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ليمعلا/ليكولاتاداشرإ
.ةرايسلاعيبفلمنمضةبوقثملاةقرولانمهبةصاخةخسنبظافتحالاومامتإزروتوملارنجعيبليكوىلعيغبني.
.نامضلابيتكيفةقرولاهذهنمليمعلاةخسنعضومتينأمزليو.
.نامضلايفةروكذملاةعوطقملاةفاسملاوءدبلاخيراتةميسقلاهذهرفوت.
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2021 GMC وهيلورفيشةبكرمنامض
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ةبكرمللدودحملانامضلا

٢......................ةديدجلا
٢............نامضلاهيلعيرسيام
٢..........نامضلاهيلعيرسيالام
دودحملانامضلانعاهتفرعمبجيرومأ

٣..............ةديدجلاتابكرملل
٦.................كلاملاةدعاسم
نمنّوكملاءالمعلاءاضرإءارجإ

٦......................نيتوطخ
لارنجنمةمدقملاقيرطلاةدعاسم

٦.......................زروتوم
٨..................ةماهتافيرعت
٩................ةلودجملاةنايصلا
٩..................ةماعتامولعم
٩........تامدخلا/ةنايصلارايغعطق
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١ نيكلامللةماهةلاسر ...

...مكوحنانمازتلا

لارنجتاجتنمدحأرايتخاىلعمكركشن
.زروتوم
مكتبكرموحنمكئاضرنامضبنومزتلماننإ
.ةديدجلا
ىلإمكوعدنوماتلامكئاضرءاروىعسناننإ
ءارجإتاجايتحاصخياميفانيلإعوجرلا
.اهدعبوأنامضلاةرتفءانثأءاوس،ةمدخلا

ىلعبيتكلااذهيوتحي:ةبكرملانامض
نايرسءدبخيراتكلحضويوكتبكرمنامض
اهيطغييتلاتارتموليكلاددعونامضلا
ةبكرملالخادهيلعظافحلامكيلعو.نامضلا
ىلإةجاحلادنعدمتعملاليكوللهميدقتو
رفاوتيغبني.نامضلااهلمشيلامعأءارجإ
عيبتررقاذإ.كترايسعمبيتكلااذه
نويلبقتسملانوكلاملالصحيسف،كتبكرم
ديدجلاكلامللنكمي.تامولعملاهذهىلع
GMءالمعةمدخزكرمعملصاوتلا
لوصحللكلاملاةدعاسممسقىلإعوجرلا(
تاهجليصافتثيدحتو)فتاوهلاماقرأىلع
.هبةصاخلالاصتالا
ىلإرظنلاب:اهبةيانعلاوةبكرملاليغشت
يعناننإ،ةديدجلامكتبكرميفمكرامثتسا
ةظفاحملاواهليغشتباوموقتنأيفمكتبغر
ىلعمكثحنيلاتلابو.حيحصلكشباهيلع

كلاملاليلديفةدراولاتاميلعتلاعابتا
يفةدعاسملللودجلاعبتا.ةنايصلالودجو
ةجتانلاةيسيئرلاحالصإلاتاقفننمةيامحلا
نكمي.ةبسانملاريغةنايصلاوألامهإلانع
ةميقبظافتحالايفاًضيأكلذدعاسينأ
كلاملاىلوتي.اهعيبةلاحيفةبكرملا
ةنايصلالامعأةفاكءارجإةيلوؤسم
ةلودجمةنايصءارجإكلزوجي.ةبولطملا
ةمدخزكرموأزروتوملارنجليكوىدل
زروتوملارنجليكوىدلرفوتيس.لهؤم
لجأنمةثيدحلاتالآلاوتاودألادمتعملا
مهيدلنأامك.ةقيقدوةعيرستاصيخشت
ةنايصلاءارجإمهنكمينوبردمنوينف
امك.ةيلصأرايغعطقمادختسابةبولطملا
تاقحلملاوةيلصألارايغلاعطقةفاكيطُغت
يفزروتوملارنجنماهئارشبتمقيتلا

تاقحلملاوةيرصحلارايغلاعطقنامض
عطقءانثتساب)ماكحألاوطورشلاقبطت(
يفةنايصلاعطقبةمئاقرفاوتت.ةنايصلا
بيتكيفدوجوملاةلودجملاةنايصلامسق
نامضنعتامولعملانمديزمل.نامضلا
ةصاخلاتاقحلملاوةيلصألارايغلاعطق
ىجُري،هماكحأوهطورشوزروتوملارنجب
رفوي.زروتوملارنجليكوىلعلاصتالا
ةددمملمعتاعاسءالكولانمديدعلا
تنرتنإلاربعلوادجولقنلئاسوو
.ةمدخلاتابلطتميفةدعاسملل

ءارجإكرايتخاةلاحيف:ةنايصلالجس
،لهؤمةمدخزكرميفةلودجملاةنايصلا
يتلاتالاصيإلابظافتحالانسحتسملانمف
ىلإاهميدقتوةلودجملاةنايصلاءادأيطغت
ىلعنامضلايرسيالو.بلطلادنعكليكو
.ةبكرمللةنايصلامادعنانعةمجانلارارضألا
ةميلسلاتالاصيإلانوكتنأنكمي،كلذلو
حورطملالاؤسلانعةباجإلادنعاًدجةمهم
صقنةجيتنوهلطعلاناكاماذإنأشب
بيعنعاًمجانوأ،ةحيحصلاةنايصلاءارجإ

.ةدوجلايفوأداوملايف
يأءارجإنأبةياردىلعنوكتنأىجري
ىلعرثؤيدقكتبكرمىلعتارييغت/تاليدعت
نكميىتحواهلمحتةوقواهتمالسواهئادأ
ةيموكحلادعاوقلافلاخينأ
الةلكشممكتهجاولاحيف:كلاملاءاضر
،نامضلاةرتفدعبوأءانثأاهلحنكمي
ةرادإءاضعأدحأىلإثدحتلامكيلع
يغبنيف،ةلكشملاترمتسااذإنكلو.ءالكولا
نمنّوكملاءالمعلاءاضرإءارجإعابتا
.بيتكلااذهيفّنيبملاونيتوطخ
لارنجتاجتنمدحأرايتخاىلعمكركشن
.زروتوم
ربععيزوتللزروتوملارنجةكرش
ةدودحملاةيلوؤسملاتاذراحبلا
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ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا٢

نامضلاهيلعيرسيام
ربععيزوتللزروتوملارنجةكرشنمضت.

لك،ةدودحملاةيلوؤسملاتاذراحبلا
اموهو،ةديدجةفيفخةنحاشوأةرايس
".ةبكرملا"مسادعباميفهيلعقلُطيس

متتيتلاتاحالصإلاىلعنامضلايرسي.
ةرتفلالخثدحيللخيأةجلاعمضرغب
يفبويعنعاًمجاننوكيثيحبنامضلا
ةيأءارجإمتيسو.ةدوجلايفوأداوملا
و.نامضلاةرتفلالخةبولطمتاليدعت
وأةديدجلارايغلاعطقمادختسامتيس
.اهعينصتداعملا
عيمجلنامضلاةرتفنايرسأدبي.

هذهميلستخيراتنماًءدبتاحالصإلا
ىلعّنيبموهامك(اهليغشتوأةبكرملا
دنعيهتنيو.)بيتكلااذهليلخادلافالغلا
.هاندأّنيبموهامكةيطغتلاةرتفءاضقنا
يجوهيلورفيشتابكرملنامضلاةيطغت.

،*مك١٠٠٠٠٠/رهش٣٦يهيسما
.قبسأامهيأ
ماكحألاوطورشلاقبُطت*
متي،ةبكرمللةنمآليغشتةيلمعنامضل.

لارنجعينصتةأشنميفةبكرملكرابتخا
لبقليكولاةأشنمىلإةفاضإلابزروتوم
نمف،يلاتلابو.ليمعللميلستلا/عيبلا
ةبكرملاتافاسمدادعلجسينأيعيبطلا
)ةعوطقملاةفاسملا(تارتموليكةعضب

ديدمتمتيس.ليمعللميلستلا/عيبلالبق
عمىشامتيامبلاعفلاةبكرملانامض
.هذهةعوطقملاةفاسملا
يرسييتلاتاحالصإلاىلعلوصحلل.

ىلإةبكرملاذخأيغبني،نامضلااهيلع
،نامضلاةرتفلالخدمتعملاليكولا
تايلمعوأتاحالصإلاءارجإبلطو
ةرتفةحاتإنمدبالو.ةمزاللاطبضلا
تاحالصإلاءارجإبليكوللحمستةبسانم
.ةيرورضلا
طبضلاتايلمعوأتاحالصإلاءارجإمتي.

وأ/ورايغعطق(نامضلااهيلعيرسييتلا
.فيلاكتةيأنودب)ةنايصلامعأ
تابكرمىلعنامضلااذهيرسي.

يتلاوةلٰجسملايسمايجوهيلورفيش
ةقطنملخادةيعيبطةروصباهليغشتمتي
نوكينأةطيرش،طسوألاقرشلا
وأهيلورفيشليكونعاًرداصنامضلا
.طسوألاقرشلايفدمتعميسمايج

ةيطغتضرغل(طسوألاقرشلاةقطنم
:)نامضلا
نواعتلاسلجميفءاضعألالودلاعيمج
.قارعلاونميلاوندرألاونانبلويجيلخلا

نامضلاهيلعيرسيالام
عطقىلعنامضلااذهدونبيرستال.

ةنايصلاوةمدخلاعطقعجار.ةنايصلارايغ
نمةلودجملاةنايصلامسقيفةجردملا

نمديزمىلعلوصحلل.بيتكلااذه
رايغعطقنامضلوحتامولعملا
.دمتعمليكوبلاصتالاءاجرلا،ةنايصلا
ةنايصلاءارجإمدعنعةجتانلالاطعألا.

لودجيفحضوموهامكةميلسلا
ةددحملاتارتفلاةاعارممدع؛ةنايصلا

دوقولامادختسامدع؛ةنايصلالودجيف
يفاهبَىصوملاميحشتلاتويزوتيزلاو
ىلعليلدبظافتحالامزلي.كلاملاليلد
.كلاملاليلدتاميلعتلاًقفوةنايصلاءارجإ
ىلعصرحاوتالاصيإلاعيمجبظفتحا
نأشبتالؤاستةراثإةلاحيفاهريفوت
لامعأعيمجءارجإبىصُويو.ةنايصلا
.دمتعملاكليكودنعةيرودلاتامدخلا
نمالإتاراطإلاىلعنامضلايرسيال.

بجي.تاراطإللةعنصملاةكرشلالبِق
.ليصافتلاىلعلوصحللكليكوبلاصتالا
نعةمجانلارارضألاوأثداوحلا.

وأتاقرسلاوأقئارحلاوأتامداصتلا
لامعأوأبيرختلاوأديمجتلاتايلمع
يتلاماسجألاوأ،تاراجفنالاوأبغشلا
مادختساءوساًضيأو،ةبكرملابمطترت
وأةفصرألافاوحىلعةدايقلاكةبكرملا
وأ،تاقابسلاوأةدئازلاةلومحلا
ءارجإىلإًةفاضإ;ىرخألاتاسفانملا
يفامب(ةبكرملاىلعتاليدعت/تارييغت
)ءادألانيسحتلزاهجوأجمانربيأكلذ
نامضلاءاغلإمتيس،كلذىلإةفاضإلاب
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٣ ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا

.هبثبعلاوأتافاسملادادعفاقيإمتاذإ
ليلديفحيحصلامادختسالاحيضوتمتيو
.كلاملا
نعجتانتانوكملادحأيفلطع/فلتيأ.

نمتسيلتاقحلم/ءازجأيأمادختسا
ريغتاقحلم/ءازجأوأزروتوملارنججاتنإ
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعم

دوقولاةيعونةءادرنعةمجانلارارضألا.
ريغنيزنبلادوقووأهايملاثولتوأ
كلاملاليلدةعجارمىجُري.حيحصلا

نمديزمىلعلوصحلل،"دوقولا"نمض
.تايصوتلا
يفةطقاستملاءايشألانعجتانلاررضلا.

تاراصع،ةيئايميكلاداوملا(ءاوهلا
وأ،دَربلاوأراجحألاوأ،)خلإ،تاتابنلا
وأ،ناضيفلاوأءاملاوأ،لزالزلا
عفسلاوأ،قربلاوأ،فصاوعلا
.خلإ،يلمرلا
بلاوقوفاوحلالثمةرهاظلارصانعلا.

تاناطبلاوموركلاةيطغأومسجلا
حطسأوكبحلاطئارشوةيطاطملا
،خلإ،ةرخؤملاحابصم/يمامألاحابصملا
ببسبةيمتحةروصبروهدتتسيتلاو
ىلإضرعتلاومداقتلاومادختسالا
وأةيئايميكفيظنتتاجتنم
.خلإ،اهمادختسا
وألكآتلاوأزازتهالاوأةيداعلاءاضوضلا.

وأههوشتوأهناتهبوأنوللاريغتوأىلبلا
.هحوضومدع

لثمةكلهتسملارايغلاعطقعيمجفيظنت.
وأتابمللاوألاعشإلاتاعمشوأرتالفلا
تاناطبوأةلكآتملالمارفلاوأةمزحألا
لمارفلاراودبيطشتةداعإوأضباقلا
امب(اهميحشتواهعيملتوخلإهلادبتساوأ

اهلادبتساو)قيلعتلاماظنميحشتكلذيف
ىرخألاةداتعملاةنايصلاتامدخءارجإو
،كلذيفامبتابكرملاعيمجمزلتيتلا
لثمتايلمع،رصحلااللاثملاليبسىلع
اهتنزاوموتالجعلاةاذاحموباوبألاطبض
.خلإ،دوقولامظنفيظنتوراطإلانارودو
كلاملاليلدوةنايصلالودجعجار
.ةلماكلاتامولعملاىلعلوصحلل
ةراسخةيأنامضلااذهيطغيال.

لاثملاليبسىلع(كلذيفامب،ةيداصتقا
ةراسخنعضيوعتعفد)رصحلاال
ةراسخوجاعزإلاورجألاوأتقولا
ةبكرملاريجأتتاقفنوةبكرملامادختسا
رفسلافيلاكتوماعطلاوةماقإلاريتاوفو
وأةراسخةيأونيزختلاموسروىرخألا
.قحالوأضراعررض

يراسلاديحولاحيرصلانامضلاوهاذه
ملويسمايجوأهيلورفيشتابكرمىلع
لارنجةكرشوأءالكولاوأنوعزوملاضوفي
ةيلوؤسملاتاذراحبلاربععيزوتللزروتوم
وأمازتلايأميدقتبصخشيأةددحملا
ةباينتابكرملاهذهبقلعتتىرخأةيلوؤسم
هذهىلعٍراسنامضيأةدم.مهنع
يفةددحملاةدملاىلعةروصقمةبكرملا
زروتوملارنجةكرش.بوتكملانامضلا

ةدودحملاةيلوؤسملاتاذراحبلاربععيزوتلل
ةعباتوأةيضرعتايفلتيأنعةلوؤسمريغ
بوتكملانامضلااذهلقرخيأنعةجتان
يأيفطورشيأنعةلوؤسمريغكلذكو
.ينمضنامض

دودحملانامضلانعاهتفرعمبجيرومأ
ةديدجلاتابكرملل

ةماعتامولعم

،نامضلابجومبحالصإلاىلإفدهناننإ
ةرتفلالخثدحيلطعيأ،ةفلكتيأنود
وأداوملايفبويعنعةجتانلانامضلا
تاكلهتسملادبتساكلذنمضتي.ةيعنصملا
زاغوديربتلالئاسوتويزلالثم،ةمدخلا
ةجاحلادنعكلذىلإامولئاوسلاوديربتلا
.تاحالصإلاهذهءارجإل
نيحلطصملانيبفالتخالاةظحالمءاجرلا
يفامهمادختسادنع"ررض"و"بويع"
ةكرشلانألبويعلاةيطغتمتت:نامضلا
مكحتنالنكلو؛ةلوؤسملايهةعنصملا

دعبثدحتءايشأنعجتانررضيأيف
ءوسومداصتلالثم،ةبكرملاكملست
يطغياليلاتلاب.ةنايصلامدعومادختسالا
ببسيأنعجتانلاررضلانامضلااذه
.ةبكرملاكملستدعبثدحي
نامضلانماًضيأةنايصلاتامدخىنثتست
اًقفوةبكرملاةنايصكلاملاةيلوؤسمنمنأل
.ةنايصلالودجل
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ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا٤

طبضلاتايلمع

وهامك"طبضلاتايلمع"حلطصملاريشي
تاحالصإلاىلإنامضلايفمدختسم
عطقلادبتسابًةداعةبوحصملاريغةطيسبلا
ةيرورض(طبضةيلمعةيأةيطغتمتت.رايغلا
.نامضلاةرتفلالخ)يعنصمبيعحالصإل
تاحالصإلاوةنايصلا

ةطساوبتاحالصإلاوةنايصلاءارجإنكمي
بجينكلو؛صصختمليكوةمدخزكرم
نامضلابةلومشملاتاحالصإلاءارجإ
بجي.دمتعمزروتوملارنجليكوةطساوب
ءارجإتبثتيتلاتالاصيإلابظافتحالا
ةكرشلبِقنمةددحملاةيرودلاةنايصلا
تارتفللاًعبتميلسلكشبزروتوملارنج
نأشبتالؤاستةراثإةلاحيفةددحملا
لكىلإتالاصيإلاهذهلقنبجي.ةنايصلا
عزومظفتحي.ةبكرملاهذهلٍلاتكلام
قحلابدمتعملايسمايجوأهيلورفيش
:ىلعنامضلاةيطغتضفريف
رايغعطقمادختسانعةمجانلالاطعألا.

داوم/ءازجأوأةيلصأريغزروتوملارنج
زروتوملارنجنمةدمتعمريغةكلهتسم

ريغةنايصلانعةجتانلالاطعألا.
.)كلاملاليلدتاداشرإلاًقفو(ةحيحصلا
ءازجألا/تانوكمللطقفنامضلاءاغلإمتيس
.اهلمكأبةبكرمللسيلوهالعأةروكذملا

ىرخألارهظملارصانعوءالطلاوةيندعملاحاولألا

ةيندعملاحاولألايفررضوأبويعثدحتدق
رهظملارصانعوأتاوسكلاوأءالطلاوأ
ءانثأوأعيمجتلالالخعنصملايفىرخألا
متيةداعو.ليكولاىلإةبكرملانحش
يفثدحترارضأوأبويعيأفاشتكا
ءانثأعنصملايفاهحالصإمتيوعنصملا
مزتلي،كلذىلإةفاضإلاب.صحفلاةيلمع
موقي.ميلستلالبقةبكرملكصحفبءالكولا
يتلاعنصملابويعوأرارضأحالصإبءالكولا
نعجتانررضيأكلذكواهحيحصتمتيمل
.ةبكرملاكميلستلبقهفاشتكامتيلقنلا
ةدوجومنوكتيتلابويعلانامضلايطغي
رهظملاوأءالطلاوأةيندعملاحاولألايف
حصنن،كتيامحلنكلو.ةبكرملاكميلستتقو
فاشتكادنعريخأتنودليكولاةراشتساب
يطغيالنامضلانأل،بويعلاهذهنميأ
وأمادختسالانعجتانلايعيبطلافلتلا
.ةيعيبطلالماوعللضرعتلا
ةدعاسملل.حطسلاأدصنامضلايطغيال
مهملانمف،لكآتلانمكتبكرمةيامحيف
نمةمظتنمةروصبكتبكرمىلعظافحلا
.ةيلاتلاتاحرتقملالالخ
فيظنودرابءامبماظتنابكتبكرملسغا.

تابكرمللففخمليسغنوباصو
تالضفوأراقلاوأتارشحلاتمكارتاذإ.

ىلعىرخأةلثاممبساوروأرويطلا
اًروفاهلسغبمق،كتبكرم

لظلايفكتبكرملسغا.
ةصاخةيانعبمايقلامزلي،ةنيعمتالاحيف
عوجرلاىجري.لكآتلانمكتبكرمةيامحل

.كبصاخلاكلاملاليلدىلإ
برقلابوأىلعةرايسلاةدايقةلاحيف.

/رحبلا(يحلمىوتحمتاذقطانمنم
قطانموأ)كلذريغوأرحبلائطاش
ةرايسلالمحملسغا،رابغلاةديدش
ىلعضفخنمطغضتاذءامبيلفسلا
.رهشلكةدحاوةرملقألا
يفغيرفتلاتاحتفنوكتنأمهملانم.

رفوتاذإ(ةيلاخباوبأللىلفسلافاوحلا
تاحوللاظفحتنأو،)كلذ
.ةحضاوةحجرأتملا
مق،ءالطلايفشودختفشتكااذإ.

.روفلاىلعكلذنيسحتب
ىصحلاهوسكيقيرطيفدوقتتنكاذإ.

كرابتعايفعض،تاعقنتسملاقطانموأ
لكفلخنيطلاوأروخصلاتايقاوبيكرت
ةفلكتنعًالوؤسمكلاملانوكي.ةلجع
.ةروكذملاتاقحلملا
داوملالثم،ةصاخةنحشلمحتتنكاذإ.

ةليزملاحالمألاوةدمسألاوةيوايميكلا
داوملاهذهنوكنمدكأت،خلإ،ديلجلل
.اًديجقلغلاةمكحموةفلغم



Chevrolet and GMC Vehicle Warranty (GMNA-Localizing-MidEast-
14638262) - 2021 - CRC - 3/23/20

٥ ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا
وأةثداحببسبةفلاتكتبكرمتناكاذإ.

ءالطلافلتىلإكلذىدأولثاممببس
كتبكرمحالصإبمق،ةيقاولاءالطلاةقبطو
ًالوؤسمكلاملانوكي.تقوعرسأيف
.حالصإلااذهةفلكتنع

نامضلاةمدخ

عيبيدمتعمليكويألنكميهنأنممغرلاب
نمهنأالإ،نامضلاتاحالصإءارجإكترايس
عابيذلاليكولاىلإدوعتنأنسحتسملا
يصخشلاهمامتهاببسبكترايس
.كبرمتسملاو
لضفتف،لقنتلاءانثأوأةلوجبموقتتنكاذإ
زروتوملارنجنمدمتعمليكويأةرايزب
تاحالصإءارجإلكتبكرمةمدخلضوفم
ببسبكتبكرملطعتةلاحيف.نامضلا
لصتاف،نامضلايفىطغمءزجلشف
ىلعةدعاسملاوأدمتعمليكوبرقأب
.رمألامزلأاذإ،قيرطلا

حالصإلابصاخلانامضلالجس

ليكوللزوجي،كبةصاخلاتالجسلابكديوزتل
لجسنمةخسنريفوتةمدخلامدقم
.حالصإلابصاخلانامضلا

ةيبنجألانادلبلا-لوجتملاكلاملاةمدخ

ريغدالب(يبنجأدلبيفلوجتتتنكاذإ
تجاتحاو)طسوألاقرشلاةقطنمنادلب
ضرعبىصويف،تاحالصإىلإةبكرملا
،دمتعمCadillacليكوىلعكتبكرم

نوموقينيذلاءالكولادحأنوكينألضفيو
اميفو.كتبكرمزارطنمتابكرمحالصإب
دنع،ضيوعتلابةصاخةلأسميأبقلعتي
،فورظلابنايبميدقتكيلع،كدلبلكعوجر
ةيأو،يلصألاحالصإلابلطنمةخسنو
متيذلالمعلاىلعلدت"ةعوفدم"تالاصيإ
.كليكوىلإةلدبتسملارايغلاعطقوهؤارجإ
ىلإاًمئادعوجرلاىجري:ةظحالمىجري
لوحتامولعمىلعلوصحللكلاملاليلد
لوديفليغشتلادنعدوقولاتابلطتم
مزلتتاحالصإةيأنامضلايطغيال.ةيبنجأ
.ثولموأبسانمريغدوقومادختساببسب
نامضلادعبامتاحالصإ

ءاهتنادعبكتبكرميفةلكشمهجاوتتنكاذإ
ىلعكثحناننإف،نامضلاةيطغتةدم
ةنايصلاءارجإلليكولاىلإعوجرلارارمتسا
.تاحالصإلاوتالكشملاصيخشتوةينيتورلا
اًديجةبكرملانوفرعينودمتعملاءالكولاف
.رارمتسابكئاضرإبنومتهممهنأامك

جاتنإلاتارييغت

اهؤالكووزروتوملارنجةكرشظفتحت
تابكرملاىلعتارييغتءارجإيفقحلاب
تقويأيفاهنوعيبيوأ/واهنوعنصييتلا
تارييغتلاسفنءارجإبمازتلايألمحتنود
قبسيتلاتابكرملاىلعةهباشمتارييغتوأ
.اهعيبوأ/واهعنص
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كلاملاةدعاسم٦

نيتوطخنمنّوكملاءالمعلاءاضرإءارجإ

.زروتوملارنجلوكليكولمهمكءاضرنإ
ةلماعميفلكاشميألحمتيس،ًةداع
تارادإلالخنمكتبكرمليغشتوأتاعيبملا
ىلعو.ليكولابةصاخلاةمدخلاوأتاعيبملا
مهفءوستالاحثدحتدقف،كلذنممغرلا

اياونلالضفأرّفوتمغربنايحألاضعبيف
لحمتيملاذإف.ةينعملافارطألاعيمجنم
،كيضرييذلاوحنلاىلعكبلطوأكتلكشم
:ةيلاتلاتاوطخلابمايقلاكيلعف
دحأعمكتلكشمشقان:ىلوألاةوطخلا
ًابلاغو.ليكولاىدلةرادإلاقيرفءاضعأ
.ىوتسملااذهىلعىواكشلالحنكمي
عجاردقةمدخلاوأتاعيبملاريدمناكاذإو
.ماعلاريدملاعملصاوتف،لعفلابةلكشملا
قيرفنكمتيملاذإامأ:ةيناثلاةوطخلا
كيلعف،كتلكشملحنمليكولاىدلةرادإلا
:ـبلاصتالا
ءالمعلاةكراشمزكرم
:فتاهلا
٨٠٠٨٢٠٠٠٤٨:ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
٨٠٠٠٢٠٠٠٢٥٧:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
٨٠٠٠١٦٣:رطق
٨٠٠٧٧٦٠٧:نامع
٠٨٠٠٢٢٤٨٢:ندرألا
٨٠٠٠٤٤٣٤:نيرحبلا
(٢)٢٠+:نميلاونانبلوتيوكلا ٢٨١٧-٣٨٢٧
٠٥٠٨-٢١٦٠(٢)٢٠+و

٢٠٢+:قارعلا ٢١٦٠١٨٨٨
:ينورتكلإلاديربلا

customerservice@gmarabia.com

اًحابص٨:٠٠نميبدتيقوتبزكارملالمعت
،سيمخلاىلإتبسلانمًءاسم٨:٠٠ىلإ
ليصافتنيودتمتيس.ةعمجلامويقلغتو
ىلإتانايبلاكلتلقنوبلطلاوأةلكشملا
ذاختالةبسانملازروتوملارنجةكرشماسقأ
ميدقتلاًدعتسمنوكتنأبجي.يروفءارجإ
:ةيلاتلاتامولعملا
كفتاهمقروكناونعوكمسا.
هتفرعمنكمييذلا(ةرايسلافيرعتمقر.

ةلصتملاةحوللانموأليجستلاتانايبنم
ةزهجأةحولنمرسيألايولعلابناجلاب
جاجزلاربعاهتيؤرنكمييتلاوتاسايقلا
).يمامألا
هعقوموليكولامسا.
ةعوطقملاةفاسملاوةبكرملاميلستخيرات.

ًايلاح
ةلكشملاةعيبط.
ءاجرلا،ءالمعلاةكراشمزكرمبلاصتالادنع
كتلكشملحنكميهنأرابتعالايفعضولا

هقفارممادختساب،ليكولاعقوميف
انحارتقاببسوهاذهو.هيفظوموهتزهجأو
ًاقباسةروكذملاتاوطخلاعابتابموقتنأ
.بلطموأةلكشمكيدلنوكتامدنعبيترتلاب

زروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلاةدعاسم

قحييتلاايازملاعيمجمسقلااذهحرشي
ةدعاسمةطخلالخنماهبعافتنالاكل
يتلاو،زروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
كئارشموينماًءدبتاونس٤ةدمليرست
ةطخلاهذهتُممصدقو.ةديدجلاكتبكرمل
تاحالصإلليروفلاءارجإلايفكتدعاسمل
.ئراوطلاتالاحيفبحسلاوأةطيسبلا
ءاوهلانمغرفمراطإدوجودنع.
لامرلابةبكرملاتقلعاذإ.
دوقولادفناذإ.
ةيراطبلاتغرفاذإ.
يكيناكيملطعثدحاذإ.
ثداحلتضرعتاذإ.
مسقللعوجرلاءاجرلا.طورشلاقبطت
امبليصافتلانمديزمىلعلوصحلليلاتلا
.ليمعلااهلمحتييتلافيلاكتلااهيف
ةمدقملاقيرطلاةدعاسمبةصاخلاةعجارملاةمئاق
زروتوملارنجنم

ًالطعناكءاوس،ئراوطلاةلاحيف
تاداشرإلاهذهعبتا،ًاثداحوأًايكيناكيم
:ةطيسبلا
.ناكمإلاردقبءودهلابلحت.
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمبلصتا.

.روفلاىلعزروتوملارنج
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٧ كلاملاةدعاسم
نمدكأتف،ةرايسلابلافطأكانهناكاذإ.

ءاجرلاو،نونئمطموحيرمعضويفمهنأ
كيلعناكاذإمهدرفمبمهكرتمدع
.ةدعاسملابلطلباهذلا
.ةرايسلافيرعتمقرريفوتىلعصرحا.

مقرلااذهنوكي،تازارطلاعيمجيف
جاجزلليلفسلاءزجلالالخنمًايئرم
.ةبكرملاجراخنم،قئاسلاةهج،يمامألا
ةقاطبىلعاًضيأمقرلااذهدجتدق
.نامضلابيتكىلعوكبةصاخلاليجستلا
عرسأيفكيلإلوصولايفانتدعاسمل.

عقوملاناكمإلاردقدّدح،نكممتقو
.هيفدجاوتتيذلا
وأةرسألابلاصتالاانمتبلطاذإ.

تالاصتالاعيمجبموقنسف،ءاقدصألاب
.ةمزاللا
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمفتاهماقرأ
جاردإمتامك.انهةجردمزروتوملارنج
ةدعاسمقصلمىلعاًضيأفتاهلاماقرأ
زروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
انيلإلوصولاكنكمي.كتبكرمبقحلملاو
.ةنسلايفاًموي٣٦٥رادمىلعمويلالاوط
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمفتاهماقرأ
:زروتوملارنج
:STC،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

٨٠٠٨٩٧ ٣٧٧٩
:Mobility،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

٨٠٠٨٥٠ ٠٠٠٦

:Zain،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
٨٠٠٨٥٠ ٠٠٠٦

٨٠٠٠٣٥٧٠٢٨٢٨:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
٨٠٠٠٩٧٣٠٧٧٩:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
٠٠٨٠٠:رطق ٩٧٣١٨
٢٤٧٩:نامع ٩١٩٩
٠٦:ندرألا ٥٨٥ ١٦٤٥
)يلود(٩٦٢٦٥٦٢٦٩٩٩:ندرألا
)يلود(٩٦٢٦٥٠٠٨١٤٥:ندرألا
٨٠٠٠١٧٧٩:نيرحبلا
٢٢٥:تيوكلا ٨٣٦١١
٠١:نانبل ٦١٣ ٣٣٤
٩٧٣+:نميلا ١٧٥٧ ٧٠٧٧
)يلود(+٩٧٣١٧٥٧٠٧٧:نميلا
قيرطلاةدعاسمموقتس،ثداحعوقوةلاحيف
باكرلاوقئاسلالقنبزروتوملارنجنمةمدقملا
نكسوأ/وةليدبلقنةليسوهبرفوتتناكمىلإ
فيلاكتلانعًالوؤسمكلاملانوكينكلو.بسانم
ةلصلاتاذىرخألافيلاكتلاوبحسلاولقنللةيلعفلا
.ةثداحلااهلتعقويتلاةرايسلاب

زروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلاةدعاسمطورش
ىلإةرايسلابحسةيلمعةيطغتمتتس.

ىلإوأ)ةفاسملاةاعارمعم(عيبلاليكو
ىتحزروتوملارنجةكرشلليكوبرقأ

زكارمدحأترتخااذإ.ًايكيرمأاًرالود١٥٠
برقأنمدعبأناكوزروتوملارنجةمدخ
ةيلمعتزواجتو،لطعلاعقوملزكرم
كنمبلطنسف،ًايكيرمأاًرالود١٥٠بحسلا
.ةمدخللةيفاضإلاةفلكتلاعفد

لمرلانمجارختسالاةيلمعفيلاكت.
،ًايكيرمأاًرالود١٥٠ىلعةروصقم
قيرطلاةدعاسمراشتسمكغلبيسو
لالخدحلابزروتوملارنجنمةمدقملا
.ةملاكملا
/ءاوهلانمةغرفملاتاراطإلاةلازإمتتس.

اهلادبتساوبرستاهبيتلاتاراطإلا
كلاملمحتي.ًاناجميطايتحالاراطإلاب
عيمجحالصإةفلكتةيلوؤسمةبكرملا
.ةفلاتلاتاراطإلا
ةلاحيفدوقولاةمدخكلمدقتس.

برقألكليصوتلًايفاكاًدوقوئراوطلا
.)ىصقأٍدحبتانولاغ٣(دوقوةطحم

متيسف،كتماقإدلبجراخلطعلاثدحاذإ.
لدعمبةبكرملاكلاملقدنفلاتاقفنعفد
ةرتفل،ًايمويًايكيرمأاًرالود١٢٠ىلإلصي
ىلعكلذقبطني.ىصقأدحكمايأةثالث
مويلايفهحالصإنكمياليذلالطعلا
لارنجةمدخزكرمهددحياملاًعبت،هسفن
.زروتوم

،كتماقإدلبجراخلطعلاثدحاذإ.
قيرطلاةدعاسمةمدخيطغتسف
ركاذتةفلكتزروتوملارنجنمةمدقملا
ددعلوكلةيداصتقالاةجردلانمناريط
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كلاملاةدعاسم٨

)زروتوملارنجهددحت(باكرلانمدودحم
قبطني.داتعملاةماقإلالحمىلإةدوعلل
ةعاس٤٨حالصإلاتقوزواجتاذإكلذ
زكرمهددحياملاًعبتلطعلاثودحبقع
.زروتوملارنجةمدخ

دعبةبكرملادادرتسالرفسلاتاقفن.
ناريطلاركاذتةفلكتةيطغتمتت:حالصإلا
ساسأىلعةرجألاتارايسوةيداصتقالا
ةدمتعملاقيرطلاةدعاسمةمدخ
فيلاكت.زروتوملارنجنمةمدقملا
ةيفتاهلاتاملاكملاوتابجولاوقدانفلا
ريغةبكرملادادرتساءانثأاهلمحتمتييتلا
قيرطلاةدعاسمةيطغتيفةنمضم
.زروتوملارنجنمةمدقملا
ةلئاعلاغالبإل.ةلجاعلالئاسرلالقن.

ةمدخموقتس،كفقومبءاقدصألاو
لارنجنمةمدقملاقيرطلاةدعاسم
ةيرورضلاتالاصتالاعيمجءارجإبزروتوم
.ًاناجم،كنعةباين
:دحلا.

ديدحتقحبزروتوملارنجظفتحت
قئاسلاوأكلاملاىلإةمدقملاةدعاسملا
حبصتامدنع،ةمدخةيأبقلعتياميف
،زروتوملارنجريدقتىلعءانب،ىوكشلا
راركتلابقلعتياميفءاوسدحلانعةدئاز
.تالاحلاةيعونوأةفلكتلاوأ
ةمدقملاقيرطلاةدعاسمةطخيطغت
نواعتلاسلجملودزروتوملارنجنم
نميلاوأندرألاوأنانبلوأيجيلخلا

ةماقإلادلبجراخلطعلاثدحاذإ.طقف
وأيجيلخلانواعتلاسلجملودجراخو
كلاملانوكيف،نميلاوأندرألاوأنانبل
ىلع(ةبكرملابحسبمايقلانعًالوؤسم
فيلاكتللةبسنلابكلذكوةصاخلاهتقفن
فيلاكتلاوةبكرملالقنوبحسللةيلعفلا
يأدودحلخادىلإ)ةلصلاتاذىرخألا
اقفوو،هالعأةروكذملاةيطغتلالودنم
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمدونبل
.زروتوملارنج

ةدعاسمموقتس،ثداحعوقوةلاحيف.
لقنبزروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
هبرفوتتناكمىلإباكرلاوقئاسلا
.بسانمنكسوأ/وةليدبلقنةليسو
فيلاكتلانعًالوؤسمكلاملانوكينكلو
ىرخألافيلاكتلاوبحسلاولقنللةيلعفلا
اهلتعقويتلاةرايسلابةلصلاتاذ
.ةثداحلا

ةماهتافيرعت

:ةبكرملا
ليلدلااذهيفددحموهامكينعتةبكرملا
:نأطرشب

ماعلالقنلايفةبكرملامادختسامدع.١
.عئاضبلاوأصاخشألل
.مغك٣٥٠٠نعاهنزوديزيال.٢

:لطعلا
لطعلاويئابرهكلالطعلانمضتي
نكلءاوهلانمغرفملاراطإلاويكيناكيملا
يفقلعتلاودوقولادافنوثداحببسبسيل
.لمرلا
:ثداحلا
ريمدتلاوأررضلا،دقفلاوأرورملاثداوح
مدعببسيامم،ةقرسوأقيرحنعجتانلا
.ةبكرملاةكرح
:داتعملاةماقإلادلب
ةماقإلادلبيفكلاملاةماقإلحموأنطوم
نواعتلاسلجملودلخادنكلو،داتعملا
.نميلاوأندرألاوأنانبلوأيجيلخلا
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٩ ةلودجملاةنايصلا

ةماعتامولعم

ةنايصللةينمزلاتارتفلاربتعت:ةظحالم
داومولئاوسلاوتاصوحفلاوتارابتخالاو
ىلعظافحللةيرورضاهبىصوملاميحشتلا
يطغيال.ةديجلمعةلاحيفةبكرملاهذه
مازتلالامدعنعجتانلافلتلاةبكرملانامض
.ةيرودلاةنايصلاعابتاب
ةنايصللكتبكرمعاضخإيرورضلانم.

مسقنمضكلاملاليلديفةدراولا
ظافحلالجأنمكلذو"ةيرودلاةنايصلا"
ءادألاوةرادجلاوةمالسلاصئاصخىلع
.لصألايفاهيفةدوجوملا
رمعةبقارمماظن(OLMرشؤملداذإ.

ةبكرملاتناكاذإ(كتبكرميف)دوقولا
اذإوأ،ريذحتدوجوىلع)كلذبةزهجم
ىلإكتبكرميفتافاسملادادعلصو
ليلديفةحضوملاتارتموليكلاددع
وأةلودجملاةنايصلامسقبجومبكلاملا
امهيأ()اًرهش١٢(ةرظانتملاةينمزلاةرتفلا
ةمدخزكرمىلإكتبكرمذخ،)قبسأ
كدوزيسيذلاودمتعمليكووألهؤم
.ةمئالملاتامدخلاوءازجألاب
ظفتحا،ةنايصلالامعأذيفنتدرجمبو.

متيتلاةلودجملاةنايصلالامعأتالجسب
ةنايصلاةمدخءارجإةلاحيف(اهءارجإ
نمبلطاوأ)ةلهؤمةمدخةطحمىدل
ةبسانملاةناخلاءلمكبصاخلاليكولا

ةلاحيف(اهيلعهريشأتوبيتكلااذهيف
نمدمتعمليكوىدلةنايصلاةمدخءارجإ

لجسةباثمبكلذنوكيل)زروتوملارنج
هجاتحتدقيذلاوكبصاخلاةنايصلا
امك.نامضلابةلومشملاةنايصلالامعأل
ةبكرملاكّالمللجسلااذهنيبيس
يتلاةنايصلاةدوجىدمنييلبقتسملا
.اهيلعتيرُجأ
ميحشتلاداومولئاوسلاعاونأجاردإمت.

.كلاملاليلديفاهبىصوملا
ىوتسملظينأاًدجمهملانم:ريذحت
سايقمىلعةنيبملادودحلانمضتيزلا
رمعبقارمكربخيالثيح.تيزلاىوتسم
،كرحملاتيزىوتسمضفخنيىتمتيزلا
سايقممادختسابالإكلذسايقنكميالو
امك،كرحملاةروصقميفدوجوملاتيزلا
ضفخنااذإو.كلاملاليلديفّنيبموه
نإف،ىندألادحلانملقأىلإتيزلاىوتسم
ًءانبو.فلتللكتبكرمكرحمضّرعيدقاذه
ىوتسمصحفىلعصرحا،كلذىلع
ةبكرملااهيفدوزتةرملكيفتيزلا
،رمألامزلاذإصقانلالمكتساو،دوقولاب
.بولطملادحلاقوفةبكرملادوزتالنكلو
ةنايصلالامعأنوكتنأنكمي:ريذحت
.ةغلابتاباصإلكضرعتىلإيدؤتوةريطخ
كئانتقاوةربخلابكماملإىلعصرحا،اذلو
نمٍيأبمايقلاترتخااذإةحيحصلاتاودألل
.كسفنبةنايصلالامعأ

تامدخلا/ةنايصلارايغعطق
تاناطبلا/لمارفلاليت.
ضباقلاتاناطب.
لاعشإلاتاعمش.
ةءاضإلاتابمل.
كرحملارويس.
تاحساملاتارفش.
كرحملاتيزرتلف.
ميحشتلاداومولئاوسلا.
كرحملاءاوهرتلف/ةيقنتزاهج.
باكرلاةروصقمءاوهرتلف.
توصلاةمظنأفيظنت.
قالزنالادودحميفلخلاروحملاةمدخ.
تامدصلاتاصتمم.
*حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاةيراطب.
**تالجعلاطبض/نزاوت.
***ةبكرملاةيراطب.
:ةدودحملاتانامضلا
اًرهش١٢*
مك١٢٠٠٠**
٪٥٠اًرهش٢٤-١٣،٪١٠٠اًرهش١٢***
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ةلودجملاةنايصلا١٠

ةحاتمتاغارفةيلاتلاتاحفصلايفدجتس
ةصاخلاةنايصلاةيلمعدامتعالجأنم
زروتوملارنجىدلليكولبِقنمكتبكرمب
ىدلةنايصلالامعأءارجإةلاحيف.دمتعم
عيمجبظافتحالاىجري،لهؤمةمدخزكرم
.اهءارجإمتيتلاةنايصلالامعأتالجس
ةيرودلاةنايصلادامتعاتاداهشميدقتف
ةيلاكشإانيلعرفويساهبىصوملاةحيحصلا
يرسيبيعدوجوببسبلطعلاناكاماذإ
صقنىلإعجريفلتلانأوأ،نامضلاهيلع
.ةنايصلاةيلمعءارجإ
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١١ ةلودجملاةنايصلا
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ةلودجملاةنايصلا١٢
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١٣ ةلودجملاةنايصلا
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ةلودجملاةنايصلا١٤
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