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 المبحث الثاني

 الشروط الشكلية للكمبيالة

محررررويق ركرررر   رررر   ج  -علررررا   وي ررررو  رررر   و  -تعتبررررك بيالة ويررررج ريةررررج   وي ررررج 

 أرجب بيقونون بحتكبمهو حتى يعتد بهو في بمل دبن بيصوفي.

مرررال  ررراع م لوعرررج  ريقرررد  رررورع بملدررروك  حدكرررد  ررر م بيالة ويرررج رم رررلو هو

ري ررب ع ررع مةويلررج ايرره مةررويب نومررج   ا أن بملورنررج بيترر   مررال بية ونررول بميةبم ررج 

  طةع نذب بيقونون جع ت   لين بيالة ويج ب ونول ب ت وي ج أموب ملانو.

 المطلب األول: البيانات اإللزامية للكمبيالة 

ع رررررررع بية ونرررررررول  بيت رررررررويق مرررررررال مدرنرررررررج 159نررررررر  بملدررررررروك بمل و ررررررر  فررررررري بملرررررررو ق 

ري رررررب ع رررررع مةويلقهرررررو مةرررررويب ةونون رررررج مةت لرررررج  بميةبم رررررج ي الة ويرررررج(كقوق أرررررررع  

 (كقوق ةون ج .

 الفقرة األولى: ضرورة احترام البيانات اإللزامية 

مرال مدرنررج بيت ررويق ن رردنو  رن  ع ررع ةلررو   ب ونررول  159بوجوعنرو  رررع بملررو ق 

 ك ب أن  ت لنهو بيالة ويج رهي: 

 كمبيالة: تسمية –أوال

 ن تدرررررد  بملدررررروك فررررري اررررروريق   رررررلين ردتوبرررررج دلة ويرررررج فررررري  ررررر ب بي رررررند 

ربررنلا بي  ررج بيترر  حررويل بهررو بيويةررج  جررول ن دمررج بملتعرروم ين بهررو ح رر  جررول فرري 

بملررررررو ق أعرررررراب: لت ررررررل ج دلة ويررررررج مديجررررررج فرررررري نرررررر  بي ررررررند اب رررررر  ربررررررنلا بي  ررررررج 

ال ح ر  بمل تعل ج ي تحو ول كذدو ت ل ج دلة ويج ك    نب ر  ي لتعروم ين بهرو مر

عررررررال م لوعررررررج مررررررال  –أي بيالة ويررررررج  –  رررررروعهن ي قررررررونون بيصرررررروفي ر ل ي نررررررو 

 بي ندبل بأل وى بملتدبريج.
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رع  رر  كرر لاال  حو رررو بيالة ويررج غرروبل بوي  رررج بيعوب ررج أر بي  ررج بيلو  ررر ج 

ويالة ويرررررج غرررررند بيررررردكال بنةويرررررج بأل بل م بترررررج ي لدكون رررررج   رررررر  أر بهلرررررو معرررررو  ك

ب رررج  نلرررو هررري مط وبرررج فررري بملوبكعرررول ربملرررذدوبل فررري بينظرررو فررري ي قهرررو ان بي  رررج بيعو 

 . حو و بيعقو  ربا لوة ول بنخ

ر تك رررب ع رررع عرررده بحتررركبه نرررذب بملقتاررركى بطررران بيالة ويرررج  ويةرررج   وي رررج 

 واررعج ي قررونون بيصرروفي مررع  م ون ررج  حويهررو  رررع ريةررج عو كررج مةةررول بيرردكال فرري 

  طوي مد   أر   ويي.

 بلغ معين:األمر الناجز بأداء م – ثانيا

رون   ن بألمررو بينرروجة كلترركا عررده بةترركبن بألمررو برروأل بل برر ي  ررو   غرروبل  ر

ربةلررررو أر كو رررر و  ألن ايرررره يعوةررررم بيترررردبرع بيررررذي يعتبررررك أحررررد أنررررن  صررررو   

 بيالة ويج.  

بألمررررررررو بيرررررررررذي كصررررررررديب بي رررررررروحب  ررررررررررع بمل ررررررررةو  ع  رررررررر  أل بل مة ررررررررر   كهررررررررذب

   بر  بل مة ر  مرال بينقرو تع أن كر رغيك مق د   ك ب أن ك ون مط قو  بيالة ويج

محرررررررد  بدةرررررررج فررررررري بيالة ويرررررررج  نرررررررذب بملة ررررررر  بيرررررررذي كلارررررررال أن كاترررررررب بوأليةرررررررروه أر 

 بونةورف أر بهلو معو.

بملة  ررررين فرررري بيالة ويررررج  بعتررررد ح ررررب بيلقرررروق  رإاب رةررررع ب ررررتاف فرررري دتوبررررج

وألحوف  رإاب  صرررررو ف أن دترررررب بررررره ل بررررروملة   بملاترررررو   163بألرررررررع مرررررال بملرررررو ق 

برروألحوف كررألن بأل بل كررتن ركقررو ي لة رر  بألةررم   مررو بوأليةرروه ر  مررو بملة رر  عرردق مرروبل

 .163ح ب بيلقوق بي ون ج مال بملو ق 

رنو مو  دلو أن بيالة ويج ك ب أن  ت لال مة  و ربحدب ا مةوي  متعد ق 

يعبرررك عنررر  بلةررردأ رحررردق بيررردكال ألنرررر  ا ك رررود أن  ت رررلال بيالة ويرررج عررردق مةرررروي  

  متلوةج أر أن  ت لال مو كل د  ق  ط بملة   ملو ك   عوة ج يتدبريهو.

ب تكب  كو دق مع نج  و طج بيتق رد بلرو نصرت   م ون جبملدوك  رةد أجود 

كيهرررررو  بيتررررر    رررررون  مرررررال ه ل  ح ررررر  ك رررررب بيتل يررررر  برررررين بنةويرررررج 162ع  ررررر  بملرررررو ق 
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 بيالة ويج م تحقج بأل بل عند باطاك أر  عد مدق مال باطاك ربيت  كلارال كيهرو

ي  رررررروحب ب ررررررتكب  بيلو ررررررردق ر حدكررررررد غرررررررعونو ب ونررررررب مة ررررررر  بيالة ويررررررج رايررررررره 

ربرررررين بنةويرررررج بيتررررر    رررررون  يصرررررعوبج بيتعررررروف ع رررررع رةرررررت  قررررردكلهو ياغرررررتحقو  

عد مدق مال   دوئهو  كألنر  ا ك رود بيالة ويج م تحقج بأل بل في  وي خ معين أر  

مة   بيلو دق عرال بيلتركق بيلو ر ج برين  روي خ  ب تكب  بيلو دق  ي هويج بحت و 

 رإاوكت   رع أ م بملة  . بيالة ويج    دول ر وي خ بغتحقو 

دلرررو كيةاررري بم رررويق  ررررع أن  ررروي خ بدبكرررج بحت رررو  غرررعو بيلو ررردق نرررو  ررروي خ 

ه  162ه 3 ع  اف ايه فري بيالة ويرج (كر  ين كتن بين  ع   دول بيالة ويج مو

 ل . 

 دررررريك  ررررررع أنررررر  ك رررررب  حدكررررد عل رررررج بأل بل فررررري بيالة ويرررررج مرررررو به أن  ر تومررررو

بملدوك أجود  ةب دلة ويج  عل ج أجنب ج  كرألاب مرو تدروبهت عل رج ب رد بم درول 

  ر ونررت مةت لررج مررال ح رر  مرر ا بيرردينن بمل و رر  ربيرردينن بممررويبت   رب ررد بيوكررول

بأل يرررركق كلترررركا  فرررري كقومهررررو مررررو ةةررررم ه ل187كألنرررر  بوجوعنررررو  رررررع بملررررو ق بيق لررررج 

 بيوكول  عل ج ب د بيوكول.

 ذكر اسم المسحوب عليه: –ثالثا

 ن ادررو بغرررن بمل ررةو  ع  ررر  فرري  ررر ب بيالة ويررج  رررك ل ارروريي ألنررر  نرررو 

رررررون-بيشرررررر    بيررررررذي كتقررررررده  ي رررررر  بمل ررررررتل د أر بنةومررررررم  -أر معنو ررررررو  طة ع ررررررو  ر

 عند ح وع أجم بغتحقوةهو.اغتةاص مة  هو 

  را يعنرررر  ايرررره
 
أن بمل ررررةو  ع  رررر  بل ررررو   دررررول بيالة ويررررج كارررررون مررررردكنو

ح ررر  كتحررروع  بويوكرررول بق لقهرررو  برررم نرررو غو رررب عنهرررو  ررررع أن كقة هرررو ر وةرررع ع يهرررو 

 بقةوي   يرى بملدكال بأل  ي كيهو.

ه ل  رأن كتةرذ  161دلو ك ود   ةب بيالة ويج ع ع بي وحب نل   (ه 

صرررررة حج ا  لقرررررد  رررررلقهو  ر حرررررد  عرررررو ق نرررررذب  مل رررررةو  ع  ررررر  ر ةقرررررى رررررلج ب

 متعرررد ق كد رررةب بملودرررة 
 
 ركورعرررو

 
 ي د ررر و

 
عنررردمو   رررون ننررروا  رررودج يهرررو مودرررةب
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بيو دسررررك  دلة ويررررج ع ررررع أحررررد كورعرررر  أر كحررررد  بيعاررررا ر ررررر ةب أحرررررد بيلررررورك 

 .دلة ويج ع ع بملودة بيو دسك 

ي نرررررذب بنةويرررررج دلرررررو كلارررررال أن ك رررررون بمل رررررةو  ع  ررررر  عررررردق أ ررررر وص  رفررررر

يدرررررررتك  أن كوجررررررر  بألمرررررررو  يررررررريهن بصررررررر  ج بن لرررررررع  أي بغرررررررتعلوع لربر بيعطررررررر ل 

ريد ررررت  رررر  ج لأرل بيتة يككررررج  ربأل بل بيررررذي كررررتن مررررال طرررروف ربحررررد مررررنهن كبررررك  

بوعتةرررروي أن   رن بيتل ررره بحررر  بيتق ررر ن امرررج بق رررج بمل رررةو  ع ررريهن ب  ررررو ال

 .بيدكال نو  كال   ومن 

 ةو  ع  ر   ا كلتركا بوي روريق رجرو  بمل ر ديك أك و  رع أن ادو بغن

رنررررذب مررررو كط رررر  ع  رررر  فرررري  ي ل ررررةو  ع  رررر   ا ةررررد ك ررررون بغررررلو رنل ررررو حق قرررر 

  كويالة ويررج فرري نرررذب لTirage en l’airةررونون بيصرروف ل بوي ررةب فرري بيهرروبل ل 

بنةويرررررج صرررررة حج مرررررال بينوح رررررج بيصررررروك ج  م رررررتوك ج ألحرررررد ب ونومهرررررو بميةبم رررررج  

نررذب باغررن بيررونا  نررو بمل ررةو  ع  رر   مررع  ر لترركا أن بي رروحب بيررذي راررع

مترررى  رررروكول رباحت ررروع جنو  رررو ب نحرررج بينصررررب  ج نرررذب بي رررروحب م ون رررج متو عررر

 .بيقونون بن نوئ   540بملو ق (عنو ونو بيقونون ج 

 

 تعيين ميعاد االستحقاق: –رابعا

 ح وع أجم أ بل بملة   بي وبت في بيالة ويج. كقصد بل عو  باغتحقو 

 ن بيتنصررر   ع رررع م عرررو  بغرررتحقو  بيالة ويرررج أمرررو اررروريي حترررى كرررتلاال  

 بنةومررم بيدرروهي يهرررو مررال معوكررج بيتررروي خ بيررذي ك ررب ع  ررر   قرردكن بيالة ويررج  ررررع

مرال جهرج  رحترى كرتلاال مرال جهرج  بمل ةو  ع    ةصد بغتةاص مة  هو نرذب

مةومررج  ةون ررج موبةةررج مرردى بحترركبه بنةومررم يوجرروع بيقونون ررج ي تقرردكن ي وكررول أر

أنل رج  حدكرد  ربمجوبلبل بيوبجب بيق وه بهو  رمرال جهرج ةوي رج  الرال باحت وج

 في  م ون ج بحت و  مدق بيتقو ه. م عو  باغتحقو 

 دلو ك ي: ه ل أي ع حوال اغتحقو  بيالة ويج 181ريقد حد ل بملو ق 
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 أو بمجرد االطالع. االطالع  الكمبيالة املستحقة عند – 1

بيالة ويج ربجةج بأل بل بل و   قدكلهو مال ةةم بنةومم بيدروهي  ررع    ون 

بمل رررةو  ع  ررر   ح ررر  ك رررون  ررروي خ بيتقررردكن ي قةررروع نرررو نل ررر   ررروي خ بيوكرررول  

ر  دي بم ويق  رع أن بنةومم في نرذب بنةويرج ك رون م بركب يتقردكن ي وكرول  ب رم 

 أجم أةصوب غنج مال   دوئهو.

 .بعد مدة معينة من االطالعالكمبيالة الواجبة األداء  – 2

  رررون بيالة ويرررج م رررتحقج بأل بل فررري نرررذب بنةويرررج  عرررد مررروري مررردق مع ومرررج 

 مال كوه  قدكلهو ي ل ةو  ع    ةصد ةةويهو.

كل ا بيالة ويرج بيتر  ت ررةب ع رع أغرروا أ بئهرو  عرد  ررهو ال مرال باطرراك  

 دهو ال. بنةومم   كألن  وي خ بيوكول ك ي  وي خ  قدكلهو ي ل ةو  ع    مال ةةم

رعلومو ع ع بنةومم أن كقدمهو يأل بل  ب م أجم غرنج مرال  روي خ  قردكلهو 

 ي قةوع.

 الكمبيالة املستحقة األداء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها. – 3

  ررون بيالة ويررج ربجةررج بأل بل  عررد مرروري مرردق مع ومررج مررال  رروي خ   درروئهو أر 

ررر ن   رررررون ربجةررررج بأل بل بلاررررك  أي عرررررج أ ررررهو مرررررال  مررررال  رررروي خ  حو ونرررررو ر ررررةةهو  ر

  درروئهو  كع ررع بمل ررتل د أر بنةومررم  قرردكلهو ي ل ررةو  ع  رر   عررد مرروري أي عررج 

 أ هو مال   دوئهو مال أجم بغتةاص مة  هو.

 .الستخالصها معلوما ومضبوطا تاريخا الكمبيالة التي تتضمن – 4

ج    ون نذب بيالة ويج ربجةج بأل بل في بيتوي خ بملعين بوي وه ربيدهو ربي ن

كع ررررع بمل ررررتل د أن كوبةررررب ر حترررركه نررررذب بيترررروي خ يتقرررردكن نررررذب بيالة ويررررج ةصررررد 

 بغتةاص مة  هو.

بم رررويق  ررررع أن بنةررروال بألي رررع يتحدكرررد م عرررو  بغرررتحقو  بيالة ويرررج  ر  ررردي

هررررررري محرررررررد ق حصررررررروب مرررررررال ةةرررررررم بملدررررررروك  ح ررررررر  أن مةويلقهرررررررو أر   يبج موبع رررررررد 



ذة. نسرين الرحالي                        -دروس عن بعد –شرح وسائل األداء واالئتمان   ذ. عبداالاله املحبوب      
                        

 

 
6 

أن   ررررو بيالة ويررررج مررررال م عررررو  باغررررتحقو   ا  متعوةةررررج كررررب ي  رررررع بطا هررررو  ا

 ه.ل. 160كةط هو  رياال ك ع هو م تحقج بأل بل عند باطاك ح ب بملو ق 

 

تعيين مكان الوفاء: - خامسا

ألن  طة قررو ي قوعرردق بيعومررج بيترر   وجررب بةت ررول بيرردكال فرري محررم بيرردكال  كرر

حترررى  هدررذي ادررو بمل ررون بيوبجررب بغررتةاص مة رر  بيالة ويررج ك رر  أمررو ارروريي 

مرررال معوكرررج م رررون بيوكرررول بصرررلج م رررةقج ألن  كقرررع ع رررع عو قررر   كرررتلاال بنةومرررم

ربضرررس ي رررهم ع رررع  بملطويةرررج بررر  بل مة  هرررو  يرررذب ك رررب  حدكرررد نرررذب بمل رررون  دررر م

 بمل تل د بانتدبل  ي  . 

ا   رررررررون بوط رررررررج برررررررم  ظرررررررم  تعرررررررد ل أمرررررررودال بيوكرررررررول  كرررررررألن بيالة ويرررررررج رإاب

 نو عند بملطويةج بويوكول.صة حج  ح   كح  ي ل تل د ب ت وي أحد

بيالة ويرج   أن بملدوك يرن ك عرم مرال غ رو  م رون بيوكرول غربةو يرةطان دلو

أن نذب بية ون يدا  يةبم و  ايه أن ادرو مروطال بمل رةو  ع  ر   ملو كلهن من 

ه.ل  أمو  اب ين كتن تع رين 160ي ن  عال تع ين نذب بمل ون طةقو ملو ري  في بملو ق 

وك  ررررع مرررو نصرررت ع  ررر  بيلقررروق بيوب عرررج مرررال نلرررا بملرررو ق  نرررذب بملررروطال ك رررتن بيوجررر

 بغرررن بمل رررةو  ع  ررر  يعتبرررك م ونرررو ربيتررر  جرررول كيهرررو:ل  اب يرررن يعرررين م رررون ب ونرررب

 ي وكول بمل ون بيذي كةبرع ك   بمل ةو  ع     دوط  أر موطن ل.

 تعيين اسم المستفيد: - سادسا

بيرررررذي غررررردتن ادرررررو بغرررررن بمل رررررتل د  بيالة ويرررررج  فررررري أرجرررررب بملدررررروك بمل و ررررر 

 بأل بل ي  أر ألموب  ر  و بيالة ويج مال نذب بية ون ك ع هو بوط ج.

رةررد منررع بيقررونون بمل و رر    رردبي دلة رروال نةوم هررو  كويالة ويررج ا بررد أن 

  صدي ألمو أي ا بد مال تع ين بمل تل د بيذي ةد ك ون نو بي وحب.

 رررر وص   صررررو ربحرررردب  أر أ ر درررريك فرررري بأل يررررك  أن بمل ررررتل د ةررررد ك ررررون  

نرررر  متررررى ادررررول أغررررلول بمل ررررتل دكال ع ررررع أمتعررررد كال  طة ع ررررج أر معنو ررررج  دلررررو 
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غرررب م بن لررررع أي بوغرررتعلوع ربر بيعطرررر   كويوكرررول ك ررررب أن كرررتن يهررررن جل عررررو  

ألي ربحرررد ع رررع عارررا  اب  رررن ادرررو أغرررلوانن برررويتة يك  كويوكرررول كلارررال أن كرررتن 

 .منهن يتبك ج امج بملدكال

 

 الكمبيالة:تعيين تاريخ ومكان إنشاء - سابعا

كحظررررررى ادررررررو  رررررروي خ رم ررررررون   دررررررول بيالة ويررررررج ب نل ررررررج بوي ررررررج يررررررذيه أرجررررررب 

 بيقونون اوريق تع ين  وي خ رم ون  ةةهو.

 تعيني تاريخ السحب: – 1

بيالة ويررررج ألن ايرررره كلاننررررو مررررال موبةةررررج أن  ررررج  ك ررررب  حدكررررد  رررروي خ   دررررول

بنطرررا  مجررروع باغرررتحقو  ح رررب بمم ون رررول  بي ررروحب عنرررد بم درررول رمعوكج

بألي رررع بي ررروب  بم رررويق  ييهرررو  دلرررو كلاننرررو مرررال بيت درررد مرررال أن بيالة ويرررج يرررن كرررتن 

  دررروانو فررري كتررركق بيو ةرررج  ايررره أن  رررةةهو فررري نرررذب بيلتررركق ك ع هرررو غيرررك نوكرررذق فررري 

 .ه.ل682موبجهج بيدب نين  اب  ون ننوا غول ن ج ح ب بملو ق 

وي خ بم درررررررول بدةررررررج  غرررررروبل بررررررويتقو ن بي  ررررررروي أر أن كررررررتن  حدكررررررد  رررررر ك ررررررب

 بمل ا ي.

را كررررب ي   ررررو بيالة ويررررج مررررال  رررروي خ بم دررررول  رررررع بطا هررررو  ايرررره أن  رررروي خ 

  درررروئهو فرررري نررررذب بنةويررررج ك ررررون نررررو  رررروي خ ت رررر  ن بيويةررررج  رررررع بمل ررررتل د  ح ررررب 

 ه.ل. 160بيلقوق بأل يكق مال بيلصم 

 تعيني مكان السحب: – 2

رتع ررين م ررون بي ررةب فرري بملعررومال بيدري ررج  ألن ايرره  ظهررو أنل ررج ادررو 

ي ررروعد ع رررع حرررم م ررر يج  نرررودك بيقررروبنين  ح ررر  غويةرررو مرررو ك رررون ةرررونون بيوبجرررب 

 بيتطة   نو ةونون ب د بي ةب ربم دول.
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 دلو ا  ةلى أنل ج  حدكد م ون بم درول ع رع بمل رتوى بيردب  ي  ا كلارال

مرررال  ةةويهرررو أر عرررده أ بئهرررو بي ررروحب ي وجررروك ع  ررر  عنرررد عرررده مرررال معوكرررج م رررون

 بمل ت ه.

را كرررب ي عرررده تع رررين م رررون بي رررةب  ررررع بطررران بيالة ويرررج ح ررر  كصرررة  م رررون 

  دررررروئهو نررررررو بمل ررررررون بملررررررذ وي ب ونررررررب بغرررررن بي رررررروحب  أمررررررو  اب يررررررن كقترررررركن بغررررررن 

معرررين  كرررألن بيالة ويرررج فررري نرررذب بنةويرررج ا  ةطرررم درررذيه  رإنلرررو  بي ررروحب بل رررون

ه.ل نررررو م ررررون  160ك ررررون م ررررون بم دررررول ح ررررب بيلقرررروق بي و غررررج مررررال بملررررو ق 

 بي وحب. موطال

 اسم وتوقيع الساحب: – ثامنا

يعتبك ادو بغن بي وحب ربيق وه برويتوة ع أمروب اروري و   ا بتوة عر  ع رع 

بيصروفي  ر عطيهرو بي قرج بملنوطرج بهرو  ر صرة   بيالة ويج كد م في ح قج بايت به

 بذيه اومنو ي قةوع ربيوكول.

 ن بملدرررروك بمل و رررر  ر اكررررو يقررررونون جن رررر   ا يعترررركف  ا  درررر م بيتوة ررررع 

بيلقرررروق  فرررري   .ع.ك مررررال 462بن طرررر   رفرررري ايرررره  اررررو ا ملررررو نرررر  ع  رررر  بيلصررررم 

ي أغرلم بيويةرج بي ون ج من :لر  ةه أن ك ون بيتوة رع ب رد بمل تر ه نل ر  رأن كرو  فر

 را كقوه بيطو ع أر بن تن م ون بيتوة عل.

دلرررررررو أن  وة رررررررع بي ررررررروحب ك رررررررون ع رررررررع ابل بيالة ويرررررررج فررررررري  طررررررروي  و ررررررر ج 

نذب بيتوة ع فري أغرلم بيالة ويرج   بيالوكج بيذب  ج بيت   لتود بهو  رغويةو مو ك ت 

رفررري ايررره  عررراه بررر ن بي ررروحب بملوةرررع ةرررد أط رررع ع رررع مرررو   رررلنت  بيالة ويرررج مرررال 

 ب ونول.

يإل ررويق كويالة ويررج ك ررب أن  ت ررلال طررو ع مرروري ك صرر  ع يهررو غويةررو ك ررون 

فرررري أغررررلم بيالة ويررررج   ر  ررررب ع ررررع بي رررروحب أن كتلررررو ى بيتوة ررررع كوةرررر   لو كررررو 

 م اك  .

 كةقى بيت واع حوع بين وبج في بيتوة ع ع ع بيالة ويج؟ر 
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لة ويج  بةصوص بملدوك بمل و   كقد ةةم بين وبج في بيتوة ع ع ع بيا

 دو  أن كتصوف بينو ب في حدر  ر ويت  رايه مال أجم أن ك ةه بهو بيش   

بأل  م بيذي ر    في ايه. رفي حويج   ورد بينو ب حدر  ن وبت    ن كت ورد 

بيعد  بملةد  ي الة وال بيت   ةةهو  كألن   ه بيالة وال بيت   ةةهو 

بأل  م  رنو مو كتضس  مت وردب حدر  ر ويت    ةم    ص و را   ةه بيش  

رةع دلة ويج  مالمال ه.ل بيت  نصت ع ع مو ك ي: ل  164مال بيلقو ين مال بملو ق 

م و   يك  لو   من  بيت ه   ص و بلوجةهو. كألن ركونو ميت  ي    عال ن وبج

 مال ب هع بين وبج عن .  رع غتبرع  ونت بنةقو  بيت 

 ل  ورد حدر  بين وبج. مال بنةان نل   ع ع ي وي  
 

 


