
 

 



 

 

   8102 - للمصارف الرقمّية العربّيةالتمّيز  جائزة 

 

I. 8102 -جائزة التمّيز للمصارف الرقمّية العربّية ب التعريف   

اععا اابملكعرونية   اا ععماا يوماابعد اامعيااو  ع ع عععلبااةععو اابو  ععوتجااباإلاعكونية   اا عتزعياامعليا اابك عتطااو  أصاا الاعريت اابيعً  ااة 

اا عوغ ااةع عاصااّي   ععابو اا عععاؤسساابكونول اا عيمياامإلاعماا ع تتجااب نع ياااع الاعتعرلت اابالاتع دعتتق اامعيي ااب عم اا  عأ ععتقا مي 

نت جاااا عع.الا قاااحعم ااام ع دكً  فاااقعتقاااامي ععة ناااا رونيعوا ااامي عاصاااّي   عععوتننوووي ااا ععون  ااااةإلاعسااابؤ عت  ااا ععاؤسساااابكعوات اااو 

بلع بت بو فعمنخفض ع ي عععووقحعتختصيخممبكعمتنول عدش  عّ    .عو يلتكعب تتوعّقعم عيبيععا ب عتّو

عكطااابافاااقعؤااا عع يإلاععوتفااابؤ ععو ااا عتااا  
 
يااا  ععت ااابالاععاصااابا ععو يب ااا ع عانليااا ععو يب ااا عوتننوووي ااابكععتوق  هاااب ع تف ااا لعاااا ً

عإطلقععونسخ ع  لىعم ع ععع."  8102–جائزة التمّيز للمصارف الرقمّية العربّية "رتصبلع عا اومبكعت  

قي اااا ععو يباااا عفااااقعتقاااامي ععيخااااممبكععويع عااااابلقع يااااإط عإطاااالقعؤاااا سععيةاااابيزإلاععوساااانوي عوتطياااا  ع إياااايعنعيهااااوالاععوقطااااب ععاصاااايفقع

تقاااامي عخااااممبكعمتي ااااعإلاع ياااااولعاقي اااا عفااااقعيبإلضاااابّ عإلااااىعطفااااة  ع ت ف ااااععيي اااا ععيةهاااابكععا ن اااا عل ااااىععا اااا  ععؤااااب  تطوييع

وتطاوييعؤا عععوقطاب ععم عخللعتطوي عأيام عتقن ابكعرتصابدكع تننوووي ابععا اومابكععانتف  عم تنيإلاعيةي  ع طيع 

ع.عيح وتع

II.  املنظمون  : 

 :  املصارف العربّية إتحاد .0

منلي عليب  عإقا ي  عط ي عفقع طبقعكت بالاعكععانبطق عل عيبم  ععوم لع عؤوعإت بالاععاصبا ععو يب  ع

مؤسس عطشتي عل ىعأيينع أًبةععاؤسسبكععاصّي  ع عابو  عع350يض عرت بالاعفقعأسيتهععو و عأًثةعم ع .عو يب  

 : ع4791 قمعش  عمن عتإسيسهعلب عععانطق كت بالاعأًبةعتجي عمصيفقع مبلقعفقعم ع ؤ ععيج  ع.ععو يب  

عوايجتي ععاصيفقع عابلقععو يب  •
 
عميي  ب

 
زع  .عمًي

عواي عياعي  عألضبيهع توث قعأ عصيععوت ب  عي نه ع عوتنس قعي  عأنشطته ع عومّب عل عمصبيحه  •
 
 .عالاعليب



 

عوافنيععابلقععو يب ع عوصنبل ععاصّي  ععو يب  عل ىعأسسعسا ي ع ع •
 
 .عمستمعم مطواع

عوايصبا ععو يب  عإلىعقوعلمععو ي ععاصيفقععوم لقعييبعييسيع ي زنعإ ممبيهبعفقععوصنبل ععاصّي  ع عابو  ع •
 
م بةع

 . عو با  

 

 ي عل ىعكاتقبتعيبوصنبل ععاصّي  ععو  عطعانلي ععاصّي  ع عابو  ععويعيمإلاعل ىعمستوىععو بو ععو يب  ع  ؤو

 . مستوىعمنه عمتقم  عابو  ععو يب  ععلىع

 : واملعلومات الاتصال لتكنولوجيات العربّية املنظمة .8

ععواااام لععيبم اااا عاعياااا عت ااااحعط ياااا عليب اااا عي وم اااا عمنلياااا عهااااقع عا اوماااابك عرتصاااابلعوتننوووي اااابكععو يب اااا ععانلياااا 

ع.عو يب  

عقطاااااب عتني ااااا عفاااااقعوتسااااابؤ ععو يب ااااا ععوااااام لععمااااا عيااااا اعالاإلاع عا اومااااابكعرتصااااابلعوتننوووي ااااابكععو يب ااااا ععانليااااا عنشاااااإك

ا ععانطقا عفاقع عا اومبكعرتصبلعتننوووي بك يععو يب  
 
ع عوت بما ععوت اب  ععوتامل  ع عالييا ععوضاي اي عآلاو ابكع وتاّو

عمفتاااو عّضاابتعتااّو ة ماا ععؤاا ععؤاامعّهبع (عوشااّي و ععع  لضاابتععانتسااا و عع  لضاابتعع لضاابتععواام لع)عألضااباهبعياا  

ااا 
 
ا  عو بّ

 
ع ؤ ئاااابكعماااامن عمجتيااا عخااااب  عقطااااب عي اااوم  عقطااااب )ع عا اوماااابكعرتصااابلعتننوووي اااابعقطااااب عفاااقععاتاااامخ

صا  اا ع  قا ععيخبااةعكع ت اابالالعولحااوعا(عمتخص  ععلااىععاؤيتهاابعوت ق ااقععوتننوووي اا ععا ّي
 
ع صااود عليباا عمجتياا رسايةعت يق 

اا ع يساابؤ عكقا ماا -عو يباا ععوت بماا ع ياامل ععوتننووااو قع عوتجمياامعريت ااباعل ااىعييتناازعمتناابغ  عاقماا  ععفااقعيف بو   ع يااو 

 .عاستمع ععو بوم ععويقم عرقتصبالا

 

III.  أهداف الجائزة  : 

ع:عأؤمع عاييس   ععخيس 

عععريجبي  ع عانبّس ععوتي ععثقبّ عإاسبت .4 ععو يب  ععاصبا عي   كيت با ع تطوييععويقم ععوت ولععمجبلعفقع

ع.عويقي  ععيخممبك

     FinTech عابو  ععوتننوووي بع شيكبكععو يب  ععاصبا ع ععو نوكعتقممهبععو  ععملةمالاإلاععيخممبكعتطي   .2

 Companies   عانطق عفقعبهبععوت ييف. 



 

عالا اعت ق قع .3 ع إييعن عم ععوتني    عيلب ععانبطقع ق   عفق ععو يب   ع خبص   عالاعخ ععانطق  ععويقم  عوشيولععابلق

اععوتننووو قع  .إلىعك ععاوعطن  عع عابو   عفقع صولععيخممبكععاصّي   عوتطو 

 ع.عويقي  ع عابو  ع عوتط  قبكع عيخممبكععاصّي   /عابو  ععولحاولعععملةمالاإلاععاشباي عفقعرستطيباعطفة   .1

مهبععاصبا عععيخممبكع عيحاولععاصّي   عرونية    ييمىعموثوق   ععومىععاوعط ععو يب ععووعقتني  ع .5 عو  عتقم 

 عع.عو يب   
 

IV. الجوائز املقدمة : 

بلا   عاييا عإخت باععوفبيزي عفقععاسبيق ت عطسي  ععيةوعيزع عيبيزإلالايبع أ عو  ععد نبي عّبيق عوضيب عأًبةعشفبّ  عّ 

ع:عم بي ةععخت باعخبص  عبهب

يااانالاعؤااا سععيةااابيزإلاعوايصاااي ععوااا تعيقاااقعًفااابتإلاعلبو ااا عفاااقع :فااامل املن قاااة العربياااةرقمااا   مصااارفجاااائزة أ  ااا   .0
ُ
ت

عع.رونية   ا عيخممبكععويقي   ع  يوعفقعحة ععو يالتععوايقي    ع تصاي  عم تنايعواينصابكع
 
ؤا سععيةابيزإلاعععساتننبي ب

 .عيخا جععو يب ع شيبلععّييق بععر سا عوشيقعم عمونل عل ىعثل عمصبا ععت من  قط املرتبة الاولى

 :   التقييم معايير

   ع.فقععستقطببع خمم ععو يلتععويقي   ععويقي   عوايصي عقوإلاعرسيةعت ج

   عع.عونجب عفقعت ف عععو يلتعل ىععستخمع ععو ي ضععويقي

    ع.عونيوعفقعحة عقبلمإلاععو يلتععويقي

 عيخممبكععويقي   ع/ععطسب ع طبقعلي ضععانتجبك. 

 عويقي  ع عيخممبكععستفبالاإلاععو يلتعم ععا بالااعك. 

ينالاعؤ سععيةبيزإلاعوايصي ععو تعيقو عيتقمي عخمم عاقي  ع:ع جائزة أ    خدمة رقمية مصر ية للعمالء .8
ُ
ت

مصّي  عمتي عإلاع م تنيإلاع ذعكعّ بو  علبو   عييبعيسه ععفقعت س  ع تطوييع ول  ععيخمم ععاقمم ع

بيه/و يليه عع.يحّي

 



 

 

  : التقييم معايير

 جميمعع م عريمع ع عوتجميمعفقععيخمم ععممى:عريت باع عوت  عؤبعل ىععيخممبكععاست يا عم عييعويقي   ععاقم  بعيي  

 عو نوكع خيىع/ق  ععاصبا 

    عاستف مي /عنس  ععاست يا  ع:عععوفبلا. 

 اعنس  ععاست يا  ع اعل ىعممىععوطل عسنوعكع خ ةإلا)تطو   .(عوتطو 

 ممىعمسبؤيتهبعفقعتطوييع ت س ع ول   ععيخممبكععاصّي   ع. 

 ع.عو يلت/كععاست يا  بممىعتا   عؤ سععيخممبكععويقي   عيحبي 

  ذ تععوييبل ععونسبت ع شخب ععاسن    ع شخب ع)يي  عشيعيالاععاست يا  ععطي عم عرست يبلعسهوو

ع.(كلبق 

ياااانالاعؤاااا سععيةااااابيزإلاع :املحمااااول ت بيااااخ لاتااااادمات املصاااار ية   اااار ال ااااااتف عأ  اااا  جااااائزة .3
ُ
عو اااا عتتااااا الاععوايصاااابا ت

وت ساااا  ع(ععوهوعتاااافعأ ععيحبساااا بكععواوي اااا )عووصااااولعإلااااىععيخااااممبكععويقي اااا عماااا عخااااللعتط  قاااابكع يهاااازإلاععو ً اااا ع

 ع.مستوىععيخممبكع خفضععوت اف ع تّو ةععووقحع عيةهم

  : التقييم معايير

 جميمريت باع ععو  (ععوتط  قبكعل ىععوهوعتفععو ً   )فقععوتط  قبكععملحيوو عممىعريمع ع عوتجميمع:ععع عوت 

يؤب
 
 .و يليهععاصي عيّو

 فبتتعه طييق علياعقعوتط  عملهي  .فقعتقمي ععيخمم عرونية    عوا يلتعهً 

  ع)عرست يبلعسهوو ععكي باع ا عياع يقو بكتنل    
 
عم و  بكعمختافعإلىععووصولععم ععاست ي تين

ط  ق  .(  شخب ععاسن   ععيبيبكع شخب عذ تعكلبق لبإلاععم عميعع سيي عساسعدش  ععوت 

 ع.عا ز و عإلىععيخممبكععاصّي   /فقع فبذع شخب  عخبص  عفقععانبطقععوييف   عمسبؤي ععوتط  ق

 لم عوطق ععويقي   ع ع ط  قممىعإستجبي ع)ععا اومبت   ععوس  لم عوقوعلمععوت  عسيي  عل ىع عملحبّل ععا اومبت   ععوس 

خص   ععا ط بك
 
ع.(؟عوايست يا  ععوف



 

ياانالاعؤاا سععيةاابيزإلاعولةهاا ععو اا عواامتهبعموقاا ععونية ناا عمتي ااععي اا عساايت ع:عجااائزة أ  اا  موقاار الكمروفاا  مصاارفمل  .4
ُ
ت

 عا ااااااابي ةععيخبصااااااا عياااااااباوعق عتق اااااا  ععاشاااااااباكبكعمااااااا عي ااااااا ععوتي اااااااععفاااااااقعتصاااااااي  ععاوقاااااا ع الاايااااااا عرمتطااااااابلعواس بسااااااابكع

رونية   ااااااا ععاصاااااااّي  ع ت  ااااااا ععاوقااااااا ع ّضااااااا ععايباسااااااابكععو با ااااااا عفاااااااقعؤااااااا عععملةااااااابلع ساااااااهوو ععووصاااااااولعولخاااااااممبكع

 ع. عا اومبك

  : التقييم معايير

 ععوايوق عرونية ن ععوتقن   ع تصي  ع عيه ععاستخم ععوتصي  ععاي  ع. 

 وق ع ممىععستفبالاإلاععاست يا  عمنهعافقع ول   ععيخممبكع عملحتوىععاويوالاع. 

 (واوصولع ًبةعشيي  عم ععاست يا  )ع عواغبكععاست يا. 

 عع.عممىعتّو ةععاوق عإلم ب   ععوتفبل ععا بشيعي  ععو يلتع ععاصي :ععوتفبلا   عم ععو يلتع

 ع يقو بكع ا عياعكي باعتنل  ع)سهوو عرست يبلع 
 
ععاوق عاست ي عم ععووصولعإلىعمختافعم و  بكعتين

يدش  ع بكع شخب عذ تعكلبق لبإلاععم عميعع سيي عميس   .(  شخب ععاسن   عيبي  

 لم ععا اومبت   ععوطق ععويقي   ع ع لم ععا اومبت   ع عملحبّل عععاوق عرونية ن ععستجبي ممىع)عوس  وقوعلمععوس 

خص   ععسيي  عل ى
 
 .(؟عوايست يا  عا ط بكععوف

ينالاع: الشمول املالمل الرقم  جائزة .5
ُ
قعأًبةع تبيجعل ىععاستوىععواوط  عفاقعمجابلعععيةبيزإلاعؤ سعت وايصي ععو تعيق 

ااااااا عّئااااااابكععملةتيااااااا ع"ععوشااااااايولععاااااااابلق"
 
أماااااااوعوه ع تين ااااااانه عمااااااا عواتصاااااااي  عفاااااااقع عمااااااا عخاااااااللعتقااااااامي عّاااااااي عملييااااااا عو بّ

اا عتنبساااععيت بيااب ه /منتجاابك اا عماا عخااللععخااممبكعمبو   اا ععاليياا عوتقاامي ععيخااممبكععابو   تااّو ةععو ن اا ععوتننوووي  

 عععع.لبةع سبي عاقي   ع تننوووي   عم تنيإلا

  : التقييم معايير

 عوشيولععابلقععويقم "ا عوت ق قعإلتيبالاعإسيةعت ج   عتننوووي   عمت بم. 

 عإلتيبالاع 
 
عابو   ع/عيبيخممبكععاصّي   ع عا ز و عوييف   عوتول  ععاوعطن  ع خبص  عفقععانبطقعتوعصا   عخط

 عع.عويقي   

 مهبععاصي عوت ق قع  ." عوشيولععابلقععويقم "ععوشيولععابلق"عوتسه لكع عازعيبععو  عيقم 

 ع.نس  ععانتف   /م عخللعلمالا"ععسيةعت ج  ععوشيولععابلقععويقم " جب ععاصي عفقعت ق قعأؤمع عممىع 



 

 

V. التحكيم لجنة 

صااا عم و  ااا عمااا عخبااااةعتعفاااقععملةااابلعت نااا  عخبصاااا ساااتقو عيةنااا ع يتق ااا  ععويةشاااا  بكع عخت اااباععا ااابالااعكععو ااا عوهاااابععع متخص 

ا ععانطقا عفاقععاسات يا  إلىعع عوتإث ةع ًبةعفقعإيصبلععيخممبكععاصّي   عرونية    اقععو يب   ا عوع ابي ةعاعّ  عواتق ا  ع اي  

عذًيؤبعسبيقب ع.عو  عت  

 : لجنة التحكيم  أ  اء

ع. م  ععو ب عع–عاصبا ععو يب  ععإت بالال ععميط  .4

 .عو ب  م  عع–ل ععانلي ععو يب  عوتننوووي بكعرتصبلع عا اومبكععميط  .2

عع.عfintechعابو   عععوتننوووي بالا لقعفقعمجبلععخ  ة .3

 .عيةوعلع عوتط  قبكععملحيوو فقعمجبلع ععالا لقعخ  ة .1

 .GSMAخ  ةعميط عل ع .5

 .ITUخ  ةعميط عل ع .6

ع.فقععانطق ععو يب  ععاؤسسبكععويقبي  عل ععميطاو ع .9

 .عيخممبكععاصّي   عفقعمجبلالا لقعأ عليب ععخ  ة .8

 

ع

 

VI. لاجائزة المرشح وآليات شروط 

عرونية ناااا ععوبةياااامعلبااااةعإاساااابوهعثاااا عيةاااابيزإلايبععيخااااب ععويةشاااا الاع يااااوذيعط  ئاااا عولةاااابيزإلا ععويةشاااا عفااااقععويعغ اااا ععيةهاااابكعل ااااى

org.saward-awards2018@adbعفاااقعتيغااااععو ااا عولةهااابكع يينااا .ع8102شاااباط /  رايااار 05عأقصااابسعمولااامعفاااقع ذوااا ع ع

عًا و .ععونياوذيعما ع إاسابوهبعمنفصاا ع ث قا عتضاي  ععويةشا الا ع ياوذيعوهابعيتسا عدعقامععو ا ععا اومابكعم ععازيمعمشبًا 

  .ذعتهعكونية ن ععوبةيمعل ىعميعساتنبعلبة(عWord"ع)  االا"عص غ عفقععونيوذيعم عنسخ عطااعييننن 

 



 

ع

 ع عيةوعيزععا كواإلاععللسم ععلمإلاعّئبكإخت باعععايةشح ععيةه عي م ب ع 

 عرخت اباعميياا عفاقع ويساحع نهابي عاسام عدشا  عإطلقهابعتا عقامععاوقا /عوتط  اق/عيخمم عت و ععأ عيجاع

 (2/3/1:عيبونس  عوافئبكع)

 اااا ععو يب اااا عيبواغاااا عإسااااتيباإلاععاشاااابًا /ععويةشاااا الاع يااااوذيعتقاااامي عيجااااا عإالاعاإلاعماااامييعماااا ع  مااااوق  عع ر جا عي 

ععا اوماابكععاطاوباا )ععاصااي عواامىععا اوماابكعتننوووي ااب مصااحوببعي ث اابكعالاّاا ع ع (ماا ععيحااي عل ااىعتقاامي عكاا  

 "ًيبعؤوعم    عفقع ث ق ع(اس عرشيةعكع
 
 .عع)إستيباإلاععويةش

  
 
ااابعإشاا باعععاشااباكعيتسااا ته عيبسااتل عإونية     ع قصااعؤنااابكعكااب عإذعععاتهميعسااعتاات  ععًيااابعمشاابًا

 
ععفااقعب

 
ععاااااف

الاإلاععوقب و    ع يبلعضي عإلاسبوه ع.ععوايسبيق ععملحم 

ع

 :ععيةبيزإلاعموق ععل ىعمويوالاإلاععوتقمي عً  ف  ععويةش عشي طعيولعععو بما ععوت ا يبكعيإ ععو ا عُيي ى

  www.adb-awards.org 

ع

VII.  املسابقة /الجائزة مراح 

 : والمرويج الاطالق مرحلة .0

عت   سم يضععإّتتب خللعع"8102 -جائزة التمّيز للمصارف الرقمّية العربّية  "إطلقععإلل ؤ سععاييا ععطشي 

بععبهبعيةيهواي  ععوتونس   عوات ييفعع–عتونسفقعع2048 يسب ع/أّيي ع40يو عع-ع SITIC-AFRICAأّيي بع بع ليب   م ا  

ب ع إقا ي   عوتننوووي بكع. ععو يب   ع عانلي  ععو يب    ععاصبا  عإت بالا علبة عاسي    عميعسلك عإاسبل عيت   عذو  د م

ع عا اومبك عرتصبل ع. عإلى ععإلتيبالايبإلضبّ  ععا يول ع)عبهب توظ فعمختافععوقنوعكعرتصبو    عمنتوب  صحبّ 

تطوييعموق عإونية ن عل ىعش ن عر ية حع عست يبلع سبي ععوتوعص عيبإلضبّ عإلىع(عميي   ع إونية    عمسيول  

ع.ععريتيبعقععملختاف 

 

ع

 



 

ع

ح .8
ّ
    : مرحلة المرش

عيببععيفتالا
 
  " 8102 - للمصارف الرقمّية العربّيةالتمّيز  لجائزة "ع الاعويةش

2018 -Excellence Award  anksBArab Digital  ع8102شباط /  راير 15ي ىعع2048عتيونع/يوو وع02م ععإ طلقب.

ع ي و عتقمي ع
 
 ."شي طع آو بكععويةش عولةبيزإلا"ًيبعذًيعسبيقبعفقعّقيإلاععع الاعويةش

  : مرحلة التقييم .3

 81عإلاى 8102شاباط /  رايار 16 تيتمعم عتبايخع.عتق   ع عخت باعأّض ععايشح  عو  عّئ عم عّئبكععاسبيق عخلوهبعيت 

ع.8102شباط /  راير

تويج  .4
ّ
  :مرحلة الت

 
 
يبإلضااااااااابّ ععإو اااااااااه يااااااااامعىعع " 8102 - للمصاااااااااارف الرقمّياااااااااة العربّياااااااااةالتمّياااااااااز  جاااااااااائزة "يااااااااااعيفااااااااا عوتتاااااااااويجععوفااااااااابيزي ععيااااااااانل

ساااااابكععاصااااااّي  ععوفاااااابيزإلاعفااااااقعكاااااا عّئاااااابكععلااااااىع كاااااا ععاؤسساااااابكععاصااااااّي  ععو يب اااااا ع عو مياااااامعماااااا ععيخبااااااةعتعععاساااااابيق  عاؤس 

 يضااااااااو عتجاااااااابابه ععيةااااااااوعيزعوافاااااااابيزي ععواااااااا ي عس ياااااااات عخااااااااللععيحفاااااااا عطسااااااااا  ع ع.ع أؤاااااااا عرختصااااااااب ععو اااااااايبع  يب ااااااااا

بالعاصاااامة   "Le Laico Hotel – Tunis "اليكاااو"وساااوف يقااااا حتااا  التتاااويج بتنااادق  . خاااممب ه ععوفااابيزإلاع

 .8102آذار /مارس 12التوفسية يوا الجمعة 

 

عل ىعأ عينق ععيحم عم بشيإلاعل ىعإيمىععوقنوعكععوتافزيو   ععو يب  ع
ع

VIII. املمنوحة للتائزين  الجوائز 
 

 .فقعمجا ععت بالاععاصبا ععو يب  عيوعق علمالاي ععمجبن عوسن ع عيمإلاعإشيةعكع -

صف بكعيت عتوني هعم عمجا عرت بالاعل ىعكبّ عع40تخص صعملحقعخب عيباصي ععويعيالاعل باإلاعل ع -

 .ععو يب  عععاصبا 

 .فقعمجا ععت بالاععاصبا ععو يب  منالاععاصي علقمعإلل عاب عسنوتع -



 

 موق ععwww.uabonline.orgش باععاصي ععويعيالاعل ىعموق ععت بالاععاصبا ععو يب  عإس ع ع ض ع -

 .  www.aicto.org عو يب  عوتننوووي بكعرتصبلع عا اومبكععانلي 

سو عي قمعفقعممين عي ة كع ععو تعع2047 عمجب   عوفخص  عفقععاؤتييععاصيفقععو يب عو ب عمشبًا -

يبةع  .ع2047و نب عخللعشهيع ّو

 .يت عتنيي ععوفبيزععأثنبتعيف عتوني ععيةوعيز -

 التحكيملجنة   لى تكريم فمل املن قة العربيةرقم   مصرف ائزة أ   بجالتائز كما ويحص   -

 ." الرقم  التمّيز جائزة " ويمنح 
 

 

 

IX.  الاتصال 

 ع:م نبعلبةععووسبي ععوتبو  عع  ازيمعم ععا اومبكعيولععيةم لععوزم  عأ عشي طع آو بكععويةش  عيي ىععوتوعص 

ع مب  ععو بم  عواينلي ععو يب  عوتننوووي بكعرتصبلع عا اومبك

 32071300 71 216  ع:ععوهبتفع 

 ععععع00ع320719 71 216:عععوفبًس

  مب  ععو بم  عإلت بالاععاصبا ععو يب  ع

 377800 1 00961  ع:ععوهبتفعع 

 364952 1 00961ع:عععوفبًس  
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