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هُاك يقٍاس جذٌذ ٌتى 
تقذًٌه نًقارَة انعقارات 
انسكٍُة فً يختهف دول 
انعانى، وهو يقٍاس 

انًساحة انتً ًٌكٍ "
شراؤها يٍ يتوسط دخم 

 ".انسكاٌ

 ملخص

ت املسغىبت بشدةالعلازاث هي بال شً مً  ً في دٌو مجلع الخعاون  ألاضٌى الاطدثماٍز لدي املظدثمٍس

 أطباب عاطفيت . الخليجي، وفي الشسق ألاوطط بشيل عام
ً
، الطبيعت )وهرا له أطباب ماليت وأًػا

ً
مثال

وزغم أن (. ير ذلًاملادًت للعلازاث، واخخماٌ اطخسدام العلازاث الظىىيت أزىاء فترة امخالهها، وغ

العلازاث مسغىبت بطبيعتها، فليع هىان طىي اللليل مً ئطازاث العمل الخدليليت التي حظاعد على 

 عىد الىظس ئلى املظخىي املدليجلييم الليمت العادلت للعلازاث
ً
ظخسدم . ، زاضت ٌُ واملعياز السئيس ي الري 

 على طعسه الظىقي)للخلييم هى العائد مً إلاًجاز 
ً
ت إلًجاز العلاز ملظىما ، وزغم (ضافي الليمت الظىٍى

ظخسدم على  ٌُ ( اٌدبي، على طبيل املث)فالىثير مً ألاطىاق . واطع، فاهه معياز معيب هطاقأن هرا املعياز 

 في ول مً أطعاز العلازاث و 
ً
 شدًدا

ً
ت في هفع الىكذ، وهرا الليمت إلا  شهدث ازجفاعا معياز جعل ًجاٍز

 .فلاعت ألاطعاز الىشيىت مًأي جدرًس ال ٌعطي " العائد مً إلاًجاز"

 مللازهت العلازاث على املظخىي العاملي، وهى ملياض 
ً
 جدًدا

ً
س، طىلدم ملياطا املظاخت "في هرا الخلٍس

 Area Afforded by Average Income of Inhabitants" تي ًمىً شساؤها مً مخىطط دزل الظيانال

سخطس )
ُ
مخىطط دزل الظيان في ملتر املسبع في ول مدًىت و اوهرا امللياض ًلازن بين مخىطط طعس (. AAIج

باطخسدام  وكد كمىا بخجسبت هرا امللياض الجدًد. هره املدًىت، بعد الخعدًل لخظاب جدفلاث الظياح

ت الجيدة، خيث أن املظدثمس الري   للفسص الاطدثماٍز
ً
 هاجخا

ً
ألاداء في املاض ي ووجدها أهه وان مإشسا

 .اعخمد على مإشساجه في املاض ي وان طيىىن أداؤه أفػل مً طىق العلاز العاملي هيل

هى مإشس جيد  ،اللدزة على جدمل الخيلفتلياض، وهى مبني بطىزة أطاطيت على وهدً وعخلد أن هرا امل

إدي ئلى بعؼ الىخائج املثيرة لالهخمام، عىد جطبيله على  للليمت، وزاضت باليظبت للعلازاث الظىىيت، ٍو

 .بعؼ العيىاث مً املدن الىبيرة في العالم

فبدظب هرا امللياض، فان مدن مىمباي ومىطىى وهىهج هىهج لديها أكل مظاخت ًمىً شساؤها مً 

ىزر واللاهسة والدمام  ألاضعبي فانها مخىطط دزل الظيان، وبالخال في جدمل الخيلفت، في خين أن ٍش

 . في جدمل الخيلفت ألاٌظس لديها أعلى مظاخت ًمىً شساؤها مً مخىطط دزل الظيان، وبالخالي فانها 
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استقرت أسعار انعقارات 
انسكٍُة فً يعظى دول 

، 9002نعانى فً عاو ا
ونكٍ ٌبذو أٌ هُاك 
اختالفات قوٌة فً ًَط 

 .انتعافً

انًساحة "يقٍاس 
انًًكٍ شراؤها يٍ 

" يتوسط دخم انسكاٌ
ٌقٍس يقذار انًساحة 

ً انسكٍُة انًعٍشٍة انت
ٌستطٍع انساكٍ 
انًتوسط فً انًذٌُة 
شراءها يٍ دخهه 

 .انسُوي

مثل الىمى )وزغم أهىا ًجب أن هأزر بعؼ العىامل ألازسي في خظابىا عىد جلييم كيمت العلازاث 

، فاهىا هسي أن هرا امللياض ًمىً أن ًىفس لىا (إلاًجازمً عائد الفت الظيان، وبالطبع الاكخطادي، وهثا

ت  لالهخمام في بدثىا املظخمس عً الليمت في الاطدثمازاث العلاٍز
ً
 مثيرا

ً
 .مىظىزا

 االتجاهاث الحذيثت في أسواق العقاراث السكنيت العالميت

املليء باالغطساباث، اطخلسث أطعاز العلازاث الظىىيت في معظم أجصاء العالم في عام  8008بعد عام 

ت (. مع وجىد بعؼ الاطخثىاءاث البازشة، مثل مدًىت دبي) 8009 وزغم هرا، ًبدو أن هىان ازخالفاث كٍى

 .الخعافي في مسخلف بلدان العالم في همط

، شهدث بعؼ ألاطىاق ألاوزوبيت الطغيرة مثل فىلىدا 8000باليظبت للعام املىخهي في السبع ألاٌو مً 

ادة  ادة مخىاغعت %00بيظبت  عام وزاء عامٍش ، في خين أن ألاطىاق الىبيرة مثل فسوظا وأملاهيا شهدث ٍش

العلازاث في الىالًاث املخددة في خالت جصاًد، مما ًيخج عىه  والجصاٌ عملياث هصع ملىيت%. 0.5في خدود 

وفي آطيا، شهدث هىهج هىهج، وطىغافىزة، وجاًىان . اهسفاع عام وزاء عام في أطعاز العلازاث الظىىيت

 في 
ً
لها لالهفجاز في هره ألاطىاق، وأًػا د الشىىن مً أن هىان فلاعت أطعاز في طٍس ادة هائلت مما ًٍص ٍش

وشهد الشسق ألاوطط ازخالفاث مشابهت، فأطعاز الشلم . ىبري ألازسي، وبساضت الطينألاطىاق ال

ادة عام وزاء عام ملدازها  اع باململىت العسبيت الظعىدًت شهدث ٍش ، في خين أن %6الظىىيت في الٍس

 .ألاطعاز ال جصاٌ جىسفؼ في مدن مثل دبي

يا الالجيييت ل، جبدو جرابت عىد ملازهتها ومً مىظىز العائد مً إلاًجاز، فان دٌو أمٍس ، مثل بيرو والبراٍش

وعلى املظخىي إلاكليمي، فان مطس وألازدن جىفسان أعلى عائد مً إلاًجاز ًتراوح بين . بىظسائها خٌى العالم

 %.8و  7

 منهج البحج

ت  ليي هلازن بين أطعاز العلازاث الظىىيت في مسخلف مدن العالم على أزغيت مشترهت، خاولىا حظٍى

 .جأزيراث معدالث العمالث املسخلفت وجدفلاث الظياح

، وهى ًليع ملداز املظاخت "املظاخت املمىً شساؤها مً مخىطط دزل الظيان"واطخسدمىا ملياض 

ي املدًىت شساءها مً التي ٌظخطيع الظاهً املخىطط ف( ملاطت بعدد ألامخاز املسبعت)الظىىيت املعيشيت 
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ادة ألا . دزله الظىىي  دظببىن في ٍش دون الطلب على الىخداث الظىىيت، ٍو طعاز، فلد وألن الظياح ًٍص

 .الدزل الفعلي في املدًىتهطيب ول فسد مً أزرها جأزيرهم في الاعخباز عىد خظاب 
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انًساحة "عهى يقٍاس 
انًًكٍ شراؤها يٍ 

، "يتوسط دخم انسكاٌ
فإٌ يويباي هً انًذٌُة 
األغهى، فً حٍٍ أٌ 
انًذٌ انسعودٌة هً 

 .األقم تكهفة

 النتائج

 ) فسد مً الظيانليل مً خيث ضافي الدزل الفعلي 
ً
ىزر على زأض (جأزير الظياح مخػمىا ، جأحي مدًىت ٍش

ىزن، وهىبنهاجً، ودبلً مدن مً  00وجأحي املدن الظعىدًت غمً أكل . اللائمت، جليها أبى ظبي زم هيٍى

 . 1غمً العيىت التي غطيىاها لفسدلدزل الخيث 

جأحي مدًىت مىمباي الهىدًت " ياناملظاخت املمىً شساؤها مً مخىطط دزل الظ"وعىد اطخسدام ملياض 

 مً ألازع  8..0خيث ٌظخطيع الظاهً املخىطط في مدًىت مىمباي شساء . هأغلى مدًىت
ً
 مسبعا

ً
فلط مترا

وبعدها جأحي مدن مىطىى، وهىهج هىهج، ولىدن، وطىغافىزة هأغلى مجمىعت . دزله الظىىي مً ضافي 

مدًىت في اللائمت، أي  05العسبيت الظعىدًت غمً آزس  وجأحي املدن الثالر السئيظيت في اململىت. مً املدن

د مً الىاض المخالن علازاث طىىيت زاضت بهم في . أنها غمً املدن ألاكل جيلفت وهرا ًترن مظاخت ملٍص

ادة زأض املاٌ في املظخلبل بين أن هىان اخخماليت لٍص  .اململىت العسبيت الظعىدًت، ٍو

 

 

  

                                                                                 

دت املمثلت املظخسدمت في الخظاب: جىبيه 1  مً الشٍس
ً

 .أزكام الدزل ًمىً أن حعطي ضىزة مشىهت لبعؼ املدن خيث ًىىن جصء هبير مً الظيان ليظىا جصءا

 مدًىت مً خيث الخيلفت 05أٌو 

ينةالمد المساحة الممكن شراؤها من متوسط دخل  

(سنة/شخص/2م)السكان   

  0.38  مومباي

  0.66 موسكو

  1.21 هونج كونج
  1.55 لندن

  1.58 سنغافورة

  2.01 طوكيو
  2.37 روما

  2.55 باريس
  2.75 أثينا

  2.89 نيويورك
  2.91 وارسو

  2.91 بودابست

  3.02 شنغهاي

  3.07 براغ
  3.22 الدوحة

 

 مدًىت مً خيث الخيلفت 05آزس 

المساحة الممكن شراؤها من متوسط دخل   المدينة

(سنة/شخص/2م)السكان   

  7.43  تورنتو

  7.90 لشبونة

  8.07 دبي
  8.08 الرياض
  8.37 اسطنبول

  8.76 أبو ظبي
  9.21 الكويت

  9.27 مونتلاير
  9.39 عمان

  10.00 بروكسل
  10.45 برلين

  10.52 كوبنهاجن

  10.77 الدمام

  11.32 القاهرة
  14.25  زيورخ
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 القائمت الكاملت

متوسط سعر الوحدة  المدينة  المركز
(متر مربع/دوالر)السكنية   

لكل الدخل السنوي الصافي 
مع تعديله )في المدينة  فرد

(دوالر( )لحساب السياح  

متوسط المساحة الممكن شراؤها من 

(لكل شخص سنويا   2م)دخل السكان   

 0.38 2,069 5,506  مومباي  1

 0.66 9,768 14,701  موسكو  2

 1.21 13,784 11,368  هونج كونج  3

 1.55 22,616 14,632 لندن  4

 1.58 10,778 6,839 سنغافورة  5

 2.01 25,525 12,688 طوكيو  6

 2.37 15,339 6,462 روما  7

 2.55 21,750 8,546 باريس  8

 2.75 15,261 5,540 أثينا  9

 2.89 30,362 10,503 نيويورك  10

 2.91 7,515 2,585 وارسو  11

 2.91 5,891 2,022 بودابست  12

 3.02 5,301 1,754 شنغهاي  13

 3.07 9,861 3,214 براغ  14

 3.22 10,143 3,150 الدوحة  15

 3.24 4,593 1,419 بكين  16

 3.58 6,268 1,750 مسقط  17

 4.04 10,716 2,652 المنامة  18

 4.15 5,582 1,345 بانكوك  19

 4.23 19,431 4,599 برشلونة  20

 4.29 25,426 5,925  هلسنكي  21

 4.38 6,039 1,378 بيونس آيرس  22

 4.40 28,140 6,393 دبلن  23

 4.80 10,700 2,229 بيروت  24

 4.89 19,550 3,999 مدريد  25

 5.05 7,413 1,467 ريو دي جانيرو  26

 5.82 18,960 3,260 ميالن  27

 6.41 23,759 3,705 ميونخ  28

 6.48 22,823 3,521 سيدني  29
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 6.64 5,592 843  بوجوتا  30

 6.72 22,015 3,278 أمستردام  31

 7.12 5,224 734 سانتياجو  32

 7.18 6,463 900 جدة  33

 7.43 20,997 2,825  تورنتو  34

 7.90 16,101 2,038  لشبونة  35

 8.07 17,451 2,163  دبي  36

 8.08 6,463 800  الرياض  37

 8.37 7,614 910  اسطنبول  38

 8.76 32,345 3,692  أبو دبي  39

 9.21 22,093 2,400  الكويت  40

 9.27 20,993 2,264  مونتلاير  41

عمان  42
2  1138 10,700 9.39 

 10.00 23,039 2,303  بروكسل  43

 10.45 22,316 2,136  برلين  44

 10.52 28,290 2,689  كوبنهاجن  45

 10.77 6,463 600  الدمام  46

 11.32 3,904 345  القاهرة  47

 14.25 34,799 2,441  زيورخ  48

 

 األداء التاريخي

ت AAIوددها الخأهد مً أن ملياض  سه هى ذا فائدة فعليت في اجساذ اللسازاث الاطدثماٍز . الري كمىا بخطٍى

لرا فلد كمىا بخدليل إلاشازاث التي وان طيسسجها ئذا ما جم اطخسدامه على املدن املرهىزة بعاليه في 

 م8008وبىاء عليه فلد افترغىا أن املظدثمس ًلىم ول طىت مىر (. م8008ابخداء مً )ألاعىام املاغيت 

هما ًلىم ببيع العلاز في املدًىت التي  AAIساء علاز في املدًىت التي ًظهس أنها ألافػل كيمت وفم معياز بش

 .AAIظهس أنها ألافػل كيمت في العام الظابم وفم معياز  

 AAIوبىاء على الخدليل الىازد أعاله فلد وجدها أن شساء العلاز الري ًظهس أهه ألافػل كيمت وفم مإشس 

 مىر عام % 6.00وان طيإدي لخدليم مخىطط عائد طىىي ًبلغ في ول عام 
ً
ا وهرا ألاداء . م8008طىٍى

                                                                                 

 .افترغىا أن مخىطط الدزل ملدًىت عمان ومدًىت بيروث في مظخىي مشابه ملدًىت املىامت 2
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 بالىظس لالهسفاغاث في أطىاق العلاز العامليت في عامي 
ً
م، خيث أن املظدثمس 8009م و 8008ٌعخبر جيدا

ت بالدظاوي بين وافت املدن املىضخت في اللائمت أعاله وان طي دلم الري وشع اطدثمازاجه العلاٍز

 في اطدثمازاجه ًبلغ في مخىططه 
ً
ا  طىٍى

ً
 زالٌ الفترة هفظها% 0.60 -اهسفاغا

ً
ا  .طىٍى

خي الجيد ملإشس  ٌعطي زلت أهبر ألهميخه، وبالسغم مً أهه ال ًمىً اعخبازه املإشس  AAIهرا ألاداء الخاٍز

لعلازي الري ًبدث عً الىخيد لخلدًس كيمت العلاز، ئال أهه كد ًىىن ذا أهميت هبيرة ملظاعدة املظدثمس ا

  .الفسص ألاوظب في العلازاث الظىىيت خٌى العالم
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 ملحق

 "المساحت الممكه شراؤها مه متوسط دخل السكان"الخطواث المتضمنت في حساب 

 للعقاراث السكنيت المميزة( للمتر المربع)متوسط السعر : 0الخطوة 

واهذ هره املعلىمت . في ول واخدة مً املدن الىبري  3متر مسبع 080التي مظاختها بدأها بالخعسف على مخىطط طعس الىخدة الظىىيت 

 مً (. الشلم املميزة في وطط املدًىت) GlobalPropertyGuideمخىفسة في مىكع 
ً
وألن أطعاز الشلم الظىىيت املميزة جىىن أغلى هثيرا

 .طعس الشلم املخىططت أطعاز الشلم الظىىيت املخىططت، فاهىا خاولىا جسفيؼ هرا الظعس ئلى

 حساب سعر الشقق المتوسطت مه سعر الشقق المميزة: 0الخطوة 

زم بدثىا عً ( هخمثيل إلجمالي الظيان)خددها زمظت مدن في ول فئت و . مخطىزة وهاشئت: فئخينكمىا بخلظيم املدن في العيىت ئلى 

زم خظبىا عامل الخسفيؼ ليل واخدة مً . CBREو  GlobalPropertyGuideفي مىاكع عدًدة بما فيها " مخىطط طعس الشلت الظىىيت"

م ملازهت طعس الشلم املخىططت بظعس الشلم املميزة بعد ذلً، خظبىا مخىطط عامل الخسفيؼ ليل املدن . هره املدن عً طٍس

 (.املخطىزة والىاشئت)لى عامل جسفيؼ مشترن للفئت ئالخمظت للىضٌى 

 70.5: عامل جسفيؼ ألاطىاق املخطىزة% 

 60.0: مل جسفيؼ ألاطىاق الىاشئتعا% 

. بعد ذلً، طبلىا عامل الخسفيؼ على اللائمت املبدئيت ألطعاز الشلم الظىىيت املميزة للىضٌى ئلى مخىطط طعس الشلم الظىىيت

ىىيت باليظبت لبعؼ املدن، التي لم ًخم جػمينها في كائمت أطعاز الشلم املميزة املبدئيت، جىضلىا ئلى مخىطط طعس الىخدة الظ

 .باطخسدام مىازد أزسي مخاخت

 مذينتال لكل فرد مه ساكنيالذخل السنوي  حساب: 3الخطوة 

 ئلى معسفت مخىطط 
ً
س . ليل مدًىتالطافي ليل فسد دزل الاخخجىا أًػا أي  Prices and Earningsاملعىىن  UBSوفي هرا زجعىا ئلى جلٍس

س في املساجع" )ألاطعاز والدزل" س بفهسطت الدزل الطافي ك(. جفاضيل هرا الخلٍس بعد الػسائب والخأميىاث  ليل فسدام هرا الخلٍس

ىزن ت ملخىطط دزل . الاجخماعيت ملسخلف مدن العالم ملازهت بمدًىت هيٍى ىزن،  الفسدوملعسفت الليمت الدوالٍز ألخد كاطني مدًىت هيٍى

ىيت لظيان السطمي خطاء إلا زجعىا ئلى   (.2008E)الىالًاث املخددة ألامٍس

 مً اطخلطاء 
ً
 8008، فاهىا خظبىا ئجمالي الدزل اللىمي لعام UBSباليظبت لبعؼ مدن مجلع الخعاون الخليجي التي ليظذ جصءا

، (على أطاض أن هره ألامىاٌ ال جرهب ئلى الشعب مباشسة)اطدبعدها الطادزاث مً البتروٌ والغاش ، زم (بياهاث ألامم املخددة: املطدز)

                                                                                 

س مخىطط  3  .GlobalPropertyGuideأحجام الشلم ًسخلف بدظب املدًىت املسخازة، وكد اطخسدمىا امللياض الري جبىاه جلٍس
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زم اطخسدمىا هفع السكم للمدًىت . فسد مً املىازد الطبيعيتول للىضٌى ئلى دزل ( IMF: املطدز)عدد الظيان  زم كّظمىا املخبلي على

 .هما هى للدولت

دزل الواخد لهره املدن الثالزت، زم اطخسدمىا ليل فسد مدن طعىدًت في اللائمت، فلد اعخبرها أن الدزل الطافي  وألن هىان زالر

ً)الطبيعيت للمىامت  ملىازدليل فسد مً االطافي   مً اطخلطاء (البدٍس
ً
للىضٌى ئلى ألازكام اليظبيت للدزل  ،UBS، والتي واهذ جصءا

 .لهره املدن ألازسي  ليل فسد الطافي

 التعذيل لحساب تذفق السياح: 4الخطوة 

 :لخعدًل ألازكام لألزر في الاعخباز جدفم الظياح ئلى املدًىت، افترغىا ما ًلي

 (.ليمينمً املباطخثىاء املدن الظعىدًت خيث اعخبرها الظياح )باز الظياح الدوليين لجميع املدن جم ألازر في الاعخ 

  جميع الظياح الدوليين ًأجىن مً دٌو مىظمت الخعاون والخىميت الاكخطادًتOECD. 

 علي على الىخداث في املخىطط، ٌعيش طائدان ملدة شهس في املدًىت زم ٌغادزان امليان، وبالخالي فان الطلب الظىىي الف

 .طائذ دولي 82ليل  0الظىىيت هى 

 .8009، ومنها اطخلسأها أزكام EuroMonitorمخىفسة مً ( 8007)البياهاث الخاضت بعدد الظائدين ليل مدًىت 

 :ول مدًىت باجباع الخطىاث الخاليتفي  الفعلي ليل فسدومً أجل جػمين جأزير الظياح، جم خظاب الدزل الطافي 

 في عدد طيان املدًىتبػسب هطيب ول فسد مً الدزل لطافي إلاجمالي للمدًىت خظاب الدزل ا 

  م جلظيمه على  82خظاب العدد الفعلي مً املظاوي املدلي لعدد الظياح عً طٍس

  للفسد في املخاح بػسب السكم في مخىطط الدزل الطافي )خظاب إلاجمالي الطافي للدزل للمظاوي املدلي لعدد الظياح

باطخثىاء اململىت العسبيت الظعىدًت خيث جم اعخباز وافت الظياح همليمين، وبالخالي جم  – والخىميت الاكخطادًت مىظمت الخعاون 

 (الػسب في هطيب الفسد

  لمدًىتلجمع الدزلين مً أجل الىضٌى ئلى الدزل إلاجمالي 

  جمع أزكام املظاوي املدلي للظياح مع عدد الظيان في املدًىت للىضٌى ئلى عدد 
ً
ا  .ألاشخاص الرًً ًىجدون الطلب طىٍى

  الدزل الطافي الفعلي ليل فسد في  –جلظيم الدزٌى إلاجماليت على العدد الفعلي للظيان الرًً ًىجدون الطلب للمدًىت

 .املدًىت بعد حعدًله لخظاب جأزير الظياح
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 الحساب النهائي: 5الخطوة 

، جم جلظيم 
ً
املظاخت التي "للىضٌى ئلى وظبت " مخىطط طعس املتر املسبع مً الشلت الظىىيت"على " الدزل الطافي الفعلي ليل فسد"وأزيرا

 .وظعى ئلى جددًدها التي" ًمىً شساؤها مً مخىطط دزل الظيان

ت الفسوق بين الدزٌى في املدن املسخلفت، وغسائبها ودفعاث الخأميىاث الاجخماعيت فيها، والطلب الري ًيشئه  للد كامذ عمليدىا بدظٍى

 .الظياح اللادمىن ئليها
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 8000 299 1 966+ :هاجف

 6498 419 1 966+ :فاهع
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 إخالء املسئىليت

 (. 27-08109جسخيص زقم )دزاًت املاليت، شسكت مساهمت محدودة، هي شسكت مسخص لها مً هيئت سىق املال السعىدًت 

أسماء . ألاخطاء أو الحرف أو أًت أطساز جىجم عً اسخخدام املعلىماث الىازدة به زغم جىخي أعلى دزجاث الحيطت عىد إعداد هرا املسدىد، فئن دزاًت املاليت ال جخحمل أًت مسئىليت عً

ت مسجلت لشسكاث أخسي وجم اسخخدامها هىا لغسض إلاًظاح أو الخقييم، بدون  ت أو عالماث ججاٍز  .أي هيت ملخالفت القاهىن املىخجاث أو الشسكاث قد جكىن عالماث ججاٍز

 على الع
ً
ت -وال ًجب أن ًخم جفسيره على أهه-هرا املسدىد ليس . ىائد املسخقبليتألاداء السابق ليس مؤشسا  لبيع ألاوزاق املاليت أو املىخجاث الاسدثماٍز

ً
هرا املسدىد ال ًّدعي أهه ًحخىي . عسطا

ت زسميت ً أن ٌسدشير. كل املعلىماث ذاث الصلت، وبالخالي ال ًجب اعخبازه هصيحت أو جىصيت اسدثماٍز ، وأن ًخخروا قسازاث فسدًتًجب على املسدثمٍس
ً
 معخمدا

ً
 ماليا

ً
ال حعد دزاًت . وا مسدشازا

 .مسئىلت عً أًت خسائس مباشسة أو غير مباشسة هديجت الاسدثمازاث املبييت على هرا املسدىد

 ال ًخجزأ مً هرا املسدىد
ً
ره الصفحت مً املسدىد، سىاء في شكلها املطبىع أو إلالكترووي، وإذا حدر وحعسطذ ه. مالحظت إخالء املسئىليت هره، واملعسوطت على هره الصفحت، حعد جزءا

 .للظياع أو الحرف أو الخدمير أو الخخلص منها بأي وسيلت أخسي، فئن مالحظت إخالء املسئىليت سخظل جىطبق زغم أي عىاقب
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mailto:questions@derayah.com

