دليل اسحخدام نظام الحداول إلالكتروني في شزكة بورصة عمان
صادس باالسدىاد ألحيام املادة ( )35من حللُماث جذاوٌ ألاوساق املالُت في ششهت بىسصت
كمان لسىت  ،2018وامللش من كبل مجلس إلاداسة بمىحب كشاسو سكم ( )2021/2جاسٍخ
 ،2021/ 2/25وامللذٌ بمىحب كشاسو سكم ( )2021/28جاسٍخ 2021/6/10
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جعاريف
املادة ()1
ًيىن لليلماث واللباساث الخالُت
جذٌ اللشٍىت كلى غير رلً
:
البىسصت
:
مجلس إلاداسة
هـام الخذاوٌ
:
حللُماث الخذاوٌ
:
الىسُؽ

:

الخذاوٌ
أمش الششاء
أمش البُم
ألامش املخلابل
Cross order

:
:
:
:

الصفلت

:

سلش الخىاصن الخأشيري

:

الىاسدة في ىزا الذلُل امللاوي املخصصت لها أدهاو ،ما لم
ششهت بىسصت كمان.
مجلس ئداسة البىسصت.
هـام الخذاوٌ إلالىترووي امللمىٌ به في البىسصت.
حللُماث جذاوٌ ألاوساق املالُت في ششهت بىسصت كمان
الىافزة وأي حلذًالث جؼشأ كليها.
الشخص الاكخباسي املشخص من كبل ىُئت ألاوساق املالُت
ملماسست أكماٌ الىسُؽ املالي أو الىسُؽ لحسابه.
كملُاث ششاء وبُم ألاوساق املالُت في البىسصت.
ألامش املشسل ئلى هـام الخذاوٌ لششاء وسكت مالُت ملُىت.
ألامش املشسل ئلى هـام الخذاوٌ لبُم وسكت مالُت ملُىت .
ألامش املشسل ئلى هـام الخذاوٌ لششاء وبُم وسكت مالُت
ملُىت بىفس الىمُت والسلش ولصالح حسابين لذي هفس
الىسُؽ وحسب الششوغ الىاسدة في املادة ( )7من ىزا
الذلُل.
الخذاوٌ الزي ًخم بين وسُؼين أو من خالٌ وسُؽ واحذ
ً
لششاء وبُم أي وسكت مالُت وفلا ألحيام املادة ( )16من
حللُماث الخذاوٌ الىافزة واملادة ( )15من ىزا الذلُل.
السلش الزي ًحدسبه هـام الخذاوٌ للىسكت املالُت كىذ
1

Theoretical Opening Price
)(TOP

سلش إلاغالق

:

سلش الافخخاح

:

ألامش بسلش محذد
Limited Price Order

:

ألامش بىمُت مخفُت
Iceberg Order

:

أمش ئًلاف الخساسة بسلش:
محذد Stop Limit
السلش املشحعي
Reference Price
الشكم املشحعي
مجمىكت الدسلير املسخمش
Continuous Pricing
سجل ألاوامش

:
:
:
:

الخلاء اللشض والؼلب كليها في مشحلت ما كبل الافخخاح أو
في حاالث الخحفف أو حللُم الخذاوٌ الزي ًخظمن السماح
بادخاٌ أوامش الششاء والبُم ،وٍخم احدسابه بشيل مسخمش
بلذ ئدخاٌ أي أمش كلى الىسكت املالُت أو حلذًله أو ئلغائه
ً
وفلا للملاًير الىاسدة في املادة ( )11من ىزا الذلُل.
سلش آخش كملُت جذاوٌ هفزث في حلست الخذاوٌ كلى وسكت
مالُت ملُىت ،مم مشاكاة أحيام املادة ( )15من حللُماث
الخذاوٌ الىافزة.
سلش أوٌ كملُت جذاوٌ هفزث في حلست الخذاوٌ كلى وسكت
مالُت ملُىت.
ألامش املشسل لششاء أو بُم وسكت مالُت كلى سلش ملين
بحُث ًيىن أكلى سلش جىفُز في حالت الششاء وأكل سلش
جىفُز في حالت البُم.
ً
ً
ألامش املشسل ئلى هـام الخذاوٌ مخظمىا حضءا من الىمُت
ً
مللىا وباقي الىمُت مخفُت وحسب الششوغ الىاسدة في
املادة ( )13من ىزا الذلُل.
ً
ألامش املشسل لششاء أو بُم وسكت مالُت ًخظمن سلشا
ً
ً
ً
محذدا للخىفُز وسلشا مشترػا ( )Trigger Priceلخفلُل
ً
ألامش ورلً وفلا ألحيام املادة ( )14من ىزا الذلُل.
السلش الزي ًخحذد ً
بىاء كلُه الحذ ألاكلى والحذ ألادوى
املسمىح بهما خالٌ حلست الخذاوٌ.
الشكم الزي ًخصصه الىسُؽ للمُله لغاًاث الخذاوٌ و
ً
امللشف مسبلا لذي مشهض ئًذاق ألاوساق املالُت.
املجمىكت الي جخظمن جذاوٌ ألاوساق املالُت خالٌ حلست
الخذاوٌ كلى أسلاس مخلذدة.
رلً الجضء من هـام الخذاوٌ والزي ًخظمن ألاوامش
املذخلت لششاء وبُم وسكت مالُت ملُىت.
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مجموعات الخسعير
املادة ()2
أً -خم الخذاوٌ في البىسصت بىـام الدسلير املسخمش.
ب -جخيىن حلست جذاوٌ ملجمىكت الدسلير املسخمش من املشاحل الخالُت:
 -1مشحلت الاسخلالم.
 -2مشحلت ما كبل الافخخاح.
 -3مشحلت الافخخاح.
 -4مشحلت الخذاوٌ املسخمش.
 -5مشحلت الصفلاث.
 -6مشحلت إلاغالق.
 -7مشحلت نهاًت السىق.
حدود الحداول
املادة ()3
أ -جيىن وسبت الاسجفاق والاهخفاض الُىمُت املسمىح بها للخذاوٌ من السلش املشحعي
1
لألوساق املالُت املخذاولت في البىسصت كلى الىحى الخالي :
ألاوراق املالية
أسهم ششواث السىق ألاوٌ وحلىق الاهخخاب الىاشئت كنها
أسهم ششواث السىق الثاوي وحلىق الاهخخاب الىاشئت كنها
السىذاث وصيىن الخمىٍل إلاسالمي
ألاوساق املالُت غير املذسحت وحلىق الاهخخاب الىاشئت كنها

1

نسبة الارثفاع والانخفاض
املسموح بها للحداول
7.5%
5%
20%
10%

 جم حلذًل ىزو الفلشة بمىحب كشاس مجلس إلاداسة سكم ( )2021/28جاسٍخ  ،2021/6/10حُث وان هصها السابم " :جيىن وسبت الاسجفاق والاهخفاضالُىمُت املسمىح بها للخذاوٌ  %5من السلش املشحعي لألوساق املالُت املخذاولت في البىسصت.
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ب -في حاٌ وان الحذ ألادوى وألاكلى املسمىح بهما لسلش الىسكت املالُت مساوٍين للسلش
املشحعي لها ،فُخم جحذًذ الحذ ألاكلى وألادوى بملذاس مظاكف هلذي واحذ صٍادة
ً
وهلصاها كن السلش املشحعي للىسكت املالُت.
ج -كلى الشغم مما وسد في الفلشة (ب) من ىزو املادةً ،جب أن ال ًلل الحذ ألادوى
املسمىح به لسلش الىسكت املالُت كن املظاكف الىلذي املحذد للىسكت املالُت وفم
أحيام املادة ( )16من ىزا الذلُل.
دً -شفع هـام الخذاوٌ ئدخاٌ أي أمش ششاء ًضٍذ سلشو كلى الحذ ألاكلى املسمىح به
للىسكت املالُت وأي أمش بُم ًلل سلشو كن الحذ ألادوى املسمىح به للىسكت املالُت.
أوكات الحداول

املادة ()4
أ -جيىن أوكاث ومشاحل حلست الخذاوٌ لألوساق املالُت املذسحت كلى الىحى الخالي:
الوكد
10:00 – 07:30
10:30– 10:00
10:30
12:30 – 10:30
12:45 – 12:30
13:00

املزحلة
مشحلت الاسخلالم
مشحلت ما كبل الافخخاح
مشحلت الافخخاح
مشحلت الخذاوٌ املسخمش
مشحلت الصفلاث
مشحلت ئغالق السىق
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ب -جيىن أوكاث ومشاحل حلست الخذاوٌ لألوساق املالُت غير املذسحت كلى الىحى الخالي:
املزحلة
مشحلت الاسخلالم
مشحلت ما كبل الافخخاح
مشحلت الافخخاح
مشحلت الخذاوٌ املسخمش
مشحلت الصفلاث
مشحلت ئغالق السىق

2

الوكد
09:45 – 07:30
09:50 – 09:45
09:50
10:15 – 09:50
12:45 – 12:30
13:00

أولويات ألاوامز
املادة ()5
أ -حسجل ألاوامش املذخلت ئلى هـام الخذاوٌ في سجل ألاوامش حسب أفظلُت ألاسلاس زم
ً
أسبلُت ئدخالها وٍخم ئكؼاؤىا أسكاما مدسلسلت من كبل هـام الخذاوٌ.
ب -جىفز ألاوامش املذخلت حسب ألاولىٍت املشاس ئليها في الفلشة (أ) من ىزو املادة.
جً -فلذ ألامش املذخل أولىٍخه في سجل ألاوامش كىذ حلذًل أي مما ًلي:
 -1جخفُع السلش في أمش الششاء أو صٍادة السلش في أمش البُم.
 -2صٍادة الىمُت املذخلت.
 -3مذة السشٍان.

2
 جم حلذًل ىزو الفلشة بمىحب كشاس مجلس إلاداسة سكم ( )2021/28جاسٍخ  ،2021/6/10حُث واهذ أوكاث مشاحل حلست الخذاوٌ لألوساق املالُت غيراملذسحت هما ًلي :مشحلت الاسخلالم ( ،)10:25 -7:30مشحلت ما كبل الافخخاح ( ،)10:30-10:25مشحلت الافخخاح ( ،)10:30+مشحلت الخذاوٌ املسخمش (-10:30+
.)10:55
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أوامز الشزاء والبيع
املادة ()6
أ-

ب-
ج-

د-

ه-

ًجب أن ًحذد في أمش الششاء وأمش البُم املذخل ئلى هـام الخذاوٌ همُت ألاوساق
املالُت ،وسمض الىسكت املالُت ،والسلش ،والشكم املشحعي لللمُل ومذة سشٍان ألامش
وحمُم املللىماث الي حلخبر طشوسٍت للخىفُز.
ًمثل السلش في ألامش املذخل بسلش محذد أكلى سلش ًلبل به املشتري في حالت الششاء
وأكل سلش ًلبل به البائم في حالت البُم.
ئرا جم ئدخاٌ أمش ششاء بسلش أكلى من السلش املىحىد كلى حاهب البُم أو أمش بُم
بسلش أكل من السلش املىحىد كلى حاهب الششاء في مشحلت الخذاوٌ املسخمش فان
الخىفُز كىذئز ًيىن كلى السلش املحذد في الؼشف امللابل.
ئرا جم ئدخاٌ أمش ششاء أو أمش بُم ئلى سجل ألاوامش بىمُت كابلت للخىفُز كلى أهثر من
سلش في الؼشف امللابل في مشحلت الخذاوٌ املسخمش ،كىذئز جىفز حسب سلسلت
ألاسلاس املىحىدة حسب ألاولىٍت حيى جىفز حمُم الىمُت ،وئرا لم ًىفز ألامش باليامل
فان الىمُت غير املىفزة جبلى في سجل ألاوامش كلى السلش املحذد باألمش.
ً
ً
جىفز ألاوامش املذخلت بسلش محذد في مشحلت الخذاوٌ املسخمش ولُا أو حضئُا حسب
ألاوامش املىحىدة كلى الؼشف امللابل ،وفي حالت كذم الخىفُز ًخم ؿهىس ألاوامش كلى
ً
ً
سجل ألاوامش حسب أولىٍت السلش بحُث ًخم جشجُبها جىاصلُا في حالت الششاء وجصاكذًا
في حالت البُم وحسب أولىٍت الىكذ كىذ حساوي السلش ألهثر من أمش.
ألامز املحلابل

املادة ()7
ًخم ئدخاٌ ألامش املخلابل خالٌ مشحلت الخذاوٌ املسخمش كلى أي سلش ًلم بين أفظل سلش
ششاء وأفظل سلش بُم ،وٍخم جىفُزو مباششة.
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مدد سزيان ألاوامز
املادة ()8
أ -جلسم ألاوامش من حُث مذة سشٍانها كلى هـام الخذاوٌ كلى الىحى الخالي:
 -1ألامش اللحـي ) ،Immediate or Cancel (IOCوىى أمش ٌسمح بادخاله خالٌ
مشحلت الخذاوٌ املسخمش وٍخظمن جىفُز أهبر همُت ممىىه مىه وئلغاء الىمُت غير
اللابلت للخىفُز.
 -2ألامش اللحـي ) ،Fill or Kill (FOKوىى أمش ٌسمح بادخاله خالٌ مشحلت الخذاوٌ
املسخمش وٍخظمن جىفُز وامل الىمُت فىس إلادخاٌ أو ئلغائه في حاٌ حلزس رلً.
 -3أمش صالح لُىم واحذ .DAY
 -4أمش صالح حيى جاسٍخ محذد  GTDوكلى أن ال ًخجاوص مذة سشٍان ألامش الىاسد في
البىذ ( )6من ىزو الفلشة.
 -5أمش صالح حيى نهاًت الشهش .GTM
 -6أمش صالح حيى ًخم ئلغاؤو .GTC
بً -خم ئلغاء ألامش الزي ًحمل مذة سشٍان ولم ًىفز خالٌ الىكذ املحذد لخىفُزو.
ج -كلى الشغم مما وسد في الفلشة (أ) من ىزو املادة ،حلخبر مذة سشٍان ألاوامش املذخلت ئلى
ً
هـام الخذاوٌ والي لم ًخم جىفُزىا مىتهُت ورلً بلذ نهاًت آخش حلست جذاوٌ في
السىت املُالدًت.
مزاحل جلسة الحداول
املادة ()9
أ -جـهش ألاوامش املذخلت خالٌ مشحلت ما كبل الافخخاح كلى سجل ألاوامش دون ئحذار أي
جذاوٌ وٍلىم هـام الخذاوٌ في حاٌ الخلاء اللشض والؼلب باحدساب سلش الخىاصن
الخأشيري بلذ ول كملُت ئدخاٌ أو حلذًل أو ئلغاء لألوامش.
ب -جىفز الىمُاث اللابلت للخىفُز في أوامش الششاء والبُم خالٌ مشحلت الافخخاح ليل وسكت
مالُت كلى آخش سلش جىاصن جأشيري كىذ جلً اللحـت.
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ج -كىذ اهتهاء مشحلت الافخخاح ًخم الخذاوٌ بشيل مسخمش حيى نهاًت مشحلت الخذاوٌ
املسخمش.
دً -مىن للىسُؽ ئلغاء أوامشو الساسٍت خالٌ حمُم املشاحل بما فيها مشحلي الاسخلالم
وإلاغالق باسخثىاء مشحلت الافخخاح.
حاالت الوركة املالية
املادة ()10
أ -ال ًخم الخذاوٌ كلى الىسكت املالُت خالٌ حلست الخذاوٌ ئرا واهذ ىزو الىسكت:
 -1مىكىفت (.)Suspended
 -2مخحفف كليها (.)Reserved
 -3محـىسة (.)Forbidden
ً
بً -خم حـش ئدخاٌ ألاوامش كلى الىسكت املالُت أزىاء حلست الخذاوٌ مإكخا خالٌ ئلغاء أي
كملُت جذاوٌ.
جً -خم الخحفف كلى الىسكت املالُت وئدخالها في مشحلت ما كبل افخخاح بحُث ٌسمح
بادخاٌ ألاوامش وحلذًلها وئلغائها دون حذور أي جذاوٌ كليها في الحاالث الي جلخظيها
الظشوسة.
سعز الحواسن الحأشيري
املادة ()11
أً -خم احدساب سلش الخىاصن الخأشيري حسب امللاًير الخالُت:
 -1السلش الزي ًحلم أهبر همُت جذاوٌ كابلت للخىفُز ،وفي حاٌ وحىد أهثر من
سلش ًحلم ىزا الششغ ًخم الاهخلاٌ للملُاس الىاسد في البىذ (ب) من ىزو املادة.
 -2السلش الزي ًحلم أكل همُت جذاوٌ غير كابلت للخىفُز ،وفي حاٌ وحىد أهثر من
سلش ًحلم ىزا الششغ ًخم الاهخلاٌ ئلى امللُاس الىاسد في البىذ (ج) من ىزو
املادة.
 -3السلش ألاكشب ئلى السلش املشحعي للىسكت املالُت.
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بً -إخز بلين الاكخباس كىذ احدساب سلش الخىاصن الخأشيري مجمىق الىمُاث الي
جخظمنها ألاوامش املىحىدة في سجل ألاوامش بما في رلً الىمُاث املخفُت.
جً -لىم هـام الخذاوٌ في مشحلت الافخخاح بملابلت أوامش الششاء والبُم املذخلت بحُث
ًخم الخىفُز باليامل ألوامش الششاء الي ًضٍذ سلشىا كن سلش الخىاصن الخأشيري وأوامش
البُم الي ًلل سلشىا كن سلش الخىاصن الخأشيري واملخظمىت الىمُاث املخفُت.
ً
ً
مساو لسلش الخىاصن الخأشيري ولُا أو حضئُا.
دً -مىن جىفُز ألاوامش املذخلت بسلش ٍ
ألامز بحد أدنى للحنفيذ
املادة ()12
أً -جىص في مشحلت الخذاوٌ املسخمش جحذًذ الحذ ألادوى للىمُت الي ًُشغب في جىفُزىا
مباششة في ألامش املذخل بسلش محذد.
ً
ب -ئرا لم ًخم جىفُز الحذ ألادوى للىمُت املحذدة ًلغى ألامش جللائُا من كبل هـام
الخذاوٌ ،وفي حاٌ جىفُز الىمُت الذهُا املحذدة فان الجضء املخبلي غير املىفز ًـهش في
ً
سجل ألاوامش كلى السلش الزي أدخل كلُه ألامش ئرا وان مذخال بسلش محذد.
ألامز بكمية مخفية
املادة ()13

ً
أٌ -شترغ للبىٌ ألامش بىمُت مخفُت أن ًيىن سلشو محذدا وأن ال جلل الىمُت املللىت
في سجل ألاوامش كن  %5من الىمُت إلاحمالُت لألمش أو كششة أطلاف وحذة الخذاوٌ
أيهما أهثر.
ً
ب -كىذ الخىفُز الىلي للىمُت املللىت ،فان حضءا من الىمُت املخفُت املخبلُت ٌساوي
الىمُت املللىت املحذدة في ألامش ًـهش كلى سجل ألاوامش هأمش حذًذ ،ئال ئرا واهذ
الىمُت املخبلُت جلل كن الىمُت املللىت املحذدة في ألامش ،كىذئز جـهش الىمُت
املخبلُت باليامل كلى سجل ألاوامش.
ج -ال ًـهش أي حضء من الىمُت املخفُت كلى سجل ألاوامش ئال بلذ جىفُز الىمُت املللىت
باليامل.
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د -في حاٌ جىفُز همُت أهبر من الىمُت املللىت دفلت واحذة ،فان الىمُت الـاىشة
الجذًذة جيىن مساوٍت للىمُت املللىت في ألامش.
ه -مم مشاكاة أحيام الفلشجين (أ) و (ب) من ىزو املادة ،كىذ جىفُز حضء من الىمُت
املللىت جـهش الىمُت املخبلُت كلى سلش إلادخاٌ.
و -ال ًدُح هـام الخذاوٌ حلذًل الىمُت املللىت في ألامش.
أمز إيلاف الخسارة بسعز محدد
املادة ()14
أ-

ب-

ج-

د-

ًخم ئدخاٌ أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد في مشحلت ما كبل الافخخاح ومشحلت
الخذاوٌ املسخمش ،وٍخظمن ىزا الىىق من ألاوامش سلشٍن ازىين ،ألاوٌ ىى السلش
املشترغ لخفلُل ألامش والثاوي ىى السلش املحذد في ألامش والزي سُـهش في سجل
ألاوامش.
ٌشترغ كىذ ئدخاٌ أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد في مشحلت ما كبل الافخخاح ما
ًلي:
 -1أمش ششاءً :جب أن ًيىن السلش املشترغ أهبر من سلش إلاغالق السابم للىسكت
املالُت.
 -2أمش بُمً :جب أن ًيىن السلش املشترغ أكل من سلش إلاغالق السابم للىسكت
املالُت.
ٌشترغ كىذ ئدخاٌ أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد في مشحلت الخذاوٌ املسخمش ما
ًلي:
 -1أمش ششاءً :جب أن ًيىن السلش املشترغ أهبر من آخش سلش جذاوٌ للىسكت املالُت
أو من سلش ئغالكها السابم في حاٌ كذم جذاولها خالٌ حلست الخذاوٌ.
 -2أمش بُمً :جب أن ًيىن السلش املشترغ أكل من آخش سلش جذاوٌ للىسكت املالُت
أو من سلش ئغالكها السابم في حاٌ كذم جذاولها خالٌ حلست الخذاوٌ.
في حمُم ألاحىاٌ ًجب أن ًيىن السلش املحذد في أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد
والزي سُـهش كلى سجل ألاوامش:
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 -1أمش ششاء :أهبر أو ٌساوي السلش املشترغ في ألامش.
 -2أمش بُم :أكل أو ٌساوي السلش املشترغ في ألامش.
هً -خم جفلُل أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد واملذخل خالٌ مشحلت ما كبل الافخخاح
بلذ مشحلت الافخخاح مباششة ،وَشترغ لخفلُل ألامش خالٌ مشحلت الخذاوٌ املسخمش
بشيل كام ما ًلي:
 -1أمش ششاء :أن ًيىن آخش سلش جذاوٌ للىسكت املالُت أهبر أو ٌساوي السلش املشترغ.
 -2أمش بُم :أن ًيىن آخش سلش جذاوٌ للىسكت املالُت أكل أو ٌساوي السلش املشترغ.
الصفلات
املادة ()15
أ-
ب-
ج-
د-

ًخم جىفُز الصفلاث كلى هـام الخذاوٌ بلذ اهتهاء مشحلت الخذاوٌ املسخمش مباششة.
ًيىن الحذ ألادوى لللُمت السىكُت للصفلت الىاحذة مائي ألف دًىاس أسدوي.
ًيىن السلش املشحعي للصفلاث ىى سلش ئغالق الىسكت املالُت.
جيىن وسبت الاسجفاق والاهخفاض الُىمُت املسمىح بها للصفلاث من السلش املشحعي
3
املشاس ئلُه في الفلشة (ج) من ىزو املادة كلى الىحى الخالي:
ألاوراق املالية
أسهم ششواث السىق ألاوٌ وحلىق الاهخخاب الىاشئت كنها
أسهم ششواث السىق الثاوي وحلىق الاهخخاب الىاشئت كنها
السىذاث وصيىن الخمىٍل إلاسالمي
ألاوساق املالُت غير املذسحت وحلىق الاهخخاب الىاشئت كنها

3

نسبة الحغير املسموح بها
للصفلات
7.5%
5%
20%
10%

 جم حلذًل ىزو الفلشة بمىحب كشاس مجلس إلاداسة سكم ( )2021/28جاسٍخ  ،2021/6/10حُث وان هصها السابم" :جيىن وسبت الاسجفاق والاهخفاض الُىمُتاملسمىح بها للصفلاث  %5من السلش املشحعي املشاس ئلُه في الفلشة (ج) من ىزو املادة".
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أحكام عامة
املادة ()16
أ-
ب-
ج-
د-

حسلش ألاوساق املالُت املذسحت بالذًىاس ألاسدوي بمظاكفاث هلذًت ملذاسىا  0.01دًىاس
ومظاكفاتها.
حسلش ألاوساق املالُت املذسحت بالذوالس ألامشٍيي بمظاكفاث هلذًت ملذاسىا  0.01دوالس
ومظاكفاتها.
ال ًمىن حلذًل هىق ألامش املذخل ئلى هـام الخذاوٌ.
جيىن مذة احخفاؾ الىسؼاء بخفاوٍع كمالئهم الىاسدة في املادة (/5أ )5/من
حللُماث جذاوٌ ألاوساق املالُت كشش سىىاث.

ه -جيىن مذة الاحخفاؾ بالدسجُالث الصىجُت الىاسدة في املادة ( )34من حللُماث
ً
ً
جذاوٌ ألاوساق املالُت أسبىكا واحذا.
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