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 هيئة االستثمار نبذة عن 

الهاشأأأأأأأمية الملأأأأأأأ  عبأأأأأأأد   تأأأأأأأةتي هيئأأأأأأأة االستثماراسأأأأأأأتالاةة لتوجهأأأأأأأات  أأأأأأأاحب الال لأأأأأأأة

 الوطنية.  وياتناةن الحسين في اعتبار النهوض ةاالقتصاد هو في قمة أولالثاني 

لأأأأأأأ  ضأأأأأأأرورة االسأأأأأأأتمرار فأأأأأأأي ةأأأأأأأرام  التصأأأأأأأحي  والتحأأأأأأأديال إحيأأأأأأأال وجأأأأأأأ  ج لتأأأأأأأ  

االقتصأأأأأأأأأاد أ وتحقيأأأأأأأأأ، أهأأأأأأأأأدافها المنشأأأأأأأأأودةأ والعمأأأأأأأأأل  نالأأأأأأأأأا  وتطأأأأأأأأأوير تشأأأأأأأأأريعات 

وإجأأأأأأراءات محأأأأأأددة ومدروسأأأأأأة تعأأأأأأز  تنافسأأأأأأية االقتصأأأأأأاد الأأأأأأوطنيأ وتالأأأأأأذ   وسياسأأأأأأات

ة المعيقأأأأأأة لهأأأأأأاأ لتوليأأأأأأد فأأأأأأر  وتيسأأأأأأرنالاحهاأ وتحأأأأأأد مأأأأأأن البيروقراطيأأأأأأ  االسأأأأأأتثماراتأ

ولوياتنأأأأأأا أوتحقيأأأأأأ، التنميأأأأأأة المسأأأأأأتدامةأ ومأأأأأأن  العمأأأأأأل والتشأأأأأأاليل لرفأأأأأأع معأأأأأأدالت النمأأأأأأو

المنشأأأأأأود  ثأأأأأأر أالسأأأأأأتثمار وضأأأأأأمان اسأأأأأأتدامت  وتحقيأأأأأأ، ةهيئأأأأأأة االسأأأأأأتثمار قيأأأأأأادة وتحفيأأأأأأز ا

 في تحري  عاللة النمو االقتصاد  وخل، المزيد من فر  العمل.

لالأأأأأأذ  بنأأأأأأي الهيئأأأأأة لالهأأأأأأود تطأأأأأأوير البنيأأأأأة التحتيأأأأأأة حيأأأأأال يتطلأأأأأأب تحقيأأأأأأ، هأأأأأذا الأأأأأأدور ت

مأأأأأن خأأأأأ ل التشأأأأأريعات النارمأأأأأة ومأأأأأن ثأأأأأم السأأأأأير الالاهزيأأأأأة سأأأأأتثمار و يأأأأأادة مزيأأأأأد مأأأأأن اال

علأأأأأأ  خطأأأأأأ  مدروسأأأأأأة فأأأأأأي التأأأأأأروي  ل سأأأأأأتثمار والصأأأأأأادرات وةنأأأأأأاء الشأأأأأأراكات علأأأأأأ  

 . االستثمارية ةلي والدولي و يادة فعالية النافذالمستوى المح

 

 الموقع 

 63إشارة واد   قرة/ شارع الكند /عمارة  أالدوار الخامس عمان 

 الموقع االلكتروني 

www.jic.gov.jo 
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 موضوع العطاء

عأأأأأدد مأأأأأن مأأأأأن خأأأأأ ل تبنأأأأأي تنافسأأأأأي لأأأأأ  تحقيأأأأأ، موقأأأأأع ريأأأأأاد  تهأأأأأدف هيئأأأأأة االسأأأأأتثمار إ

الممارسأأأأأأات العالميأأأأأأة اات النتأأأأأأا   المثبتأأأأأأة و أنظمأأأأأأة العمأأأأأأل التأأأأأأي تسأأأأأأاعد فأأأأأأي تحقيأأأأأأ، 

 .  أهدافها االستراتياليةرؤيتها و 

لتأأأأأدريب فريأأأأأ، مأأأأأن الهيئأأأأأة  وعليأأأأأ  فهأأأأأي تراأأأأأب  ةاالسأأأأأتعانة ةالهأأأأأة م هلأأأأأة و متخصصأأأأأة

تقيأأأأأأأأأيم النيأأأأأأأأأ  الم سسأأأأأأأأأي للأأأأأأأأأذكاء اال أأأأأأأأأطناعي و أدوات ل وتةهيلأأأأأأأأأ  لقيأأأأأأأأأادة التالييأأأأأأأأأر

 Artificial Intelligence Maturityأداة التقيأأأأأأأيم المسأأأأأأأتقبل مأأأأأأأن خأأأأأأأ ل 

Assessment AIMA   ةهأأأأأأأأدف قيأأأأأأأأاا مسأأأأأأأأتوى اسأأأأأأأأتعداد الهيئأأأأأأأأة للتحأأأأأأأأول مأأأأأأأأن

الفر  ةأأأأأأوالخأأأأأأرو  م سسأأأأأأة تقليديأأأأأأة إلأأأأأأ  م سسأأأأأأة قا مأأأأأأة علأأأأأأ  الأأأأأأذكاء ا  أأأأأأطناعي 

وعمأأأأأأل كأأأأأأل واسأأأأأأتراتيالية واضأأأأأأحة لتنفيأأأأأأذ التحأأأأأأولأ اليأأأأأأع  القأأأأأأوة ونقأأأأأأاط ووالمخأأأأأأاطر 

وضأأأأأأمان تنفيأأأأأأذ التو أأأأأأيات والمبأأأأأأادرات ين السأأأأأأتقبال التالييأأأأأأر مأأأأأأا يلأأأأأأزو لتهيئأأأأأأة المأأأأأأورف

 .والخطط 

 التعريفات

فأأأأأي هأأأأأذ  الوثيقأأأأأة تعنأأأأأي الكلمأأأأأات و التعأأأأأاةير التاليأأأأأة حسأأأأأب مأأأأأا هأأأأأو وارد أدنأأأأأا  أو حسأأأأأب 

السأأأأأياق المشأأأأأار إليأأأأأ  مأأأأأا لأأأأأم يقتيأأأأأي السأأأأأياق معنأأأأأ  ال يتفأأأأأ، أو يكأأأأأون عكأأأأأس أ  تعريأأأأأ  

 اخر أو ةند من البنود المنصو  عليها في االلتزامات و الشروط العامة.

 هيئة االستثمار  الهيئة :

 الالهة المتعاقد معها  : الشركة

 مورفي هيئة ا ستثمار الموظفين :

 AIMAالفري، المراد تدريب  وتةهيل  الستخداو أداة  الفريق :

الخدمأأأأأة والمفوضأأأأأين ضأأأأأمن جميأأأأأع الالهأأأأأات الشأأأأأريكة مأأأأأع الهيئأأأأأة فأأأأأي تقأأأأأديم  الشرررررركاء:

 ستثمارية.النافذة اال

 تةهيل وتدريب فري، تقييم الني  الرقمي وأدوات إدارة المستقبل المشروع :

 : المس ول في الهيئة عن متاةعة تنفيذ المشروع  مدير المشروع

 المملكة االردنية الهاشمية الدولة:

 المشروعأهمية وأهداف 

 الممارسات أفيلالهيئة من خ ل  من دريب والتةهيل ال  و لفري،الت تقديمتةتي أهمية المشروع في 

 معيار الني  الم سسي للذكاء اال طناعيتبني و  ل  الذكاء اال طناعيفي مالال التحول إ

مع أ لعملية التحول الم سسي استباقي نظاو تطوير في و ال  للمساعدة AIMA ةاستخداو أداة 

الهيئة عمل وإدارة المستقبل في لتيمين أدوات الذكاء اال طناعي خارطة طري، واضحة ةالخرو  

 و ا جراءات التصحيحية التي تحتا  إليها .
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 نطاق العمل

رؤيتها وأهدافها التشريعات النارمة لعملها و كل ما يتعل، ةعمل الهيئة ومنهاسيشمل نطاق العمل 

ستراتياليات الحالية تقدمها وع قتها مع الشركاء واال المورفين والهيكل التنظيمي والخدمات التيو

لكتروني الرسمي و فحاتها عل  وسا ل التوا ل ا جتماعي والتحسينات موقعها االوالمستقبلية و

فري،  ةالتنسي، معسيكون العمل والمشاريع الالار  أو المنو  تنفيذها فيما يتعل، ةطبيعة عملها و

 .للهيئة  استشراف المستقبل

 

 مراحل تنفيذ المشروع

 التخطيط المرحلة األولى

  الوضعأ التحليل و مراجعة نموا  التشاليلتقييم  المرحلة الثانية

لتقييم النيو  الرقمي للذكاء اال طناعي وأدوات إدارة المستقبل التاليير تشكيل فري،  المرحلة الثالثة

  :وتدريب  وتةهيل  
 

 .  والمدراءللقادة  دورة التوعية في الذكاء اال طناعي و أدوات المستقبل .1

عل  تقييم مسب، وةما يخدو  ةناء عملية التحوللقيادة  من قبل الشركةفري،  تشكيل .2

ليصب  قادر عل  تقييم الوضع الحالي و الوضع المستقبلي للهيئة و  عملية التحول

 . AIMAاعداد الخطط وا ستراتياليات والمبادرات ةاستخداو اداة 

/ IAIDLعل  الرخصة الدولية لقيادة الذكاء ا  طناعي  الفري،حصول  .6

ةما يشمل التدريب والتةهيل وكل ما يلزو للحصول عل  المستوى األساسي 

 .مورفين( 3) من الالهة المعتمدة )الشهادة( الرخصة

/ IAIDLعل  الرخصة الدولية لقيادة الذكاء ا  طناعي  الفري،حصول  .4

ةما يشمل التدريب والتةهيل وكل ما يلزو للحصول عل  المستوى المتقدو 

 .مورفين( 3) المعتمدة.من الالهة )الشهادة( الرخصة 

الذ  ييمن قدرة وةالشكل  AIMAالتقييم اداة  الفري، عل  استخداو تدريب .5

 .مورفين( 3 )  من الالهة المعتمدة خداو األداة ةفاعليةعل  استالفري، 

 وأدوات ادارة المستقبل  تقييم الني  الم سسي للذكاء اال طناعي المرحلة الرابعة

المرحلة 

 الخامسة

 وتنظيم نتا   تقييم الني  وقدرات المورفينتشكيل 

 تحليل الفالوة .3

 خطة التحول و تحديد أولويات الخدمة .7

المرحلة 

 السادسة

تحديد مالموعة المبادرات ال  مة لتيمين أدوات الذكاء ا  طناعي في عمل 

 الم سسة ضمن خارطة الطري، وتحديد أولويات تنفيذها والطريقة المثل  لذل .

 المبادرة منصة اكية للمشروع / السابعةالمرحلة 

 نقل المعرفة والتدريب والمساعدة عل  التنفيذ  المرحلة الثامنة
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 مع مراعاة ما يلي 

يالب أن يراعي الالدول الزمني الوقت ال  و للتالهيز ل متحان والحصول عل  الشهادة  للبدء  .1

 ةالمرحلة ال حقة.  

قد يختل  عدد المتدرةين في المرحلة المتقدمة وحسب التقييم للمورفين ومستواهم في المستوى  .2

 المبتدئ . 

 أن يتم تحديد عدد أياو التدريب وتو يع ساعات التدريب المعتمدة ةموافقة مدير المشروع في الهيئة.   .6

 .ن لزمت إ العرضدورات تالهيزية للمرحلة المتقدمة وإدراجها ضمن ةيان أ   .4

 الشروط العامة للعطاء 

 يجب أن تتضمن وثائق الشراء والتأهيل  شروط الـتأهيل حسب ما يلي  : 

 األهلية القانونية للدخول في العطاء -1

 القدرة والم  ة المالية  -2

االلتزاو ةتنفيذ كافة االلتزامات المترتبة علي  ةما في  دفع اليرا ب ومستحقات اليمان  -6

 االجتماعي 

 عدو وجود مصلحة متعارضة ت ثر في إةراو عقد الشراء -4

 أن ال يكون من المحرومين من االشتراك في عمليات الشراء ةموجب أحكاو هذا النظاو  -5

ًً أن تكون الالهة المتقدمة معتمدة للتدريب  - 3 ومعتمدة لمن  الرخصة الدولية لقيادة الذكاء  رسمياً

 IAIDL  (International Artificial Intelligence Driving License )ا  طناعي 

 .  AIMAواستخداو أداة تقييم الني  الم سسي ألدوات الذكاء اال طناعي 

متخصصة في تقييم الني  الم سسي للذكاء اال طناعي و أدوات إدارة المستقبل  أن تكون  - 7

 ولديها خبرة محلية ودولية في المالال المطلو .  

 يسم  ةالتقدو عل  شكل ا ت ف عل  أن يتم ما يلي :  – 8

 يتم تقييم اال ت ف حسب البند الخا  ةآلية التقييم ولكل طرف من اال ت ف .  . أ

ياء اال ت ف جميعهم كالزء من تقديم اتفاقية مصدقة حسب األ ول أو رسالة نوايا من أع . ب

في ا ت ف  او للدخول رسمياً ، أو التعبير عن االهتمالعرض المقدو أو طلب التةهيل المسب

 احالة العطاء عل  اال ت ف . ةحال 

 تسمية ر يس اال ت ف ليكون مس والً عن متاةعة إجرءات العملية الشرا ية .  . ت

 أن يكون أعياء اال ت ف جميعهم مس ولين ةالتكافل والتيامن عن تنفيذ العقد  . ث

 التالية ةشكل واض  وكامل وموث، وحسب ما يلي : عل  الشركة المتقدمة للعطاء تقديم المعلومات  -9

 . شركة والخبرات الساةقة لل السيرة الذاتية -1

 سنوات الخبرة  -2

 منهالية العمل ) التخطيط والالدول الزمني (  -6

 لهمخبرات فري، العمل والسير الذاتية  -4

 تقديم خدمات ما ةعد التدريب والتقييم      -5     
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لسنة  28أ  شروط أخرى تتطلبها التعليمات الصادرة ةموجب نظاو المشتريات الحكومية رقم  -9

2119  

 مخرجات المشروع

 تدريب و تةهيل فري، لقيادة عملية التحول. .1

الني  الم سسي لعملية التحول للذكاء اال طناعي يتيمن  شامل لمستوى تقرير تقييم .2

 ومالاالت القوة واليع  والمخاطر.ا جراءات التصحيحية وطرق تنفيذها 

 تقرير الفر  التحسينية والممكنات لعملية التحول . .6

 تقرير أولوية الخدمات و رةطها مع أدوات الذكاء اال طناعي المناسبة . .4

استراتيالية تحول واضحة ورسم خارطة طري، لتيمين أدوات الذكاء ا  طناعي وإدارة  .5

 المستقبل في الهيئة.

 لعملية التحول.الخطة التشاليلية  .3

والطرق المثل  لتنفيذها وال  ضمن أدوات  AIMA تحديد المبادرات كمخر  من مخرجات .7

 التالية:التي تعتمد الذكاء اال طناعي إدارة المستقبل 

 ( انترنت االشياءIOT) 

 البلوك تشين (Block chain) 

 ( البيانات اليخمةBig Data) 

 ( الذكاء اال طناعيArtificial Intelligence) 

 (  الواقع االفتراضي و الواقع المعزVirtual Reality, Augmented Reality,) 

 الطا رات ةدون طيار (Drones) 

  روةوتي (Robotic) 

 3) الطباعة ث ثية األةعادD Printing 

 المتطلبات التنظيمية 

 : تلتزو الشركة طيلة فترة المشروع ةما يلي يتم تزويد الهيئة ةالوثا ، الداعمة عند التقدو للعطاء و 

والم ه ت وةالعدد الذ   األدوار والمس ولياتعمل ثاةت طيلة فترة المشروع مبيناُ فري، تحديد  .1

 .أكمل وج  ييمن تحقي، المشروع عل  

 .  IAIDLاعتماد الشركة من وثا ، تبين  .2

 .مثبتاً ةالنتا   والمدعماتالدولة وخار   داخل  المشاريع الشبيهة المنفذة و نبذة عن الشركة  .3

 سالل الشركة التالار  واعتماداتها ورخصها وما يثبت أهليتها لتقديم العمل ومزاولة المهنة. .4

 الكلية والمرحلية. خطة المشروع .5

 والمنهالية المنو  اتباعها. أسلو  وطريقة العمل .6
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 الهيئة لتزاماتا

ستكون الهيئة ملتزمة ةتوفير الظروف المناسبة لتسهيل أعمال الشركةأ حيال تتمثل التزاماتها في 

 التالي: 

 خ ل مراحلالمعلومات و البيانات التي تحتاجها لتنفيذ أعمالها  ةكافةتلتزو الهيئة ةتزويد الشركة  . أ

 المشروع.

العليا أو المورفين عل  اخت ف ا دارة مع وعقد ا جتماعات المساعدة في تنسي، اللقاءات  . ب

 .درجاتهم الوريفية

 

 لتزامات الشركةإ

 ًً ً  ةموجب هذا ستكون الشركة مس ولة أماو الهيئة عن إنالا  كافة المهاو المنصو  عليها وفقا

 فيها وةما يلي:وأن تلتزو ةالميع ما هو مذكور  العطاءةوثا ، لألسلو  المحدد 

كل مرحلة من مراحل في  مدير المشروعمن قبل و تقييمهم  عمل الشركةتتم متاةعة فري،  .1

 المشروع وللهيئة الح، في طلب المخرجات ونتا   التقييم ةالصورة التي تحق، أهدافها.

ةما ال يتم تدريب الفري، ةما يتناسب مع طبيعة عملهم وااللتزاو ةالساعات التدريبية المعتمدة  .2

كافة نفقات التقدو ل متحان و الحصول عل  الشهادة لكل مع تحمل يقل عن خمس أياو لكل مرحلة 

 مرحلة .

تقديم عرض فني يشرح كيفية تطبي، المشروع خطوة ةخطوة مع اكر جميع األدوات التي  .6

 سوف تستخدو في تنفيذ المشروع.

تقديم خطة عمل تفصيلية ومرحلية للمشروع وتتيمن كل المعلومات والبيانات التي  .4

 الهيئة  تماو عملها تحتاجها الشركة من

 إرفاق نماا  للتقارير الدورية لتنفيذ المشروع و أخذ موافقة الهيئة عل  إستخدامها. .5

في مالال التدريب  و  ن يكون لها خبرات ساةقة في مالال المشروععل  الالهة المنفذة أ .3

مع اكر الالهات التي تم تدريبها وتزويدنا ةقا مة تعريفية للتوا ل مع   AIMAو  IAIDLعل  

 هذ  الالهات.

ةاسم   AIMAتلتزو الشركة ةاتخاا كافة ا جراءات ال  مة لشراء اسم المستخدو ألداء ال .7

وتزويدنا ةكافة المعلومات والوثا ، ال  مة لشراء اسم المستخدو  من المزود المعتمدهيئة ا ستثمار 

 وتوضي  أ  متطلبات فنية ال مة لذل  .  AIMAداة الأل

أن يكون ضمن فري، عمل الشركة متخصصين م هلين و لديهم الخبرة في نطاق عمل  .8

 ًً ً  فيها الخبرة في الموا فة المراد تطبيقها. مماثلأ و أن يتم توفير سيرهم الذاتية موضحا

 .  عل  ال  المشروع رسمياً مدير ال يالو  تاليير أ  من أعياء الفري،  دون موافقة   .9

يالب أن يتم التنسي، ةين الشركة و المشرف عل  المشروع من الهيئة عل  األسلو  و  .11

 األدوات و المنهاليات التي سوف تستخدو في تنفيذ كل مرحلة قبل القياو ةها و أخذ الموافقة عليها.

 ة لتوثي، المشروع.تلتزو الشركة ةتزويد الهيئة ةالنسخ الورقية و االلكترونية الخا   .11

تلتزو الشركة ةتسليم كافة النماا  و المستندات الخا ة ةالمشروع ورقية أو الكترونية في   .12

 نهاية كل مرحلة وفي نهاية العقدأ و تعتبر من ممتلكات الهيئة.

يح، للهيئة التاليير في مهاو نطاق العمل أو أولويات  ةما ال ي ثر عل  حالم العمل الكلي أو   .16

 مدة المشروع أو نتا ال .
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لمدير المشروع ترف، مع العرض السيرة الذاتية ألفراد فري، العمل من قبل الشركة و يح،   .14

 لرفض.قبول أو رفض أعياء فري، العمل الستبدالهم من قبل الشركة وحسب سبب ا

تلتزو الشركة التي سيتم اختيارها ةةن يكون أعياء فريقها ممن يوث، ةةمانتهم. و أن يلتزو   .15

جميع أعياء الفري، الفني ةالمحافظة عل  سرية المعلومات التي تم الحصول أو االط ع عليها من 

المعلومات أو إة اها الهيئة ةصورة مباشرة أو اير مباشرة و ال يالو  أل  من أعياء الفري، نقل 

كما أن عليهم االلتزاو أييا ةالمحافظة عل  مستندات و ممتلكات  أللالير ةة  وسيلة من الوسا ل

و االلتزاو ةةخذ جميع  أالهيئة ةما في ال  الوثا ، و عدو إخرا  أ  منها خار  أماكن العمل

سواء خار  أو داخل الدولة  االحتياطات ال  مة لعدو تسر  المعلومات أو نقلها إل  أ  جهة أخرى

من عهد قبل انتهاء مع المحافظة عل  أمن المعلومات و س مة استخدامها إضافة إل  تسليم ما عليهم 

 .المشروع

13.  ًً ً ًً  تلتزو الشركة ةا جاةة عن استفسارات الهيئة شفويا ً وحسب طلب الهيئة خ ل  أو خطيا

 كانت هذ  ا ستفسارات. جميع مراحل العطاء وأياً 

 

 المشروعتنفيذ  مدة

 ةما يتناسب مع هدف المشروع والالاية من . والمشروع في العرض المقدتنفيذ عل  الشركة تحديد مدة 

 

 مكان انعقاد التدريب تحديد 

النعقاد الدورات التدريبية ومجهز حسب شروط الرخصة الدولية تلتزم الشركة بتوفير مكان مناسب 

كافة النفقات الالزمة وتوفير كل ما يلزم من أدوات للتدريب مع تحمل وإرفاق صور توضيحية لذلك 

 .لتحقيق الغاية منه على أكمل وجه
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 آلية التقييم 

 

لنظام الوزن  يجب أن يتضمن المقترح الفني للمتقدم للعطاء البنود التالية التي سيتم تقييمها وفقا  

 التالي :

 الوزن معايير التقييم البند

 22 السيرة الذاتية للشركة والخبرات الساةقة المحلية والدولية 1

2  ًً ًً  السمعة والنالاح في السوق ووجود تالار  ناجحة محلياً  22  ودولياً

 12 سنوات الخبرة  3

 22 منهالية العمل ) التخطيط والالدول الزمني ( 6

 22 خبرات فري، العمل والسير الذاتية لهم 7

 12 التدريب والتقييمتقديم خدمات ما ةعد  8

 122 المجموع  

ع مأأأأأأة وكمأأأأأأا هأأأأأأو وارد فأأأأأأي الالأأأأأأدول  111سأأأأأتقوو الهيئأأأأأأة ةتقيأأأأأأيم العأأأأأأروض الفنيأأأأأأة مأأأأأن 

% ويأأأأأأتم تحويأأأأأأل  71أعأأأأأأ   واسأأأأأأتبعاد العأأأأأأروض إاا كانأأأأأأت ع مأأأأأأة التةهيأأأأأأل أقأأأأأأل مأأأأأأن 

 % ةناء عل  المعادلة التالية :  71الع مة الفنية النها ية إل  

 %  71الع مة الفنية / أعل  ع مة فنية *      

سأأأأأيتم حسأأأأأا  الع مأأأأأة الماليأأأأأة / أقأأأأأل سأأأأأعر مأأأأأالي مقأأأأأدو / السأأأأأعر المأأأأأالي للمتقأأأأأدو للعطأأأأأاء 

 *61  % 

سأأأأأيتم إحالأأأأأة المشأأأأأروع علأأأأأ  الشأأأأأركة التأأأأأي تحصأأأأأل علأأأأأ  أعلأأأأأ  مالمأأأأأوع ع مأأأأأة فنيأأأأأة 

 . ومالية 

 

 قبول العروض

 سعار.الهيئة اير ملزمة ةا حالة عل  أقل األ 

  الهيئأأأأأأأأة ايأأأأأأأأر ملزمأأأأأأأأة ةقبأأأأأأأأول العأأأأأأأأروض و إن اسأأأأأأأأتوفت المتطلبأأأأأأأأات الأأأأأأأأواردة فأأأأأأأأي

الممارسأأأأأأة و كأأأأأأذل  لأأأأأأن تكأأأأأأون مسأأأأأأ ولة عأأأأأأن أ  تكأأأأأأالي  أو مصأأأأأأروفات قأأأأأأد تتحملهأأأأأأا 

 الشركة في هذا الشةن.

 


