
 
 

 مِس مِس تافصوب ةصا<=ا );:كوكلا( طابترالا ف-رع* تافلم ةسايس

 

 .هاندأ ةJKوملا ضارغألا قيقحت BC قيبطتلا اذ& دعاس= >;لا تاينقتلاب ن5مدختسملا غالبإب دن+سملا اذ& موقي

 فلم مادختسا ق̂رط نع لاثملا ليdس ]bع( ا`_̂زختو تامولعملا ]Zإ لوصولاب كلاملل تاينقتلا هذ& حمس=و

 مدختسملا زاtج ]bع )>qrن جمانرب ليغش= ق̂رط نع لاثملا ليdس ]bع( دراوملا مادختسا وأ )طابترالا ف̂رع=

 .قيبطتلا اذ& عم ھلعافت ءانثأ

�5يمتلل بdس كان& نكي مل ام - دن+سملا اذ& BC "عب+ت تاودأ" ا`~أ ]bع تاينقتلا هذ& ل{ فرع= ،ةطاسdب. 

 ،لوم�Kا زاtجو ب̂ولا تاحفصتم نم ل{ ]bع طابترالا ف̂رع= تافلم مادختسا نكمي امن�ب ،لاثملا ليdس ]bع

 عب+ت ةادأ ا`~أل ةلوم�Kا ةزtجألا تاقيبطت قايس BC طابترالا ف̂رع= تافلم نع ثيد�Kا قيقدلا �5غ نم نو�يس

 امدنع طقف طابترالا ف̂رع= تافلم ��طصم مدختس� ،دن+سملا اذ& BCو ،بdسلا اذtلو .حفصتملا ]bع دمتع=

اديدحت دوصقملا نو�ي
ً

  .عب+تلا تاودأ نم ن5عملا عونلا اذ& ]Zإ ةراشإلا 

اضيأ بلطتت دق اtلجأ نم عب+تلا تاودأ مدختس= >;لا ضارغألا ضع�
ً

ادان+سا كلذو ،مدختسملا ةقفاوم 
ً

 ]Zإ 

 BC ةدراولا تاداشرإلا عابتاب كلذو تقو يأ BC دويق نود ا`��K نكمي ،ةقفاوملا حنمت املاحو .ھب لومعملا نوناقلا

 .دن+سملا اذ&

ادامتعا ةلثامملا عب+تلا تاودأ نم ا&�5غو طابترالا ف̂رع= تافلم ةيحالص ءا`£ناو ةيحالص تا�¢ف فلتخت دق
ً

 ]bع 

 حفصت ةسلج ءا`~إ دنع اtضع� ةيحالص >¦ت¥ت دقو .>¤عملا دوزملا وأ كلاملا ا&ددحي >;لا ة̂رمعلا ة�¢فلا

 .مدختسملا

 ]bع عالطالا ن5مدختسملل نكمي ،هاندأ تائفلا نم ةئف ل{ لخاد تافيصوتلا BC ددحم و& ام ]Zإ ةفاضإلاب

 - ةلص تاذ ىرخأ تامولعم يأ ]Zإ ةفاضإلاب ة̂رمعلا ة�¢فلا تافصاومب قلعتي اميف ةثدحمو ةقد �»كأ تامولعم

 ق̂رط نع وأ ن5ينعملا ثلاثلا فرطلا يدوزمل ةطبترملا ةيصوص�ا تاسايس BC - ىرخأ عب+ت تاودأ دوجو لثم

 .كلاملاب لاصتالا

 

 ةمد<=ا ميدقتو قيبطتلا اذM ليغشKل ةياغلل ة-رورضلا ةطشDألا

 ذيفنتل ةلثامملا عب+تلا تاودأ نم ا&�5غو "ةينقتلا" طابترالا ف̂رع= تافلمب ¯®س� ام قيبطتلا اذ& مدختس�

 .ةمد�ا ميدقت وأ ليغش+ل ةياغلل ة̂رورضلا ةطش°ألا

 

 Trackers عبKت تاودأ مادختسا ]Zع يوطنت UVلا ىرخألا ةطشDألا

 ةيساسألا ةيفيظولا تايصا,+او تالعافتلا

 حي+ي امم ،ةيساسألا ةيفيظولا تايصا�او تالعافتلا ن5كمتل عب+تلا تاودأ قيبطتلا اذ& مدختس�

 .كلاملاب مدختسملا لاصتا ليtس=و ةمد�ل ةددحم تا�5م ]Zإ لوصولا ةينا�مإ ن5مدختسملل

 

 

 

 

 



 ةقداصملاو لي456لا

 ]Zإ لوصولا قح مtحنمو م`´لع فرعتلاب قيبطتلا اذtل نومدختسملا حمس� ،ةقداصملا وأ لي²³+لا لالخ نم

 .ةصص�ا تامد�ا

ادامتعا
ً

 ،ةلا�Kا هذ& BCو .ةقداصملاو لي²³+لا تامدخ ةثلاث فارطأ مدقت دق ،هاندأ �Jوم و& ام ]bع 

 ضارغأل هذ& ةثلاثلا فارطألا تامدخ ةطساوب ةنز�ا تانايبلا ضع� ]Zإ لوصولا نم قيبطتلا اذ& نكمت�س

 .ة̂وtلا ديدحت وأ لي²³+لا

اضيأ عمجت دق هاندأ ةجردملا تامد�ا ضع�
ً

 ةفرعمل ؛تامسلا ديدحتو فاد`£سالا ضارغأل ةيص¶ تانايب 

 .ةمدخ ل{ فصو ]Zإ عوجرلا ]̧ري ،د̂زملا

 

 كوبس<ف ةكرش / )Facebook Oauth( ثوأ كوبس<ف -

 ةلصتم ÅCو كوبس�ف ةكرش اtمدقت ةقداصمو لي²³= ةمدخ Facebook Oauth( ÅC( ثوأ كوبس�ف

 .كوبس�ف ÆCامتجالا لصاوتلا ةكبش�

 تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛عب+ت ةادأ :ا`£�³اعم متي >;لا ةيصÇلا تانايبلا

 .ةيصوص�ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة�³اعملا نا�م

 

 كوبس<ف ةكرش/ )Facebook Authentication( كوبس<فلا ةقداصم -

 ةكرش اtمدقت ةقداصمو لي²³= ةمدخ Facebook Authentication( ÅC( كوبس�فلا ةقداصم

 .كوبس�ف ÆCامتجالا لصاوتلا ةكبش� ةلصتم ÅCو كوبس�ف

 BC دد�Kا وحنلا ]bع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛عب+ت ةادأ :ا`£�³اعم متي >;لا ةيصÇلا تانايبلا

 ةمد�ل ةيصوص�ا ةسايس

 .ةيصوص�ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة�³اعملا نا�م

 

 مدختسملا تانايب ةدعاق ةرادإ

 د̂رب ناونع نم ءدبلا لالخ نم ن5مدختسملل ف̂رع= تافلم ءاش°إب كلاملل تامد�ا نم عونلا اذ& حمس�

 مدختسملا ةطش°أ عب+تل كلذكو ،قيبطتلا اذtل مدختسملا ا&دوزي ىرخأ تامولعم وأ >qr¶ مسا وأ ي°و�¢كلإ

اضيأ نكم̂و .تاليلحتلا صئاصخ لالخ نم
ً

 ةماعلل ةحاتملا تامولعملا عم ةيصÇلا تانايبلا هذ& ةقباطم 

 ف̂رع= تافلم ءاش°إل اtمادختساو )ÆCامتجالا لصاوتلا تا�بش ]bع ةيف̂رعتلا تافلملا لثم( مدختسملا لوح

 .قيبطتلا اذ& ن5سحتل اtمادختساو اtضرع كلاملل نكمي ثيحب ةصاخ

اضيأ تامد�ا هذ& ضع� حي+ت دقو
ً

 ]bع ًءانب ي°و�¢كلإلا دي�Ðلا لئاسر لثم ،مدختسملا ]Zإ ةتقؤم لئاسر لاسرإ 

 .قيبطتلا اذ& ]bع ا&ذيفنت متي ةددحم تاءارجإ

 

 سايقلا

 .ةمد�ا ن5سحت فد`Ò مدختسملا كولس ليلحتو ةكرح سايقل عب+تلا تاودأ قيبطتلا اذ& مدختس�

 

 تاليلحتلا

كمت مسقلا اذ& BC ةنمضتملا تامد�ا نإ
ّ

 عب+تل اtمادختسا نكم̂و اtليلحتو ب̂ولا ةكرح ةبقارم نم كلاملا ن

 .مدختسملا كولس

 لجوج ةكرش )Google Analytics سكتيلانأ لجوج( لجوج تاليلحت -



 لجوج مدختس=و .ةدود�Kا ("Google") لجوج ةكرش اtمدقت ب̂و ليلحت ةمدخ ÅC لجوج تاليلحت

 ا`£طش°أ نع ر̂راقت دادعإل كلذو ،قيبطتلا اذ& مادختسا ةعجارمو عب+تل اtعمج مت >;لا تانايبلا

 .ىرخألا لجوج تامدخ عم ا`£كراشمو

 تانالعإلا ةكبش ]bع تانالعإلا صيصختو ةغايصل اtعمج مت >;لا تانايبلا لجوج مدختس= دق

 .ا`Ò ةصا�ا

 مادختسالا تانايب ؛عب+ت ةادأ :ا`£�³اعم متي >;لا ةيصÇلا تانايبلا

 .كا�¢شالا ءاغلا – ةيصوص�ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة�³اعملا نا�م

 

 تانالعإلاو فادopسالا

 ليغش+لو ،مدختسملا كولس ]bع ًءانب صصخم يق̂وس= ىوتحم ميدقتل عب+تلا تاودأ قيبطتلا اذ& مدختس�

 .اtعب+تو اtضرعو تانالعإلا

 

 تانالعإلا -

 ضرع مت̂و .ةينالعإلا تالاصتالا ضارغأل مدختسملا تانايب مادختساب تامد�ا نم عونلا اذ& حمس�

 تامامت&ا ]bع ًءانب امÙر ،قيبطتلا اذ& ]bع ىرخأ تانالعØو تاتفال ل�ش ]bع تالاصتالا هذ&

 .مدختسملا

 مادختسالا طورشو تامولعملا .ضرغلا اذtل مدختس= ةيصÇلا تانايبلا عيمج نأ >¤ع� ال اذ&و

 .هاندأ ةJKوم

 ةينقت مدختس= دق وأ ن5مدختسملا ديدحتل عب+تلا تاودأ مدختس= دق هاندأ ةجردملا تامد�ا ضعÚو

اقفو ةممصملا تانالعإلا ضرع يأ ،ي{ولسلا فاد`£سالا ةداعإ
ً

 BC امب ،ھكولسو مدختسملا تامامت&ال 

 ةيصوص�ا تاسايس ةعجارم ]̧ري ،تامولعملا نم د̂زمل .قيبطتلا اذ& جراخ ةفش+كملا >;لا كلت كلذ

 .ةلصلا تاذ تامد�ل

ةداع عونلا اذ& نم تامد�ا مدقت
ً

 ءاغلإ ة�5م يأ ]Zإ ةفاضإلاب .عب+تلا اذ& BC كا�¢شالا ءاغلإ ةينا�مإ 

 كا�¢شالا ءاغلإ ةيفيك لوح د̂زملا ةفرعم ن5مدختسملل نكمي ،هاندأ تامد�ا نم يأ اtمدقت كا�¢شا

 BC كا�¢شالا ءاغلإ ةيفيك" صص�ا مسقلا نمض تامامت&الا ]bع ةمئاقلا تانالعإلا BC ماع ل�ش�

 .دن+سملا اذ& BC "تامامت&الا ]bع ةمئاقلا تانالعإلا

 

 

 )Adjust GmbH( ةدودvwا تساجدأ ةكرش )Adjust( تساجدأ

 .)Adjust GmbH( ةدود�Kا تساجدأ ةكرش اtمدقت ةينالعإ ةمدخ ÅC )Adjust( تساجدأ

 مادختسالا تانايب ؛عب+ت ةادأ :ا`£�³اعم متي >;لا ةيصÇلا تانايبلا

 .كا�¢شالا ءاغلإ - ةيصوص�ا ةسايس - ايناملأ :ة�³اعملا نا�م

  

 اmnop وأ ةقفاوملا ميدقتو تاليضفتلا ةرادإ ةيفيك

 :ءاضتقالا دنع ،ا`��Kو ةقفاوملا ميدقتلو عب+ت تاودأب ةلصلا تاذ تاليضفتلا ةرادإل ةفلتخم قرط كان&

 ليdس ]bع ،ةرشابم م`âزtجأ تادادعإ لخاد نم عب+تلا تاودأب ةقلعتملا تاليضفتلا ةرادإ ن5مدختسملل نكمي

 .عب+تلا تاودأ ن̂زخت وأ مادختسا عنم ،لاثملا



 ةقفاوملا هذ& ميدقت ن5مدختسملل نكمي ،ةقفاوملا ]bع عب+تلا تاودأ مادختسا دمتع� املاطو ،كلذ ]Zإ ةفاضإلاب

 تاليضفتلا هذ& ثيدحت ق̂رط نع وأ طابترالا ف̂رع= تافلم راعشإ BC م`âاليضفت ديدحت لالخ نم ا`��K وأ

اقفو
ً

 .تدجو نإ ،ةلصلا تاذ ةقفاوملا تاليضفت ةادأ �Ðع كلذل 

اضيأ نكمملا نمو
ً

اقبسم ةنز�ا عب+تلا تاودأ فذح ،زا�³tا صئاصخ وأ ةلصلا يذ حفصتملا �Ðع ،
ً

 BC امب ،

 .مدختسملل ةيئدبملا ةقفاوملاب �5كذتلل ةمدختسملا كلت كلذ

 .حفصتملا ل�³ فذح لالخ نم حفصتملل ةيل�Kا ةركاذلا BC ةدوجوملا ىرخألا عب+تلا تاودأ �²م نكم̂و

 ب�Kو م`âاليضفت ةرادإ ن5مدختسملل نكمي ،ةثلاث فارطأب ةصاخ ىرخأ عب+ت تاودأ يأب قلعتي اميف

 ةسايس BC ةJKوملا لئاسولا مادختساب وأ ،)هرفوت دنع( ةلصلا يذ كا�¢شالا ءاغلإ طبار �Ðع م`£قفاوم

 .ثلاثلا فرطلا عم لصاوتلا لالخ نم وأ ،ثلاثلا فرطلاب ةصا�ا ةيصوص�ا

 

 عب4تلا تاودأ تادادعإ ديدحت

 BC طابترالا ف̂رع= تافلم ةرادإ ةيفيك لوح تامولعم ]bع عالطالا ،لاثملا ليdس ]bع ،ن5مدختسملل نكمي

امادختسا �»كألا تاحفصتملا
ً

 BC ةيلاتلا ن̂وانعلا: 

 

 )Google Chrome( مورك لجوج •

 )Mozilla Firefox( سكوفرياف ال^زوم •

 )Apple Safari( يرافس لبأ •

 )Microsoft Internet Explorer( ررولبسكإ تن�¢نإ تفوسوركيام •

 )Microsoft Edge( جديإ تفوسوركيام •

 )Brave( ف̂رب •

 )Opera( ارÙوأ •

 

 نم ةلوم�Kا ةزtجألا تاقيبطت BC ةمدختسملا عب+تلا تاودأ نم ةنيعم تائف ةرادإ ن5مدختسملل كلذك نكمي

 ةزtجألل زا�³tل تانالعإلا تادادعإ لثم ةلصلا تاذ زا�³tا تادادعإ لالخ نم ،كا�¢شالا ءاغلإ لالخ

 يذ دادعإلا نع ثحبلاو زا�³tا تادادعإ حتف ن5مدختسملل نكمي( ماع ل�ش� عب+تلا تادادعإ وأ ،ةلوم�Kا

 .)ةلصلا

 

 تامامت�الا ��ع ةمئاقلا تانالعإلا نم كا�~شالا ءاغلا ةيفيك

 تن�¢نإلا �Ðع كتارايتخا نم ةمدقملا تاداشرإلا عابتا ن5مدختسملل نكمي ،هالعأ درو امم مغرلا ]bع

YourOnlineChoices  )وروألا داحتالاÚةينالعإلا تا�بشلا ةردابم وأ )ي Network Advertising Initiative 

 فلاحت وأ )ةدحتملا تايالولا( Digital Advertising Alliance >®قرلا نالعإلا فلاحت وأ )ةدحتملا تايالولا(

 ىرخأ تامدخ وأ )نابايلا( DDAI تانايبلا ]bع مئاقلا نالعإلا ةردابم وأ )ادنك( DAAC ادنك BC >®قرلا نالعإلا

 .نالعإلا تاودأ مظعمل م`Ò ةصا�ا عب+تلا تاليضفت ديدحت ن5مدختسملل تاردابملا هذ& لثم حي+ت ثيح .ةلثامم

 .دن+سملا اذ& BC ةدراولا تامولعملا ]Zإ ةفاضإلاب دراوملا هذ& مادختساب ن5مدختسملا كلاملا >örوي ZCاتلاÙو

اقيبطت Digital Advertising Alliance >®قرلا نالعإلا فلاحت مدقي
ً

 ن5مدختسملا دعاس� AppChoices ¯®س� 

 .ةلوم�Kا ةزtجألا تاقيبطت ]bع تامامت&الا ]bع ةمئاقلا تانالعإلا BC مكحتلا ]bع

 

 



 تانايبلا بقارمو كلاملا

 م.م.ذ – ةرح قطانم ةكرش/ مسمس تافصو

 ةرح ةقطنم - ةيعانصلا ارم�Kا ةقطنم

 ةدحتملا ةيÙرعلا تارامإلا ،ةمي�ا سأر

   info@simsimrecipes.com :كلاملاب لاصتالل ي°و�¢كلإلا دي�Ðلا

 
 

ارظن
ً

 ھيف مكحتي نأ نكمي ال قيبطتلا اذ& لالخ نم ةثلاثلا فارطألاب ةصا�ا عب+تلا تاودأ مادختسا نأل 

 .ةيداشرإ �Ðتع= ةثلاثلا فارطألاب ةصا�ا عب+تلا تاودأب قلعتت ةددحم تاراشإ يأ نإف ،لما�لاب كلاملا

 تامدخب ةصا�ا ةيصوص�ا تاسايس ]Zإ عوجرلا ن5مدختسملا نم ]̧ري ،ةلما{ تامولعم ]bع لوص�Kلو

 .دن+سملا اذ& BC ةجردملا ةينعملا ةثلاثلا فارطألا

ارظنو
ً

 يأ يقلت BC اوبغر اذإ كلاملاب لاصتالل ن5مدختسملا وعدن ،عب+تلا تاينقتب طي�Kا ÆCوضوملا ديقعتلل 

 .قيبطتلا اذ& لالخ نم تاينقتلا هذ& مادختسا لوح ةيفاضإ تامولعم

 

 

 

 ةينوناقلا عجارملاو ف�راعتلا

 )تانايبلا وأ( ةيص,�لا تانايبلا

 ف̂رعتلا مقر كلذ BC امب - ىرخأ تامولعمب قلعتي اميف وأ رشابم �5غ وأ رشابم ل�ش� حمس= تامولعم يأ

 .øCيبط ص¶ ة̂و& ديدحت وأ ةيصÇلا تابثإب – >Çqrلا

 

 مادختسالا تانايب

ايئاقلت اtعمج متي >;لا تامولعملا
ً

 اذ& BC ةمدختسملا ثلاثلا فرطلا تامدخ وأ( قيبطتلا اذ& لالخ نم 

 >;لا رتويبمكلا ةزtجأل لا�³ا ءامسأ وأ IP تن�¢نإلا لو{وتورب ن̂وانع :لمش= نأ نكمي >;لاو ،)قيبطتلا

 بلطلا تقوو )دحوملا دراوملا فرعم( URI ن̂وانعو قيبطتلا اذ& نومدختس� نيذلا نومدختسملا اtلمعتس�

 �5ش� يذلا >®قرلا زمرلاو ةباجتسالا BC ملتسملا فلملا مü³و مدا�ا ]Zإ بلطلا ميدقتل ةمدختسملا ةق̂رطلاو

 مدختسملا ليغش+لا ماظنو حفصتملا تا�5مو أش¥ملا دلÙو )�þإ ،أط�ا ،ةýKانلا ةجي+نلا( مدا�ا ةباجإ ةلاح ]Zإ

 ةحفص ل{ BC ھيضقي يذلا تقولا ،لاثملا ليdس ]bع( ةرا̂ز ل�ل ةفلت�ا تقولا ليصافتو مدختسملا لبق نم

 تمت >;لا تاحفصلا لسلس= ]Zإ ةصاخ ةراشإ عم قيبطتلا لخاد عبتملا راسملا لوح ليصافتو )قيبطتلا لخاد

 .مدختسملاب ةصا�ا تامولعملا ايجولونكت ةئ�ب وأ/و زا�³tا ليغش= ماظن لوح ىرخأ تارشؤمو ا`âرا̂ز

 

 مدختسملا

 .تانايبلا عوضوم عم قباطتي ،كلذ فالخ هديدحت متي مل ام ،يذلاو قيبطتلا اذ& مدختس� يذلا صÇلا

 

 تانايبلا بحاص

 .ةيصÇلا تانايبلا ھيلإ �5ش= يذلا øCيبطلا صÇلا

 

 )تانايبلا ��ع فرشملا وأ( تانايبلا �+اعم



 ةيصÇلا تانايبلا �ÿاع= >;لا ىرخألا ةئيtلا وأ ةلا{ولا وأ ةماعلا ةطلسلا وأ يرابتعالا وأ øCيبطلا صÇلا

 .هذ& ةيصوص�ا ةسايس J� BCوم و& امك ،بقارملا نع ةباين

 

 )كلاملا وأ( تانايبلا بقارم

 وأ ا&درفمب ددحت >;لاو ،ىرخأ ةئي& يأ وأ ةماعلا ة�³tا وأ ةطلسلا وأ يرابتعالا وأ øCيبطلا صÇلا

 ةقلعتملا ةينمألا �5بادتلا كلذ BC امب ،ةيصÇلا تانايبلا ة�³اعم لئاسوو ضارغأ ،ن̂رخآلا عم كا�¢شالاب

 .قيبطتلا اذ& كلام و& ،كلذ فالخ ]bع صني مل ام ،تانايبلا بقارم نإ .ھمادختساو قيبطتلا اذ& ليغش+ب

 

� قيبطتلا اذ

 .ا`£�³اعمو مدختسملل ةيصÇلا تانايبلا عمج اtلالخ نم متي >;لا لئاسولا

 

 ةمد,+ا

 .قيبطتلا/عقوملا اذ& ]bعو )تدجو نإ( ةيdس¥لا ميقلا J� BCوم و& امك قيبطتلا اذ& اtمدقي >;لا ةمد�ا

 

 )EU وأ( ي�وروألا داحتالا

 عيمج نمضتت يÚوروألا داحتالا ]Zإ دن+سملا اذ& BC ةدراولا تاراشإلا عيمج نإف ،كلذ فالخ ]bع صني مل ام

 .ةيÙوروألا ةيداصتقالا ةقطنملاو يÚوروألا داحتالا BC ةيلا�Kا ءاضعألا لودلا

 

 )��كوكلا( طابترالا ف�رع� تافلم

 .مدختسملا حفصتم BC ةنز�ا تانايبلا نم ة�5غص تاعومجم نم نو�تت عب+ت تاودأ ÅC طابترالا ف̂رع= تافلم

 

 عب4تلا تاودأ

 ب̂ولا تاراشØو ةد̂رفلا تافرعملاو طابترالا ف̂رع= تافلم لثم - ةينقت يأ ]Zإ Tracker عب+تلا ةادأ �5ش=

 ليdس ]bع ،ن5مدختسملا عب+ت حي+ت >;لا - ع�اصألا تامصÙو ةينو�¢كلإلا تامالعلاو ةنمضملا ةيصنلا جما�Ðلاو

 .مدختسملا زاtج ]bع ا`_̂زخت وأ تامولعملا ]Zإ لوصولا ق̂رط نع لاثملا
 

 
 

 ةينوناق تامولعم

 ةحئال نم 13/14 ةداملا كلذ BC امب ،ةددعتملا تاع#رش+لا ما�حأ ]bع ًءانب اذ& ةيصوص�ا نايب دادعإ مت

 .)تانايبلا ةيام�K ةماعلا ةحئاللا( 679/2016 )يÚوروألا داحتالا(

 

 .دن+سملا اذ& BC كلذ فالخ ركذي مل ام ،قيبطتلا اذ`Ò طقف ةطبترم هذ& ةيصوص�ا ةسايس نإ

 

 2022 "رياني" ي°اثلا نونا{ 15 :ثيدحت رخآ خ̂رات

 .اtميدقت لجأ نم ةياغلل ة̂رورضلا ةيصÇلا تانايبلا طقف عمج̂و ىوت�Kا اذ& iubenda ادن�Ùوي فيضتس�

 

 لما�لاب ةيصوص�ا ةسايس ضرع

 


