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 لمتلقي ومقدمي الرعایة الئحة بیانات
 ) EUAستخدام في حاالت الطوارئ (االترخیص 

 )COVID-19( 2019للوقایة من مرض كورونا  PFIZER-BIONTECH COVID-19للقاح 
 سنة وأكبر 16 من سن ألفرادل

 
)  COVID-19( 2019فیروس كورونا للوقایة من مرض علیك  Pfizer-BioNTech COVID-19لقاح  یتم عرض
ھذه على معلومات لمساعدتك على فھم مخاطر وفوائد لقاح  الئحة البیانات. تحتوي SARS-CoV-2الناجم عن 

Pfizer-BioNTech COVID-19 جائحة، والتي قد تتلقاھا بسبب انتشار COVID-19 .حالیًا 
 

. ال یوجد لقاح معتمد من COVID-19ھو لقاح قد یمنعك من اإلصابة بـ  Pfizer-BioNTech COVID-19لقاح 
 . COVID-19) للوقایة من FDAإدارة الغذاء والدواء األمریكیة (

 
. تحدث إلى مقدم  Pfizer-BioNTech COVID-19ھذه للحصول على معلومات حول لقاح  الئحة البیاناتاقرأ 

 . Pfizer-BioNTech COVID-19التطعیم إذا كانت لدیك أسئلة. إنھ اختیارك لتلقي لقاح 
 

 أسابیع في العضالت.   3 بفاصل - كسلسلة من جرعتین Pfizer-BioNTech COVID-19یتم إعطاء لقاح 
 

 الجمیع. Pfizer-BioNTech COVID-19قد ال یحمي لقاح 
 

 . www.cvdvaccine.com، یرجى االطالع على الئحة بیاناتھذه. لالطالع على أحدث  اناتلالئحة البیتم تحدیث قد ی
 

 ما الذي تحتاج إلى معرفتھ قبل أن تحصل على ھذا اللقاح؟
 ؟ COVID-19ما ھو 

ذا النوع من فیروس . لم یتم رؤیة ھSARS-CoV-2بسبب فیروس كورونا یسمى  COVID-19یحدث مرض 
من خالل االتصال بشخص آخر مصاب بالفیروس. وھو في الغالب   COVID-19 اإلصابة بـكورونا من قبل. یمكنك 

من مجموعة واسعة من   COVID-19مرض تنفسي یمكن أن یؤثر على أعضاء أخرى. یعاني األشخاص المصابون بـ 
یوًما  14المرض الشدید. قد تظھر األعراض بعد یومین إلى  األعراض المبلغ عنھا، تتراوح من األعراض الخفیفة إلى

؛ آالم في  إرھاقسعال؛ ضیق في التنفس؛  ؛ى أو قشعریرةمن التعرض للفیروس. قد تشمل األعراض ما یلي: حمَّ 
  غثیان أو ؛لتھاب الحلق؛ احتقان أو سیالن األنفاالتذوق أو الشم؛  تيصداع؛ فقدان جدید في حاس ؛العضالت أو الجسم 

 قيء؛ إسھال. 
 

 ؟ PFIZER-BIONTECH COVID-19ما ھو لقاح 
. ال یوجد لقاح معتمد COVID-19 اإلصابة بـ ھو لقاح غیر معتمد قد یمنع Pfizer-BioNTech COVID-19لقاح 

. COVID-19) للوقایة من FDA( الغذاء والدواء األمریكیةمن إدارة 

http://www.cvdvaccine.com/
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للوقایة من   Pfizer-BioNTech COVID-19قاح ل ) باالستخدام الطارئ ل FDAإدارة الغذاء والدواء األمریكیة (  صرحت 
COVID-19   الطوارئ ( في حاالت  ستخدام  اال عاًما أو أكبر بموجب ترخیص    16  من سن   شخاص لدى األEUA .( 

 
  في حاالت  ستخدام اال ما ھو ترخیص ، راجع " ) EUA(  ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ  لمزید من المعلومات حول 

 ھذه.   الئحة البیانات " في نھایة  )؟ EUAالطوارئ ( 
 

 PFIZER-BIONTECHلمقدم التطعیم الخاص بك قبل أن تحصل على لقاح  علیك إخبارهما الذي یجب أن 
COVID-19 ؟ 

 حاالتك الطبیة، بما في ذلك إذا كنت:أخبر مقدم التطعیم عن جمیع 
 أي حساسیة تعاني من  •
 ىحمَّ تعاني من ال •
 لدم تحصل على دواء لسیولة ااضطراب في النزیف أو   تعاني من •
 تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواًء یؤثر على جھاز المناعة لدیك  •
 للحمل  ینأو تخطط حامالً  •
 تقومین باإلرضاع •
 COVID-19تلقیت لقاًحا آخر لـ  •

 
 ؟ PFIZER-BIONTECH COVID-19من الذي یجب أن یحصل على لقاح 

  Pfizer-BioNTech COVID-19قاح ل) باالستخدام الطارئ لFDAسمحت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (
 عاًما أو أكثر.  16  لألشخاص من سن

 
 ؟ OVIDBIONTECH C-PFIZER-19یحصل على لقاح  أالمن الذي یجب 

 : انإذا ك Pfizer-BioNTech COVID-19یجب أال تحصل على لقاح 
 رد فعل تحسسي شدید بعد جرعة سابقة من ھذا اللقاح  كلدی •
 رد فعل تحسسي شدید تجاه أي من مكونات ھذا اللقاح لدیك •

 
 ؟ PFIZER-BIONTECH COVID-19ما ھي مكونات لقاح 

 على المكونات التالیة:  Pfizer BioNTech COVID-19یحتوي لقاح 
mRNA دھون ، )(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 

2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-
3- phosphocholine وتاسیوم أحادي القاعدة، كلورید الصودیوم،  ، كلورید البوتاسیوم، فوسفات الب)وكولیسترول

 ثنائي ھیدرات فوسفات الصودیوم، والسكروز. 
 

 ؟ PFIZER-BIONTECH COVID-19كیف یتم إعطاء لقاح 
 كحقنة في العضالت.  Pfizer-BioNTech COVID-19سیتم إعطاؤك لقاح 

 
 أسابیع.  3 بفاصلعبارة عن جرعتین  Pfizer-BioNTech COVID-19سلسلة لقاح 

 
 3، فیجب أن تتلقى جرعة ثانیة من نفس اللقاح بعد Pfizer-BioNTech COVID-19إذا تلقیت جرعة واحدة من لقاح  

 .إلكمال سلسلة التطعیم أسابیع 
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 من قبل؟  PFIZER-BIONTECH COVID-19ھل تم استخدام لقاح 
شخص  ألف  20ھو لقاح غیر معتمد. في التجارب السریریة، تلقى ما یقرب من  Pfizer-BioNTech COVID-19لقاح 

 . Pfizer-BioNTech COVID-19عاًما أو أكثر جرعة واحدة على األقل من لقاح  16 من سن
 

 ؟PFIZER-BIONTECH COVID-19ما ھي فوائد لقاح 
بعد جرعتین   COVID-19 إلصابةا یمنع Pfizer-BioNTech COVID-19في تجربة سریریة جاریة، ثبت أن لقاح 

 غیر معروفة حالیًا.  COVID-19أسابیع. مدة الحمایة ضد  3 بفاصل
 

 ؟PFIZER-BIONTECH COVID-19ما ھي مخاطر لقاح 
 ما یلي:  Pfizer-BioNTech COVID-19تشمل اآلثار الجانبیة التي تم اإلبالغ عنھا باستخدام لقاح 

 
 الحقن  في مكانألم  •
 إجھاد •
 صداع  •
 ت عضال الفي ألم  •
 قشعریرة  •
 المفاصل في لم أ •
 ىحمَّ  •
 الحقن  في مكانتورم  •
 الحقن  في مكاناحمرار   •
 غثیان •
 الشعور بتوعك  •
 تورم الغدد اللیمفاویة (تضخم العقد اللمفیة)  •

 
تحسسي شدید. عادةً ما   رد فعلفي حدوث  Pfizer-BioNTech COVID-19ھناك احتمال بعید أن یتسبب لقاح 

-Pfizerیحدث رد فعل تحسسي شدید في غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على جرعة من لقاح 
BioNTech COVID-19  .تشمل عالمات رد الفعل التحسسي الشدید ما یلي:  قد 

 صعوبة في التنفس •
 تورم في الوجھ والحلق  •
 ضربات القلب في تسارع  •
 ع أنحاء جسمكطفح جلدي سیئ في جمی  •
 دوخة وضعف  •

 
. قد تحدث آثار جانبیة خطیرة Pfizer-BioNTech COVID-19قد ال تكون ھذه جمیع اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح 

 قید الدراسة في التجارب السریریة. Pfizer-BioNTech COVID-19وغیر متوقعة. ال یزال لقاح 
 

 أن أفعل بشأن اآلثار الجانبیة؟ يّ ماذا عل
 أو اذھب إلى أقرب مستشفى. 9-1-1رقم  الإذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي شدید، فاتصل ب

 
 اتصل بمقدم التطعیم أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كان لدیك أي آثار جانبیة تزعجك أو ال تختفي.
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  VAERSالرقم المجاني  .(VAERS)إلبالغ عن األحداث الضائرة للقاح ل FDA/CDCنظام ـ ح لاإلبالغ عن اآلثار الجانبیة للقا 
 أو قم باإلبالغ عبر اإلنترنت إلى  1-800-822-7967 ھو

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html" 19. یرجى تضمین Vaccine -BioNTech COVID-Pfizer
EUA من نموذج التقریر.  18" في السطر األول من المربع رقم 

 
 . على معلومات االتصال الواردة أدناه. Pfizer Incباإلضافة إلى ذلك، یمكنك اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة لشركة 

 
لكتروني الموقع اإل   رقم الھاتف  رقم الفاكس  

www.pfizersafetyreporting.com 8337-635-866-1 1985-438-800-1 

 
 ؟ PFIZER-BIONTECH COVID-19ماذا لو قررت عدم الحصول على لقاح 

أو عدم تلقیھ. إذا قررت عدم تلقیھ، فلن یغیر ذلك من   Pfizer-BioNTech COVID-19تلقي لقاح  لك مطلق اختیار
 مستوى الرعایة الطبیة الخاصة بك.

 
 ؟ PFIZER-BIONTECH COVID-19بجانب لقاح  COVID-19ھل ھناك خیارات أخرى متاحة للوقایة من 
) باالستخدام FDAة الغذاء والدواء األمریكیة (. قد تسمح إدارCOVID-19حالیًا، ال یوجد لقاح بدیل معتمد للوقایة من 

 . COVID-19الطارئ للقاحات أخرى لمنع 
 

 مع لقاحات أخرى؟  PFIZER-BIONTECH COVID-19ھل یمكنني الحصول على لقاح 
 مع لقاحات أخرى.  Pfizer-BioNTech COVID-19ال توجد معلومات حول استخدام لقاح 

 
 ماذا لو كنت حامالً أو مرضعة؟ 

 حامالً أو مرضعة، ناقشي خیاراتك مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. نتِ إذا ك
 

 ؟ COVID-19على إعطائي  PFIZER-BIONTECH COVID-19لقاح  سیعملھل 
 . COVID-19وال یمكنھ إعطائك  SARS-CoV-2على   Pfizer-BioNTech COVID-19ال یحتوي لقاح  !ال
 

 احتفظ ببطاقة التطعیم الخاصة بك
-Pfizerعندما تحصل على جرعتك األولى، ستحصل على بطاقة تطعیم توضح لك موعد العودة للجرعة الثانیة من لقاح 

BioNTech COVID-19.تذكر إحضار بطاقتك عند العودة . 
 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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 اضافیة اتمعلوم
، الئحة للبیاناتأدناه. للوصول إلى أحدث إذا كانت لدیك أسئلة، قم بزیارة الموقع اإللكتروني أو اتصل برقم الھاتف الموضح  

 الوارد أدناه. ) QR Code( رمز االستجابة السریعةلمسح عمل یرجى 
 

عالمي اإللكتروني الموقع ال  رقم الھاتف  
www.cvdvaccine.com 

 

 
2619-829-877-1 

(1-877-VAX-CO19) 

 
 

 یمكنني معرفة المزید؟كیف 
 اسأل مقدم التطعیم.  •
على   ) CDCلسیطرة على األمراض والوقایة منھا (ا مركز قم بزیارة  •

ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 
https://www.fda.gov/emergency-  على ) FDAإدارة الغذاء والدواء األمریكیة (قم بزیارة  •

-policy-and-regulatory-legal -response/mcm-and-preparedness
authorization-use-framework/emergency . 

 للوالیة.  ةأو التابع  ة الصحة العامة المحلی  بإدارة اتصل  •
 

 سیتم تسجیل معلومات التطعیم الخاصة بي؟ أین
) في الوالیة/الوالیة القضائیة  IISقد یقوم موفر التطعیم بتضمین معلومات التطعیم الخاصة بك في نظام معلومات التحصین (

حول  المحلیة أو أي نظام آخر معین. سیضمن ذلك حصولك على نفس اللقاح عند العودة للجرعة الثانیة. لمزید من المعلومات
 . https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.htmlقم بزیارة:  )IISsأنظمة معلومات التحصین (

 
 اإلصابات المضادة؟ تدابیر ما ھو برنامج التعویض عن

) ھو برنامج فیدرالي قد یساعد في دفع تكالیف الرعایة الطبیة CICPالمضادة ( اإلصاباتتدابیر برنامج التعویض عن 
والنفقات المحددة األخرى لبعض األشخاص الذین أصیبوا بجروح خطیرة بسبب بعض األدویة أو اللقاحات، بما في ذلك ھذا  

) من  1خالل عام واحد () CICPالمضادة ( صاباتتدابیر اإلبرنامج التعویض عن   عام، یجب تقدیم مطالبة إلى بشكلٍ واللقاح. 
-266-2427  الرقمبأو اتصل  /www.hrsa.gov/cicpتاریخ تلقي اللقاح. لمعرفة المزید حول ھذا البرنامج، قم بزیارة  

855-1 . 
 

 )؟EUAما ھو ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ (
بموجب آلیة وصول   Pfizer-BioNTech COVID-19) بإتاحة لقاح FDAإدارة الغذاء والدواء األمریكیة (قامت 

)  EUA(ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ . یتم دعم )EUA( ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ للطوارئ تسمى
أن ھناك ظروفًا تبرر االستخدام الطارئ لألدویة والمنتجات ب) HHSوزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة (إعالن من قبل 

 .COVID-19 جائحةالبیولوجیة أثناء 
 

لنفس النوع من المراجعة مثل المنتج المعتمد من قِبل إدارة الغذاء   Pfizer-BioNTech COVID-19لم یخضع لقاح 
ترخیص االستخدام في حاالت   (FDA)األمریكیة لدواء أو المنتج المعتمد. قد تصدر إدارة الغذاء وا )FDA( والدواء األمریكیة

عند استیفاء معاییر معینة، والتي تتضمن عدم وجود بدائل مناسبة ومعتمدة ومتاحة. باإلضافة إلى ذلك،   )EUA(الطوارئ 
د یكون فعاالً في  على مجمل األدلة العلمیة المتاحة التي توضح أن المنتج ق) FDA(یعتمد قرار إدارة الغذاء والدواء األمریكیة 

وأن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة   COVID-19 جائحةأثناء   COVID-19الوقایة من 
 . COVID-19 جائحةلمنتج. یجب استیفاء كل ھذه المعاییر للسماح باستخدام المنتج في عالج المرضى أثناء لوالمحتملة 

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/
http://www.hrsa.gov/cicp/
http://www.hrsa.gov/cicp/


  2020دیسمبر    :في روجع   6

 
  Pfizer-BioNTech COVID-19الخاص بلقاح  )EUA(ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ یسري قانون 

رر االستخدام الطارئ لھذه  الذي یب COVID-19لـ  )EUA(ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ  طوال مدة إعالن 
 المنتجات، ما لم یتم إنھاؤه أو إبطالھ (وبعد ذلك قد ال یتم استخدام المنتجات).

 

 
 : بواسطة   التصنیع   تم 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

 لصالح:   ُصنع 
BioNTech Manufacturing GmbH 

An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

LAB-1451-0.7 

 2020دیسمبر  :في روجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھذه قد تم تقدیمھا إلى متلقي   الئحة البیاناتضوئي اللتقاط أن المسح قم بال
 اللقاح من أجل السجالت الطبیة اإللكترونیة/أنظمة معلومات التطعیم. 

 12/2020 :رمز الشریطيال تاریخ


	لائحة بيانات لمتلقي ومقدمي الرعاية
	ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)
	للقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19 للوقاية من مرض كورونا 2019 (COVID-19)
	للأفراد من سن 16 سنة وأكبر
	ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تحصل على هذا اللقاح؟
	ما هو COVID-19؟
	ما هو لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	ما الذي يجب أن عليك إخباره لمقدم التطعيم الخاص بك قبل أن تحصل على لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	أخبر مقدم التطعيم عن جميع حالاتك الطبية، بما في ذلك إذا كنت:
	من الذي يجب أن يحصل على لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	من الذي يجب ألا يحصل على لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	ما هي مكونات لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	كيف يتم إعطاء لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	هل تم استخدام لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19 من قبل؟
	لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 هو لقاح غير معتمد. في التجارب السريرية، تلقى ما يقرب من 20 ألف شخص من سن 16 عامًا أو أكثر جرعة واحدة على الأقل من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19.
	ما هي فوائد لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	في تجربة سريرية جارية، ثبت أن لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 يمنع الإصابة COVID-19 بعد جرعتين بفاصل 3 أسابيع. مدة الحماية ضد COVID-19 غير معروفة حاليًا.
	ما هي مخاطر لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	تشمل الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها باستخدام لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 ما يلي:
	ماذا لو قررت عدم الحصول على لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	لك مطلق اختيار تلقي لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 أو عدم تلقيه. إذا قررت عدم تلقيه، فلن يغير ذلك من مستوى الرعاية الطبية الخاصة بك.
	هل هناك خيارات أخرى متاحة للوقاية من COVID-19 بجانب لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19؟
	حاليًا، لا يوجد لقاح بديل معتمد للوقاية من COVID-19. قد تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالاستخدام الطارئ للقاحات أخرى لمنع COVID-19.
	هل يمكنني الحصول على لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19 مع لقاحات أخرى؟
	لا توجد معلومات حول استخدام لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 مع لقاحات أخرى.
	ماذا لو كنت حاملاً أو مرضعة؟
	إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، ناقشي خياراتك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
	هل سيعمل لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19 على إعطائي COVID-19؟
	لا! لا يحتوي لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 على SARS-CoV-2 ولا يمكنه إعطائك COVID-19.
	احتفظ ببطاقة التطعيم الخاصة بك
	عندما تحصل على جرعتك الأولى، ستحصل على بطاقة تطعيم توضح لك موعد العودة للجرعة الثانية من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19. تذكر إحضار بطاقتك عند العودة.
	عندما تحصل على جرعتك الأولى، ستحصل على بطاقة تطعيم توضح لك موعد العودة للجرعة الثانية من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19. تذكر إحضار بطاقتك عند العودة.
	عندما تحصل على جرعتك الأولى، ستحصل على بطاقة تطعيم توضح لك موعد العودة للجرعة الثانية من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19. تذكر إحضار بطاقتك عند العودة.
	معلومات اضافية
	إذا كانت لديك أسئلة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو اتصل برقم الهاتف الموضح أدناه. للوصول إلى أحدث لائحة للبيانات، يرجى عمل مسح لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) الوارد أدناه.
	كيف يمكنني معرفة المزيد؟
	أين سيتم تسجيل معلومات التطعيم الخاصة بي؟
	قد يقوم موفر التطعيم بتضمين معلومات التطعيم الخاصة بك في نظام معلومات التحصين (IIS) في الولاية/الولاية القضائية المحلية أو أي نظام آخر معين. سيضمن ذلك حصولك على نفس اللقاح عند العودة للجرعة الثانية. لمزيد من المعلومات حول أنظمة معلومات التحصين (IISs) ...
	ما هو برنامج التعويض عن تدابير الإصابات المضادة؟
	برنامج التعويض عن تدابير الإصابات المضادة (CICP) هو برنامج فيدرالي قد يساعد في دفع تكاليف الرعاية الطبية والنفقات المحددة الأخرى لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة بسبب بعض الأدوية أو اللقاحات، بما في ذلك هذا اللقاح. وبشكلٍ عام، يجب تقديم مطالبة إل...
	ما هو ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)؟
	قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بإتاحة لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 بموجب آلية وصول للطوارئ تسمى ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA). يتم دعم ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من قبل إعلان وزير الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) بأن هنا...
	لم يخضع لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 لنفس النوع من المراجعة مثل المنتج المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو المنتج المعتمد. قد تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) عند استيفاء معايير معين...

