ىلإ ةبسنلاب ةيرورض ةكرشلا

 ـه( و )ب( تارقفلا
 )1( دنبلا يف )ز(و )
 نم )5( ةداملا يف
   لوألا بابلا



 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 اهنأ دقتعت وأ اهضارغأ نم يأ ىلإ
 اهتزايح يف تانامض ةيأ ةميق لهست
 رظتني ةراسخ ةيأ للقت وأ عنمت وأ
 .اهعوقو

 

 ةميق لهست اهنأ دقتعت وأ اهضارغأ
 وأ عنمت وأ اهتزايح يف تانامض ةيأ
 اهعوقو رظتني ةراسخ ةيأ للقت

 دعبو تاكرشلا نوناق ماكحأ ةاعارم عم-1
 زوجي ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
 صاخرارق بجومب ررقت نأ ةكرشلل
 ىلع بجيو ،ردُصملا اهلامسأر ةدايز
 صاخلا رارقلا اذه ذيفنت اهترادإ سلجم
 هرودص خيرات نم تاونس ثالث لالخ
 ةبسنلاب نكي مل نأك رارقلاربتعا الإو
 اهذيفنت متي مل يتلا ةدايزلا رادقم ىلإ

 اهل زوجي امك ، ةروكذملا ةدملا لالخ
  .ةكرشلا لام سأر ضيفخت

 
 لام سأر ةدايز رارق نيبي نأ بجي -2

 رعسو ةدايزلا رادقم ردصملا ةكرشلا
 يف نيبيو ، ةديدجلا مهسألا رادصإ

 ضيفختلا اذه رادقم ضيفختلا ةلاح
 .هذيفنت ةيفيكو

 
 هضيفخت وأ لاملا سأر ةدايز نوكتو -3

 ةيمومعلا ةيعمجلا نم صاخ رارقب
 يف ةرادإلا سلجم حارتقا ىلع ءانب
 ققدم ريرقت عامس دعبو نيتلاحلا
 .ةريخألا ةلاحلا يف تاباسحلا

 
 لام سأر ةدايز مهسأ ردصت نأ بجي -4

 ةميقلل ةلداعم ةيمسا ةميقب ةكرشلا
 كلذ عمو ةيلصألا مهسألل ةيمسالا
 دعبو صاخ رارقب ةكرشلل زوجي
 ررقت نأ ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
 :يليام

 تاكرشلا نوناق ماكحأ ةاعارم عم-1
 ، ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعبو
 رارق بجومب ررقت نأ ةكرشلل زوجي
 رادصإب ردصُملا اهلامسأر ةدايز صاخ
 ةميقلا سفنب ةديدج مهسأ
 ةفاضإب وأ ةيلصألا مهسألل ةيمسإلا
  ،ةيمسإلا ةميقلا ىلإ رادصإ ةوالع
 و ةدايزلا رادقم رارقلا اذه نيبي ثيحب

 بجي و ،ةديدجلا مهسألا رادصإ رعس
 رارقلا اذه ذيفنت ةرادالا سلجم ىلع
 خيرات نم تاونس )3( لالخ صاخلا

 نكي مل نأك رارقلا ربتعا الإ و ،هرودص
 متي مل يتلا ةدايزلا رادقم ىلا ةبسنلاب
 ،هالعأ ةنيبملا ةدملا لالخ اهذيفنت
 لام سأر ضيفخت اهل زوجي امك
  .ةكرشلا

 
 لقأب ةديدجلا مهسألا رادصا زوجي الو-2

 اهرادصا مت اذاو ةيمسإلا اهتميق نم
 ىلا قرفلا فيضأ كلذ نم رثكأب
 يطايتحإ ىلا وأ ينوناقلا يطايتحإلا
 .ددحم رخآ

 
 هضيفخت وأ لاملا سأر ةدايز نوكتو -3
 ةيمومعلا ةيعمجلا نم صاخ رارقب
 يف ةرادإلا سلجم حارتقا ىلع ءانب
 ققدم ريرقت عامس دعبو نيتلاحلا
 نأ ىلعو .ةريخألا ةلاحلا يف تاباسحلا
 رعسو اهرادقم ةدايزلا ةلاح يف نيبي

 نـــم )15( ةداـــمـــلا
 يف( يناــثلا باــبلا
 لاـــــــــــم سأر
 )ةكرشلا



 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 ةميقلا ىلإ رادصإ ةوالع ةفاضإ .أ
 ،اهرادقم ددحت نأو مهسلل ةيمسالا
 ةيقوسلا ةميقلا ةدايز ةلاح يف كلذو
 فاضتو مهسلل ةيمسإلا ةميقلا نع
 ينوناقلا يطايتحالا ىلإ رادصإلا ةوالع
  لاملا سأر فصن كلذب زواج ولو
 ةميقلا ىلع رادصإ مصخ حنم .ب
 هرادقم ددحت نأو مهسلل ةيمسإلا
 ةميقلا ضافخنا ةلاح يف كلذو
 ةيمسإلا ةميقلا نع ةيقوسلا
 رادصإلا مصخ لباقم أشنيو مهسلل
 ةيكلملا قوقح يف بلاس يطايتحا
 حابرألا نم امصخ ددسيو ةينازيملاب
 يأ رارقإ لبق ةكرشلل ةيلبقتسملا
 .حابرألل تاعيزوت

 
 نم ريرقتب ةئيهلا ةافاوم بجي -5

 ىدل دمتعم لقتسم يلام راشتسم
 باستحا ةيفيك هيف ددحي ةئيهلا
 .رادصإلا مصخ وأ ةوالع

 
 يف ةيولوألا قح نيمهاسملل نوكي -6

 يرسيو ةديدجلا مهسألاب باتتكإلا
 ةصاخلا دعاوقلا باتتكإلا اذه ىلع
 ةيلصألا مهسألا يف باتتكإلاب
 صن ام ةيولوألا قح نم ىنثتسُيو
 .تاكرشلا نوناق هيلع

 
 ءافيتسا نيعتي لاوحألا عيمج يفو
 ةددحملا طباوضلا و طورشلا ةفاك
 نع ةرداصلا كلت و تاكرشلا نوناقب
  . ةئيهلا
 

 يف نيبيو ،ةديدجلا مهسألا رادصإ
 ضيفختلا اذه رادقم ضيفختلا ةلاح
 .هذيفنت ةيفيكو

  
 يف ةيولوألا قح نيمهاسملل نوكي -4

 يرسيو ةديدجلا مهسألاب باتتكإلا
 ةصاخلا دعاوقلا باتتكإلا اذه ىلع
 ةيلصألا مهسألا يف باتتكإلاب
 صن ام ةيولوألا قح نم ىنثتسُيو
 .ةيراجتلا تاكرشلا نوناق هيلع

 
 ءافيتسا نيعتي لاوحألا عيمج يفو
 ةددحملا طباوضلا و طورشلا ةفاك
  . ةئيهلا نع ةرداصلا و تاكرشلا نوناقب

 



 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 ماكحأ ةاعارم عمو ةئيهلا ةقفاوم دعب
 نم )236-231( نم داوملاو )203( ةداملا
 ةيمومعلا ةيعمجلل تاكرشلا نوناق
 رادصإ ررقت نأ صاخ رارق بجومب

 رارقلا نيبيو تناك عون يأ نم تادنس
 ىدمو اهرادصإ طورشو تادنسلا ةميق
 .مهسأ ىلا ليوحتلل اهتيلباق

 ماكحأ ةاعارم عمو ةئيهلا ةقفاوم دعب
 نم )234-229( نم داوملاو )201( ةداملا
 ةيمومعلا ةيعمجلل تاكرشلا نوناق
 رادصإ ررقت نأ صاخ رارق بجومب

 رارقلا نيبيو تناك عون يأ نم تادنس
 ىدمو اهرادصإ طورشو تادنسلا ةميق
 .مهسأ ىلا ليوحتلل اهتيلباق

 نـــم )16( ةداـــمـــلا
 يف( ثـلاـثلا باـبلا

 )ضرقلا تادنس

 نع ةرداصلا طباوضلا ةاعارم عم -3
 نم ةرادإلا سلجم فلأتي ،ةئيهلا
 نيذيفنت ريغو نيذيفنت ءاضعأ
 نوكي نأ ىلع ،نيلقتسم ءاضعأو
 لقألا ىلع ةرادالا سلجم ءاضعأ ثلث
 ريغ نيلقتسملا ءاضعألا نم
 اوعتمتي نأ بجي نيذلا نييذيفنتلا
 امب ةينف تاراهمو ةيلمع تاربخب
  .ةكرشلا ىلع ةحلصملاب دوعي

 يف )3( دنب ةفاضإ 
 نـــم )17( ةداـــمـــلا
 عــــبارــــلا باــــبــــلا
 ةرادإ ســـلـــجـــم(
 )ةكرشلا

 يف ءاضعأ نيعي نأ ةرادإلا سلجملو-2
 ءانثأ يف ولخت يتلا ةرغاشلا زـكارملا
 )30( نوثالث اهاصقأ ةدم لالخ  ةنسلا
 ىلع نييعتلا اذه ضرعُي نأ ىلع ًاموي
 اهل عامتجا لوأ يف ةيمومعلا ةيعمجلا
 يف و ،مهريغ نييعت وأ مهنييعت رارقإل
 زكرملاب ديدج وضع نييعت مدع لاح
 ىلع بجو ةدملا كلت لالخ رغاشلا
 باختنال حيشرتلا باب حتف سلجملا
 عامتجا لوأ يف رغاشلا زكرملل وضع
 تغلب اذإو ،ةيمومعلا ةيعمجلل
 ددع عبر ةنسلا ءانثأ يف ةرغاشلا زكارملا
 سلجم ىلع بجيف سلجملا ءاضعأ
 ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا
 ىلع اموي )30( نيثالث لالخ عامتجالل
 باختنال زكرم رخآ رغش خيرات نم رثكألا

 يف ءاضعأ نيعي نأ ةرادإلا سلجملو-2
 ىلع ةنسلا ءانثأ يف ولخت يتلا زـكارملا
 ةيعمجلا ىلع نييعتلا اذه ضرعي نأ
 رارقإل اهل عامتجا لوأ يف ةيمومعلا
 اذإو ،مهريغ باختنا وأ مهنييعت
 ةنسلا ءانثأ يف ةرغاشلا زكارملا تغلب
 ىلع بجيف سلجملا ءاضعأ ددع عبر
 ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم
 )30( نيثالث لالخ عامتجالل ةيمومعلا
 رخآ رغش خيرات نم رثكألا ىلع اموي
 زكارملا ألمي نم باختنال زكرم
 .ةرغاشلا

 

 يـــف )2( دـــنـــبـــلا
 نـــم )18( ةداـــمـــلا
 عــــبارــــلا باــــبــــلا
 ةرادإ ســـلـــجـــم(
 )ةكرشلا



 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 .ةرغاشلا زكارملا ألمي نم

 لثمملا ةرادإلا سلجم سيئر نوكي-2
 يفو ءاضقلا مامأ ةكرشلل ينوناقلا
 تارارقلا ذيفنت هيلعو ،ريغلاب اهتقالع
 سيئرل زوجيو .سلجملا اهردصي يتلا
 نم هريغ ضوفي نأ ةرادإلا سلجم
 .هتايحالص ضعب يف سلجملا ءاضعأ

 
 

 لثمملا ةرادإلا سلجم سيئر نوكي-2
 يفو ءاضقلا مامأ ةكرشلل ينوناقلا
 تارارقلا ذيفنت هىلعو ،ريغلاب اهتقالع
 .سلجملا اهردصي يتلا

 

 يـــف )2( دـــنـــبـــلا
 نـــم )20( ةداـــمـــلا
 عــــبارــــلا باــــبــــلا
 ةرادإ ســـلـــجـــم(
 )ةكرشلا

 يف تاطلسلا عيمج ةرادإلا سلجمل-1
 لامعألا عيمجب مايقلاو ةكرشلا ةرادإ
 هذه نم دحي الو اهضرغ اهيضتقي يتلا
 نوناق هيلع صن امب الإ ةطلسلا
 تارارقب وأ ماظنلا اذهب وأ تاكرشلا
 سلجمل زوجيو  .ةيمومعلا ةيعمجلا
 ىلع ديزت لاجآل ضورقلا دقع ةرادإلا
 وأ تانامض يأ ءاطعإ وأ تاونس ثالث
 نم ةكرشلا ينيدم ةمذ ءاربإ وأ تالافك
 ىلع قافتإلاو حلصلا ءارجإ وأ مهتامازتلا
 .ميكحتلا

 

 يف تاطلسلا عيمج ةرادإلا سلجمل-1
 لامعألا عيمجب مايقلاو ةكرشلا ةرادإ
 نم دحي الو اهضرغ اهيضتقي يتلا
 نوناق هيلع صن امب الإ ةطلسلا هذه
 تارارقب وأ ماظنلا اذهب وأ تاكرشلا
 سلجمل زوجيو  .ةيمومعلا ةيعمجلا
 ىلع ديزت لاجآل ضورقلا دقع ةرادإلا
 ينيدم ةمذ ءاربإ وأ تاونس ثالث
 حلصلا ءارجإ وأ مهتامازتلا نم ةكرشلا
 .ميكحتلا ىلع قافتإلاو

 

 يـــف )1( دـــنـــبـــلا
 نـــم )21( ةداـــمـــلا
 عــــبارــــلا باــــبــــلا
 ةرادإ ســـلـــجـــم(
 )ةكرشلا

 يف هتاعامتجا ةرادإلا سلجم دقعي
 ناكم يأ يف وأ يسيئرلا ةكرشلا زكرم
 ةجاحلا تعد املك هيلع قافتالا متي رخآ
 وأ سيئرلا ةوعد ىلع ءانب هداقعنا ىلإ
 ءاضعأ نم نيوضع بلط ىلع ءانب
 لقت الا بجيو لقالا ىلع سلجملا
 )4( ددع نع ةرادإلا سلجم تاعامتجا
 ةيلاملا ةنسلا لالخ تاعامتجإ

 يف هتاعامتجا ةرادإلا سلجم دقعي
 متي رخآ ناكم يأ يف وأ ةكرشلا زكرم
 ىلإ ةجاحلا تعد املك هيلع قافتالا
 ءانب وأ سيئرلا ةوعد ىلع ءانب هداقعنا
 ءاضعأ نم نيوضع بلط ىلع
 لقت الا بجيو لقالا ىلع سلجملا
 )4( ددع نع ةرادإلا سلجم تاعامتجا
 .ةيلاملا ةنسلا لالخ تاعامتجإ

 

 نــم )23( ةداــمــلا
 عــــبارــــلا باــــبــــلا
 ةرادإ ســـلـــجـــم(
 )ةكرشلا



 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 نوـــناـــق نـــم )171( ةداـــمـــلا ةاـــعارـــم عـــم
 ةأــفاــكـم نوـكـتـت ،ةــيراــجـتـلا تاــكرــــشلا
 نـم ةــيوـئـم ةــبــــسن نـم ةرادإلا سـلـجـم
 ةيهتنملا ةيلاملا ةنـــسلل يفاـــصلا حبرلا

 ةداملا يف هيلع صوــصنم وه امل اقبط
 .ماظنلا اذه نم  (57)

 نوناق نم )169( ةداملا ةاعارم عم
 ةأفاكم نوكتت ،ةيراجتلا تاكرشلا
 نم ةيوئم ةبسن نم ةرادإلا سلجم
 ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل يفاصلا حبرلا

 يف هيلع صوصنم وه امل اقبط
 .ماظنلا اذه نم (57) ةداملا

 نــم )34( ةداــمــلا
 عــــبارــــلا باــــبــــلا
 ةرادإ ســـلـــجـــم(
 )ةكرشلا

 مدع وأ ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ .ز
 ىوعد عفرو مهلزعو مهتمذ ءاربا
 .لاوحألا بسح مهيلع ةيلوؤسملا

 
 مدع وأ ،تاباسحلا يققدم ةمذ ءاربإ .ح

 ىوعد عفرو مهلزعو مهتمذ ءاربا
 .لاوحألا بسح مهيلع ةيلوؤسملا

 

 وأ ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ.ز
 ةيلوؤسملا ىوعد عفرو مهلزع
 .لاوحألا بسح مهيلع

 
 وأ ،تاباسحلا يققدم ةمذ ءاربإ .ح

 ةيلوؤسملا ىوعد عفرو مهلزع
 .لاوحألا بسح مهيلع

 

 )ح( و )ز( نيترقفلا
 يـف )2( دــنـبـلا يـف
 نــم )45( ةداــمــلا
 سـماــخـلا باــبـلا
 ةــيــعــمــجــلا يــف(
 )ةيمومعلا

 ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم ىلع-1
 بلط ىتم عامتجالل ةيمومعلا
 لقت ال ةبسن نوكلمي رثكأ وأ مهاسم
 هجوتو ، ،ةكرشلا مهسأ نم %10 نع
 خيرات نم مايأ ةسمخ لالخ ةوعدلا
 ةيعمجلا داقعنا متيو ،بلطلا ميدقت
 نم ًاموي نيثالث )30( زواجت ال ةدم لالخ
 اذه عدوي و .عامتجالل ةوعدلا خيرات
 ةكرشلل يسيئرلا زكرملا يف بلطلا
 يف اهيلع صوصنملا طورشلل ًاقفوو
  .تاكرشلا نوناق نم )176( ةداملا

 

 ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم ىلع-1
 بلط ىتم عامتجالل ةيمومعلا
 لقت ال ةبسن  نوكلمي رثكأ وأ مهاسم
 هجوت و ، ،ةكرشلا مهسأ نم  %10 نع
 خيرات نم مايأ ةسمخ لالخ ةوعدلا
 ةيعمجلا داقعنا متي و ،بلطلا ميدقت
 نم ًاموي نيثالث )30( زواجت ال ةدم لالخ
 اذه عدوي و .عامتجالل ةوعدلا خيرات
 ةكرشلل يسيئرلا زكرملا يف بلطلا
 يف اهيلع صوصنملا طورشلل ًاقفوو
  .تاكرشلا نوناق نم )174( ةداملا
 

 يـــف )1( دـــنـــبـــلا
 نــم )46( ةداــمــلا
 سـماــخـلا باــبـلا
 ةــيــعــمــجــلا يــف(
 )ةيمومعلا

 ءاــــــضعأو ســيــئر ةأــفاــكــم نوــكــتــت -3
 نم ةــيوئم ةــبــــسن نم ةرادإلا سلجم
 كلت نم )٪١٠( زواجتت الأ لع يفاـصلا حبرلا
 لـك مــــصخ دـعب ةـيلاـملا ةـنــــسلل حاـبرألا
 عمو ، تايطايتحالاو تاكالهتـــسالا نم
 ةئيهلا نعردـــصت يتلا طباوـــضلا ةاعارم

 ءاــــــضعأو سـيـئر ةأــفاــكـم نوـكـتـت-3
 نم ةـيوئم ةـبــــسن نم ةرادإلا سلجم
 نم )٪١٠( زواـجتت الأ لـع يفاـــــصلا حبرلا
 مــصخ دعب ةيلاملا ةنــسلل حابرألا كلت
 .تايطايتحالاو تاكالهتسالا نم لك

 

 يـــف )3( دـــنـــبـــلا
 نــم )57( ةداــمــلا
 عــباــــــسلا باــبــلا
 )ةكرشلا ةيلام(



 

 ةداملا مقر ليدعتلا لبق صنلا ليدعتلا دعب صنلا
 دنبلا/

 وــــضعل فرــــصي نأ زوجي ،نأــــشلا اذهب
 غلبم نع ةراــبع ًاــباــعتأ ةرادإلا سلجم
 فلأ يتئاــم ) 200,000 ( زواــجتي ال عوطقم
 دـعبو ةـيلاـملا ةـنــــسلا ةـياـهن يف مهرد
 كــلـت فرـــــص ىـلـع ةــيـعـمـجـلا ةــقـفاوـم
 :ةيتآلا تالاحلا يف كلذو باعتألا
 .ًاحابرأ ةكرشلا قيقحت مدع .أ

 ناكو ًاحابرأ ةكرشلا تققح اذإ .ب
 كلت نم ةرادإلا سلجم وضع بيصن
 فلأ يتئام )200,000( نم لقأ حابرألا
 زوجي ال ةلاحلا هذه يفو ،مهرد
  .باعتألاو ةأفاكملا نيب عمجلا

 
 

 


