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 َ.4691زض٠شثْ/ ١ٔٛ٠ٛ   8 -أ٠جس/ ِج٠ٛ  82ثٌّؤصّش ثٌٛطٕٟ ثألٚي، ثٌمذط، 

 

 ثٌمشثسثس ثٌغ١جع١ز:

 

إْ ل١جَ إعشثة١ً فٟ فٍغط١ٓ، ٟٚ٘ خضء ِٓ ثٌٛطٓ ثٌؼشدٟ، سغُ إسثدر  -4

أطسجدٙج ثٌششػ١١ٓ ٠ؼضذش ػذٚثٔجً ثعضؼّجس٠جً ِغضّشثً ٠ٚخجٌف ِذذأ زك صمش٠ش 

شثة١ً فٟ ٘زث ثٌدضء ِٓ ثٌٛطٓ ثٌؼشدٟ ٠شىً خطشثً ِغضّشثً ثٌّظ١ش، ٚدمجء إع

 ػٍٝ و١جٔٗ ٚػٍٝ ثٌغالَ ثٌؼجٌّٟ.

 

ٌٍشؼخ ثٌؼشدٟ ثٌفٍغط١ٕٟ ثٌسك دجالػضشثف ثٌذٌٟٚ ٚثٌّذجدا ثٌّمشسر أْ  -8

٠ٕجضً فٟ عذ١ً صسش٠ش ٚطٕٗ دىجفز ثٌٛعجةً ِذػِٛجً دّغجٔذر ثٌذٚي ثٌؼشد١ز 

 ثٌشم١مز ٚثٌذٚي ثٌّسذز ٌٍغالَ.

 

ثٌؼًّ دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌذٚي ثٌشم١مز ٚثٌظذ٠مز ػٍٝ طشد إعشثة١ً ِٓ ثألُِ  -3

ثٌّضسذر ٚخ١ّغ ثٌّسجفً ثٌذ١ٌٚز، ٌّّجسعضٙج ع١جعز ػذٚث١ٔز صٛعؼ١ز ػٕظش٠ز، 

 ٚخشلٙج خ١ّغ ثٌّذجدا ثٌذ١ٌٚز ٚلشثسثس ثألُِ ثٌّضسذر.

 

ثٌطٍخ ِٓ خجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثصخجر ِٛلف زجعُ صدجٖ دٚي ثٌغٛق  -1

 سٚد١ز ثٌّشضشوز ٌّٛثفمضٙج ػٍٝ ِٕر إعشثة١ً ثِض١جصثس ثلضظجد٠ز.ثألٚ

 

صمَٛ ِٕظّز ثٌضسش٠ش دضّث١ً فٍغط١ٓ ٌذٜ خجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز، ِٚىجصخ  -5

ثٌّمجطؼز ٚثألُِ ثٌّضسذر ِٕٚظّجصٙج ٚٚوجالصٙج ثٌّخضٍفز ٚثٌّؤصّشثس ثٌشع١ّز 

 ٚثٌشؼذ١ز.

 

ذ١ز ٚثٌسشوجس ثٌضسش٠ش٠ز فٟ صذ١ٍغ خ١ّغ ثٌذٚي ٚثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ٚثٌشؼ  -9

ثٌؼجٌُ ل١جَ ِٕظّز ثٌضسش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚأ٘ذثفٙج ٚطٍخ ثٌّغجٔذر ٚثٌضؼجْٚ 

 ٚثٌضأ١٠ذ.

 

 

 ثٌمشثسثس ثٌؼغىش٠ز:

 

ثٌّذجششر فٛسثً دفضر ِؼغىشثس ٌضذس٠خ خ١ّغ ثٌمجدس٠ٓ ػٍٝ زًّ ثٌغالذ ِٓ  -4

ػذثد وً فشد ثٌشؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ سخجالً ٚٔغجًء ٚدظٛسر إٌضث١ِز ٚدثةّز، ص١ٙب إ

 ُِٕٙ ١ٌىْٛ ػٍٝ ِغضٜٛ ِؼشوز ثٌضسش٠ش.

 

 صشى١ً وضجةخ فٍغط١ٕ١ز ػغىش٠ز ٔظج١ِز ٚوضجةخ فذثة١ز لجدسر ٚفؼجٌز.  -8

 



ثصخجر وجفز ثإلخشثءثس ثٌغش٠ؼز ٌضض٠ٚذ ثٌىضجةخ ثٌفٍغط١ٕ١ز دّخضٍف أٔٛثع  -3

 ثألعٍسز ثٌسذ٠ثز ٚثٌضد١ٙضثس ثٌالصِز.

 

جق ثٌشذجح ثٌفٍغط١ٕٟ ٚص٠جدر أػذثدٖ فٟ ثصخجر ثإلخشثءثس ثٌالصِز إلٌس -1

 ثٌى١ٍجس ثٌؼغىش٠ز دأٔٛثػٙج ٌذٜ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚثٌظذ٠مز.

 

صطذ١ك ٔظجَ ثٌّمجِٚز ثٌشؼذ١ز ٚثٌذفجع ثٌّذٟٔ فٟ طفٛف ثٌشؼخ  -5

 ثٌفٍغط١ٕٟ.

 

إٔشجء خٙجص ػغىشٞ ِضخظض فٟ ثٌم١جدر ثٌؼشد١ز ثٌّٛزذر، ٠غجُ٘ ف١ٗ  -9

ِٓ طجلجس ثٌشؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ فٟ ث١ٌّذثْ  ثٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٌضٕظ١ُ ثالعضفجدر

 ثٌؼغىشٞ ػٍٝ ثٌٕطجق ثٌٛثعغ.

 

ِٕجشذر ثٌم١جدر ثٌؼغىش٠ز ثٌؼشد١ز ثٌّٛزذر دجٌّذجدسر ٌالضطالع دّغؤ١ٌٚجصٙج  -7

 وجٍِز.

 

 ثصخجر ثإلخشثءثس ثٌالصِز ثٌفؼجٌز ثٌىف١ٍز دشػج٠ز أعش ثٌشٙذثء ٚزّج٠ضُٙ. -2

 

 جً ٚػغىش٠جً وً زغخ ِمذسصٗ.صٕشتز ثٌد١ً ثٌظجػذ دئػذثدُ٘ س٠جض١ -6

 

 ثٌمشثسثس ثٌّج١ٌز:

 

 ثٌّظجدلز ػٍٝ ثٌٕظجَ ثألعجعٟ ٌٍظٕذٚق ثٌمِٟٛ. -4

 

 ثٌّذجششر ددّغ ثٌضذشػجس ٌٍظٕذٚق ثٌمِٟٛ فٟ خ١ّغ ثٌذالد ثٌؼشد١ز ٚثٌّٙدش. -8

 

صخظ١ض أعذٛع ٠غّٝ أعذٛع فٍغط١ٓ، صمَٛ خالٌٗ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚثٌظذ٠مز  -3

ثٌٛعجةً ٌظجٌر ثٌظٕذٚق ثٌمِٟٛ ػٍٝ أْ ٠ذذأ ٘زث ددّغ ثٌضذشػجس دشضٝ 

أ٠جس ِٓ وً عٕز، ٚدجٌٕغذز ٌٙزث ثٌؼجَ ٠مجَ أعذٛع فٍغط١ٓ  82ثألعذٛع فٟ 

 فٟ ثٌٛلش ثٌزٞ صسذدٖ ثٌٍدٕز ثٌضٕف١ز٠ز.

 

٠دذٝ ٌٍظٕذٚق ثٌمِٟٛ سعُ لذسٖ خّغز فٍغجس ػٓ وً دش١ًِ ِٓ ثٌّٛثد  -1

 ضدز ٌٍٕفظ.ثٌذضش١ٌٚز ثٌّظذس ِٓ ثٌذالد ثٌؼشد١ز ثٌّٕ

 

صمَٛ ثٌٍدٕز ثٌضٕف١ز٠ز دجالصظجي دجٌذٚي ثٌؼشد١ز إلػفجء ثٌضذشػجس ٌٍظٕذٚق  -5

 ثٌمِٟٛ ِٓ ضش٠ذز ثٌذخً.

 



صمَٛ ثٌٍدٕز ثٌضٕف١ز٠ز دجالصظجي دجٌذٚي ثٌؼشد١ز ٌفشع سعَٛ إضجف١ز ٌظجٌر  -9

 ثٌظٕذٚق ثٌمِٟٛ ػٍٝ ِج ٠ٍٟ:

 

ّغضٛسدر ٚثٌّظذسر ػٍٝ أْ سعُ صسذدٖ وً دٌٚز ػشد١ز ػٍٝ خ١ّغ ثٌذضجةغ ثٌ - أ

٠ضجػف ٘زث ثٌشعُ دجٌٕغذز ٌٍذضجةغ ثٌىّج١ٌز أٚ شذٗ ثٌىّج١ٌز وأدٚثس ثٌض٠ٕز 

 ٚثٌؼطٛس ٚثٌّششٚدجس ثٌشٚز١ز ٚثٌغدجةش ِٚج شجدٗ رٌه.

 

 سعُ صسذدٖ وً دٌٚز ػشد١ز ػٍٝ صزثوش ثٌطجةشثس. - ح

 

 سعُ صسذدٖ وً دٌٚز ػشد١ز ِٓ ل١ّز سعَٛ ثٌّٛثٔب ٚثٌّطجسثس.  - س

 

 إطذثس ٠جٔظ١خ خجص صخظض زظ١ٍضٗ ٌٍظٕذٚق. - ط

 

 لشثسثس ثٌضٛػ١ز ٚثإلػالَ:

 

 ثعضذذثي وٍّز ثٌالخت١ٓ "دجٌؼجةذ٠ٓ". -4

 

صذسط لض١ز فٍغط١ٓ فٟ خ١ّغ ثٌّشثزً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍطالح ثٌؼشح، ٠ٚؤوذ  -8

ثٌّؤصّش ٚخٛح خؼً لض١ز فٍغط١ٓ ِجدر دسثع١ز فٟ ثٌدجِؼجس ٚثٌّؼج٘ذ 

 ثٌؼشد١ز، ٚأْ صذسج ضّٓ ِٛثد ثٌضخظض.ثٌؼج١ٌّز فٟ ثٌذالد 

 

إٔشجء ِسطز إرثػز خجطز صٕطك دجعُ فٍغط١ٓ فٟ ِىجْ صمشسٖ ثٌٍدٕز  -3

 ثٌضٕف١ز٠ز.

 

صٕظ١ُ ٚعجةً ثٌذػج٠ز ٌمض١ز فٍغط١ٓ فٟ خ١ّغ أٔسجء ثٌؼجٌُ، ٠ٚشًّ رٌه  -1

ششثء أٚثعضتدجس خظ صٍفض٠ٟٛٔ فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضسذر ثألِش٠ى١ز، ٚإطذثس خش٠ذر أٚ 

ز دجٌٍغجس ثألخٕذ١ز، ٚإخشثج ثألفالَ ثٌغ١ّٕجة١ز، ٚغ١ش رٌه ِٓ ٚعجةً ثإلػالَ ِدٍ

 ثٌسذ٠ثز، ٚثالعضؼجٔز دجٌطالح ثٌؼشح ثٌّٛخٛد٠ٓ فٟ ثٌذالد ثألخٕذ١ز.

 

 إػذثد ثٌىضخ ثٌذسثع١ز ثٌالصِز ٌضٛػ١ز ثٌطالح ثٌؼشح. -5

 

صٛخ١ٗ ثٌد١ً ثٌدذ٠ذ إٌٝ أْ ثٌدٙجد ٚثخخ ِمذط ػٍٝ وً فٍغط١ٕٟ  -9

 غط١ٕ١ز.ٚفٍ

 

 إز١جء ثٌّٕجعذجس ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚثٌم١ِٛز ثٌؼشد١ز. -7

 

إلجِز أعذٛع صٛػ١ز فٟ خ١ّغ ثٌّذثسط ٠ذذأ فٟ ثٌضجعغ ٚثٌؼشش٠ٓ ِٓ  -2

 صشش٠ٓ ثٌثجٟٔ ِٓ وً ػجَ ػٍٝ أْ صمجَ ف١ٗ ِؼجسع ف١ٕز.



 

صخظ١ض سوٓ إرثػٟ ٚصٍفض٠ٟٛٔ فٟ ِسطجس ثإلرثػجس ٚثٌضٍفض٠ْٛ ثٌؼشد١ز،  -6

 ٠ضٌٛٝ ثٌضٛػ١ز دشؤْٚ ثٌمض١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز.

 

صأع١ظ ِىجصخ فٍغط١ٕ١ز ٌإلششثف ػٍٝ ػ١ٍّز ثٌضٛػ١ز ٚثإلػالَ فٟ  -41

ثألِىٕز ثٌضٟ صخضجس٘ج ثٌٍدٕز ثٌضٕف١ز٠ز، ػٍٝ أْ صىْٛ ِٕٙج ِىجصخ فٟ ثألُِ 

 ٚدى١ٓ ٚدٍدشثد ١ٔٚٛدٌٟٙ ٚػجطّز أفش٠م١ز خٕٛدٟ ثٌظسشثء.ثٌّضسذر ِٚٛعىٛ 

 

ثٌطٍخ ِٓ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثٌشم١مز أْ صٍسك دغفجسثصٙج أزذ أدٕجء فٍغط١ٓ  -44

وٍّسك طسفٟ ٚرٌه فٟ ثألِىٕز ثٌضٟ ٠ضؼزس ػٍٝ ثٌّٕظّز ثفضضجذ ِىجصخ ٌٙج 

 ف١ٙج.

 

 إسعجي ٚفٛد صضُ شخظ١جس د١ٕ٠ز ٌٍّسجفً ثٌذ١ٕ٠ز. -48

 

 غ ص٠جسثس لجدر ثٌفىش ثألخٕذٟ إٌٝ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚخجطز إٌٝ فٍغط١ٓ.صشد١ -43

 

 إ٠دجد صؼجْٚ إػالِٟ د١ٓ ِٕظّز ثٌضسش٠ش ٚثٌذٍذثْ ثٌضٟ صسجسح ثالعضؼّجس. -41

 

صٛط١ز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز دئِذثد ثٌذٚي ثٌٕج١ِز دجٌف١١ٕٓ ٚثٌخذشثء ثٌؼشح ػجِز  -45

غٕجء ػٓ ثٌف١١ٕٓ ٚثٌفٍغط١١ٕ١ٓ خجطز؛ ٌضضّىٓ صٍه ثٌذٚي ِٓ ثالعض

 ثإلعشثة١١ٍ١ٓ.

 

صض٠ٚذ ِىجصخ ثٌغ١جزز ٚثٌغفش فٟ ثٌذالد ثٌؼشد١ز ٚثألخٕذ١ز دجٌّؼٍِٛجس  -49

 ثألعجع١ز ػٓ لض١ز فٍغط١ٓ.

 

إػذثد ثألدالء ثٌغ١جز١١ٓ فٟ ثٌذالد ثٌؼشد١ز إػذثدثً ٠ّىُٕٙ ِٓ ششذ ثٌمض١ز  -47

 ثٌفٍغط١ٕ١ز دطش٠ك طس١ر.

 

جصخ ثٌّٕظّز فٟ ثٌخجسج ٌالصظجي دجٌضٕظ١ّجس صؼ١١ٓ ٍِسم١ٓ ػّج١١ٌٓ فٟ ِى -42

ثٌؼّج١ٌز ٌششذ ثٌمض١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز، ٚرٌه ٌّج ٌٙزٖ ثٌّٕظّجس ِٓ أثش فؼجي ػٍٝ 

 ع١جعز ثٌسىِٛجس ثٌّؼ١ٕز.

 

ثالصظجي دىذجس ثٌىضجح ٚثٌّؤٌف١ٓ ٚدٚس ثٌطذجػز ٚثٌٕشش ٌضظس١ر ِج وضخ خطأ  -46

 ػٓ لض١ز فٍغط١ٓ.

 

ثٌضسش٠ش ٠ؼٕٝ دد١ّغ شؤْٚ ثٌؼجةذ٠ٓ فٟ إٔشجء خٙجص خجص فٟ ِٕظّز  -81

ثٌذٍذثْ ثٌّض١فز ٚعٛث٘ج، ٚأْ ٠ّثً ٘زث ثٌدٙجص فٟ ثخضّجػجس ثٌّششف١ٓ ػٍٝ 

 شؤْٚ ثٌؼجةذ٠ٓ فٟ ثٌذالد ثٌؼشد١ز.



 

 وشف ِٚسجسدز ثٌدّؼ١جس ثٌظ١ٔٛ١ٙز ثٌّغضضشر صسش أعّجء إٔغج١ٔز دشثلز. -84

 

 ٘ضّجَ دذشثِح ثٌضٛػ١ز.إػطجء ثٌٕجز١ز ثٌذ١ٕ٠ز ٚثألخالل١ز زمٙج فٟ ثال -88

 

 ثٌؼًّ ػٍٝ ِسٛ ثأل١ِز ٚسفغ ِغضٜٛ ثألعشر ثٌفٍغط١ٕ١ز. -83

 

صشد١غ ثٌم١جَ دجٌشزالس ثالعضطالػ١ز ٌأللغجَ ثٌذجل١ز ِٓ فٍغط١ٓ،  -81

 ٚخظٛطجً ثٌخطٛط ثألِج١ِز ِٚخ١ّجس ثٌؼجةذ٠ٓ. 

 

 ثٌمشثسثس ثٌؼجِز:

 

 غ ثٌشؼٛح ثٌؼشد١ز.أ٠جس ِٓ وً عٕز ٠ِٛجً ل١ِٛجً ٌد١ّ 82ثػضذجس ٠َٛ  -4

 

ِطجٌذز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز دجٌّض٠ذ ِٓ ِشثلذز ثٌضظشفجس ثٌّشذٛ٘ز ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج  -8

ث١ٌٙٛد فٟ ثٌذالد ثٌؼشد١ز، ٚثٌسذ ِٓ ٔشجطُٙ ثٌغ١جعٟ ٚثاللضظجدٞ ثٌزٞ 

 ٠غضٙذف خذِز ثٌظ١ٔٛ١ٙز ٚثالعضؼّجس.

 

ّٟ إششثن ثٌّشأر ثٌفٍغط١ٕ١ز ثٌؼشد١ز فٟ خ١ّغ ِدجالس ثٌؼًّ ثٌضٕظ١ -3

 ٚثٌٕضجٌٟ ِٚغجٚثصٙج دجٌشخً فٟ خ١ّغ ثٌسمٛق ٚثٌٛثخذجس ِٓ أخً صسش٠ش ثٌٛطٓ.

 

صشى١ً ثصسجدثس ٔمجد١ز ٌٍؼّجي ثٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚأطسجح ثٌّٙٓ ٚثٌخش٠د١ٓ  -1

 ٚضّٙج ٌالصسجدثس ثٌؼشد١ز ثٌؼجِز.

 

ِطجٌذز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز دّٕر ثٌفٍغط١١ٕ١ٓ زك ثٌضٕمً ٚثٌؼًّ فٟ ثٌذالد  -5

شثل١ز ٠ٚطجٌخ ثٌشؼٛح ثٌؼشد١ز ٚزىِٛجصٙج ثٌغ١ش لذِجً ٌضسم١ك ٚثٌدّٙٛس٠ز ثٌؼ

 خطٛثس ٚزذ٠ٚز أخشٜ.

 

٠س١ٟ ثٌّؤصّش ٠ٚؤ٠ذ ٔضجي ثٌشؼخ ثٌؼشدٟ فٟ خٕٛح ثٌدض٠شر ثٌؼشد١ز ٚثٌسشوجس  -9

ثٌضسش٠ش٠ز ثٌؼشد١ز ثألخشٜ ٠ٚغضٕىش ثٌّؼج٘ذثس ثٌغ١ش ِضىجفتز ٠ٚطجٌخ دئصثٌز ثٌمٛثػذ 

 ٌٛطٓ ثٌؼشدٟ.ثالعضؼّجس٠ز فٟ وجفز أٔسجء ث

 

ِطجٌذز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز دجصخجر ِٛلف ثلضظجدٞ ٚع١جعٟ ِٛزذ ِٓ ثٌذٚي ثٌضٟ   -7

 صغجٔذ إعشثة١ً، دّج ٠ضالءَ ِٚظٍسز ثٌؼشح دٛخٗ ػجَ ٚفٍغط١ٓ دٛخٗ خجص.

 

ِٕجشذر ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثصخجر ِٛلف ثلضظجدٞ ٚع١جعٟ ِٛزذ ِٓ ثٌذٚي ثٌضٟ   -2

 ؼشح دٛخٗ ػجَ ٚفٍغط١ٓ دٛخٗ خجص.صغجٔذ إعشثة١ً دّج ٠ضالءَ ِٚظٍسز ثٌ

 



ثٌؼًّ ػٍٝ صم٠ٛز سٚثدظ ثألخٛر ِغ ثٌشؼٛح ٚثٌذٚي ثإلعال١ِز فٟ ثٌؼجٌُ  -6

ٚصٛػ١ضٙج دجٌمض١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚثٌغؼٟ ٌسٍّٙج ػٍٝ ثصخجر ِٛلف ِٛزذ ِٓ 

 إعشثة١ً ٚرٌه ثعضدجدز ٌذٚثػٟ ثألِز ثإلعال١ِز.

 

فٟ ِمذِضٙج ثٌٛال٠جس ثٌّضسذر ٠غضٕىش ثٌّؤصّش ِٛلف ثٌذٚي ثالعضؼّجس٠ز، ٚ -41

ثألِش٠ى١ز ٚدش٠طج١ٔج ِٓ لضج٠ج ثٌؼشح دظٛسر ػجِز، ٚلض١ز فٍغط١ٓ دظٛسر خجطز. 

٠ٚغدً دجٌضمذ٠ش ِٛلف ثٌذٚي ثالشضشثو١ز، ٚدشىً خجص خّٙٛس٠جس ثالصسجد 

 ثٌغٛف١١ضٟ، ٚخّٙٛس٠ز ثٌظ١ٓ ثٌشؼذ١ز ِٓ ٘زٖ ثٌمضج٠ج.

 

ٌٍىشف ػٓ ع١جعز ثٌض١١ّض  ثٔضٙجص خ١ّغ ثٌّٕجعذجس ثٌذ١ٌٚز ٚغ١ش٘ج -44

ثٌؼٕظشٞ ٚثالضطٙجد ثٌضٟ صّجسعٙج إعشثة١ً ثصدجٖ ثٌؼشح فٟ ثٌمغُ ثٌّسضً ِٓ 

 فٍغط١ٓ خالفجً ١ٌّثجق ثألُِ ثٌّضسذر ٚلشثسثصٙج.

 

ِطجٌذز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ِٕر ثٌسظجٔز ٚثٌضغ١ٙالس ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ثٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ  -48

 ٍفز.فٟ ِٕظّز ثٌضسش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚأخٙضصٙج ثٌّخض

 

إطذثس دطجلز ٠ٛ٘ز شخظ١ز ِٓ ِٕظّز ثٌضسش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌد١ّغ أدٕجء  -43

 فٍغط١ٓ.

 

طٍخ صؼ١١ٓ زجسط دٌٟٚ ػٍٝ ثألِالن ٚثألِٛثي ثٌؼشد١ز فٟ ثٌمغُ ثٌّسضً  -41

ِٓ فٍغط١ٓ؛ ١ٌؼٛد س٠ؼٙج ػٍٝ أطسجدٙج ثٌششػ١١ٓ، س٠ثّج ٠غضشد ثٌؼشح ٚطُٕٙ 

 ثٌغ١ٍخ.

 


