
رياني رهش

 تابثإلا ماظن ىلع ةقفاوملا

 ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

٢٨٣
٤٣/م

ءارزولا سلجم

 نم ًاموي١٨٠ دعب
رشنلا خيرات

 ام لك يغلي ديدج ماظن
ماكحأ نم هعم ضراعتي

نمهعمضراعتياملكءاغلإوتابثإلاماظنىلعةقفاوملا
.ماكحأ

)٤٩١٦( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٤ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم اموي١٨٠ دعب يراس

ـه١٤٤٣-٥-٢٤
ـه١٤٤٣-٥-٢٦



رياني رهش

 زكرمو ةكلمملاب ةلودلا نمأ ةسائر نيب مهافت ةركذم ىلع ةقفاوملا
 باهرإلا ةبراحمل يركسعلا يمالسإلا فلاحتلا

 ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

280
42/م

ءارزولا سلجم

 خيرات نم موي30 دعب
نيب لدابتم راعشإ رخآ

نيفرطلا

 لاجم يف نيفرطلا نيب نواعتلا زيزعت
هليومتوباهرالإا مئارج ةحفاكم

ةلودلانمأةسائرنيبمهافتةركذمىلعةقفاوملا
ةبراحمليركسعلايمالسإلافلاحتلازكرموةكلمملاب
ةحفاكملاجميفنيفرطلانيبنواعتلازيزعتلباهرإلا

.هليومتوباهرالإامئارج

)٤٩١٦( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٤ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم اموي30دعب يراس

ـه١٤٤٣-٥-٢٤
ـه١٤٤٣-٥-٢٦



رياني رهش

ةيمنتلل يدوعسلا قودنصلا ماظن نم ةثلاثلا ةداملا ليدعت

٢٨٢ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةدام ليدعتـه١٤٤٣-٦-٤

اهنم)1(ةرقفلاىلإ)أ(بيترتلالمحتةيعرفةرقفةفاضإ:ًالوأ
تارقفلابيترتةداعإو،»ةيلاملاةرازونملثمم-أ«:يتآلاصنلاب
لحم”)د/1(“ةرابعلالحإ:ًايناث.كلذلًاعبت)1(ةرقفللةيعرفلا
.اهنم)2(ةرقفلايفةدراولا”)ج/1(“ةرابع

)٤٩١٦( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٤ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٥-٢٤



رياني رهش

صيصختلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا دامتعا

 زكرملا ةرادإ سلجم رارق
)٢٠٢١/٩-ق(صيصختلل ينطولا

 زكرملا ةرادإ سلجم
صيصختلل ينطولا

ةديدج ةحئالـه١٤٤٣-٦-٤

ىلإفدهتيتلاصيصختلاماظنلةيذيفنتلاةحئاللادامتعا
.صيصختلاماظنيفةدراولاماكحألاليصفت

)٤٩١٦( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٤ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٤-٢٣



رياني رهش

 تاراقعلاب فرصتلا ةحئال يف ةدراولا ماكحألا ةضايرلا ةرازو قيبطت
ةيدلبلا

 ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

٢٩٣
٤٨/م

ءارزولا سلجم

فرصتلا ةحئال ماكحأ صاصتخا عيسوتـه١٤٤٣-٦-١١
ةضايرلا ةرازو لمشتل ةيدلبلا تاراقعلاب

ةيدلبلاتاراقعلابفرصتلاةحئالماكحأقاطنعيسوت
.ةضايرلاةرازولمشتل

 )٤٩١٧( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١١ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-١
ـه١٤٤٣-٦-٣



رياني رهش

هدييقتو ريدصتلا عنم تاءارجإةمكوح ميظنت ىلع ةقفاوملا

٢٩٦ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

 نيعست دعب هب لمعي
ديدج ميظنترشنلا خيرات نم اًموي

تاجتنملاريدصتعنمتاءارجإةمكوحىلإميظنتلافدهي
.ينطولاداصتقالاحلاصمبرارضإلامدعنامضل،اهدييقتو

 )٤٩١٧( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١١ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم ًاموي٩٠ دعب يراس

ـه١٤٤٣-٦-١



رياني رهش

 خيراتو )٣١٦( مقر ءارزولا سلجم رارق ليدعت ىلع ةقفاوملا
ـه١٤٣٦/٧/٨

284ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

رارق ليدعتـه١٤٤٣-٦-١١

نوكيل،ـه8/7/1436خيراتو)316(مقرءارزولاسلجمرارقليدعتىلعةقفاوملا
خيراتو)353(مقرءارزولاسلجمرارقنم)ًايناث(دنبلاقيبطترصق«:يتآلاصنلاب

اميف،ـه23/3/1438خيراتو)197(مقرءارزولاسلجمرارقبلدعملا،ـه25/12/1432
،اهتاقابسوليخلاةيبرتويعرلاوةعارزلاةطشنأيفةيدرفلاةلامعلابقلعتي
.»لامعةتسىلعةطشنألاهذهيفلامعلاددعاهيفديزييتلاتالاحلاىلع

 )٤٩١٧( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١١ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-24-5



رياني رهش

 نم )ز( ةرقفلا مكح نم ءانثتسالا ديدمت ىلع ةقفاوملا
نيماحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ميظنت نم )ةعساتلا( ةداملا

٢٩٤ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

مكح ديدمتـه١٤٤٣-٦-١١

ةداملانم)ز(ةرقفلامكحنمءانثتسالاديدمتىلعةقفاوملا
يفهيلعصوصنملا،نيماحمللةيدوعسلاةئيهلاميظنتنم)ةعساتلا(
8/7خيراتو)317(مقرءارزولاسلجمرارقنم)ًايناث(دنبلانم)4(ةرقفلا
.ةئيهلاةرادإسلجملةثلاثلاةرودللكلذو،ـه1436/

 )٤٩١٧( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١١ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-١



رياني رهش

ةيدوعسلا ةينفلا حئاوللا نم ددع ليدعت رارق

٠٤٦رارق

تافصاوملل ةيدوعسلا ةئيهلا
ةدوجلاو سيياقملاو

180 ىلع ديزت ال ةدم لالخ
 يف اهرشن خيرات نم ًاموي

 .ةيمسرلاةديرجلا

 هذه يغلتو حئاوللا نم ددع ليدعت
يف ةقباسلا حئاوللا لك ةينفلا ةحئاللا

ةينفلا ةحئاللا هذه لاجم

:لوألاءزجلا–ءانبلاداوملةينفلاةحئاللاليدعتدامتعا
.ينابملاوتاءاشنإللاهكئابسونداعملاتاعاطق

 )٤٩١٧( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١١ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٤-٢٦



رياني رهش

 نواعتلا ةمظنم عم نواعتلل ةمئاد ةيرازو ةنجل ليكشت
طيطختلاو داصتقالا ةرازو ةسائرب ةيمنتلاو يداصتقالا

٣١٩ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةيرازو ةنجل ليكشتـه١٤٤٣-٦-١٨

نواعتلاةمظنمعمنواعتللةمئادةيرازوةنجلليكشت
داصتقالاةرازوةسائرب)OECD(ةيمنتلاويداصتقالا
.)ةيلاملاو،ةيجراخلا(يترازونملكةيوضعوطيطختلاو

 )٤٩١٨( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١٨ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-٨



رياني رهش

ةضايرلا ةرازو ميظنت ليدعت

٣١٣ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

تارقف فذحو ليدعتـه١٤٤٣-٦-١٨

ليدعت-1:يتآلاوحنلاىلعكلذوةضايرلاةرازوميظنتليدعت:ًالوأ
ةداملانم)9(ةرقفلافذح-2،)ةيناثلا(ةداملانم)7(و)6(نيترقفلا
ةرقفلاليدعت:ًايناث،)ةثلاثلا(ةداملانم)3(ةرقفلاليدعت-3،)ةيناثلا(
.ـه9/5/1440خيراتو)248(مقرءارزولاسلجمرارقنمً)الوأ(دنبلانم)1(

 )٤٩١٨( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١٨ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-٨



رياني رهش

 سيسأتل ةيراطالا ةيقافتالا نم )٧( ةداملا ليدعت ىلع ةقفاوملا
ةيسمشلا ةقاطلل يلودلا فلاحتلا

 ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

306
49/م

ءارزولا سلجم

ةدام ليدعتـه١٤٤٣-٦-18

يفةيوضعلا«:يلاتلاصنلابنوكتل)7(ةداملاليدعتىلعةقفاوملا:ًالوأ
هذهلثمحبصتو.ةدحتملاممألايفءاضعألالودلامامأةحاتمفلاحتلا
ىلععيقوتلادرجمبةيسمشلاةقاطلليلودلافلاحتلايفءاضعألودلا
مايق:ًايناث،»ةقفاوملاولوبقلاوقيدصتلاكصعاديإبمايقلاوةيقافتالاهذه
يفاهيلإراشملا–ةيقافتالانم)7(ةداملاليدعتكصدادعإبةيجراخلاةرازو
.دنهلاةيروهمجىدلهعاديإو–رارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلا

 )٤٩١٨( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١٨ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-8
ـه١٤٤٣-٦-9



رياني رهش

 يفةيئابرهكلا ةكبشلا ةيقوثوم زيزعت لجأ نم ةيكلملا عزن
ميصقلا ةقطنم

٤٣٠٢٠١/٣١١٤يرازو رارق

ةقاطلا ةرازو

ةيكلم عزنـه١٤٤٣-٦-١٨

يئاوهلاطخلامرحعمةلخادتملايضارألاعطقنمءزجةيكلمعزنتاءارجإيفءدبلاىلعةقفاوملا:ًالوأ
ةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًايناث،)8815(مقرةطحملاب)9029(مقرةطحملاطبرييذلا)ف.ك132(دهج
ىلعقوقحلاباحصأءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًاثلاث،ةينعملاتاهجللرارقلااذهءابرهكلل
ءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاعفدت:اًعبار،مهلّردقملاضيوعتلاباهتيكلمعزنررقتيتلاتاراقعلا
نأشلاباحصألزوجي:ًاسماخ،تاراقعلاضيوعتريدقتةنجلرارقلًاقفوقوقحلاباحصألتاضيوعت
نـمنيتفيحصيفو،ةـيمسرلاةديرـجلايفرارقلااذهرـشنُي:ًاسداس،ملاظملاناويدمامأملظتلا
.هاضتقمبلمعلاوهذيفنتلمزلينملرارقلااذهغّلبي:ًاعباس،ةـقطنملايفعزوتيتلاةيمويلافحصلا

 )٤٩١٨( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١٨ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٥-٢٥



رياني رهش

 يفةيئابرهكلا ةكبشلا ةيقوثوم زيزعت لجأ نم ةيكلملا عزن
لئاح ةقطنم

٤٣٠٢٠١/٣١١٤يرازو رارق

ةقاطلا ةرازو

ةيكلم عزنـه١٤٤٣-٦-١٨

دهجيئاوهلاطخلامرحعمةلخادتملاو،لئاحةقطنمبةعقاولايضارألاةيكلمعزنتاءارجإيفءدبلاىلعةقفاوملا:ًالوأ
ةيلامجإةحاسمبو،)م34(ضرعو)مك40٫57(لوطب،)8911(مقرةطحملاب)8908(مقرةطحملاطبرييذلا)ف.ك132(
نورشعونانثاوًاعبرمًارتمنوسمخوةعبرأوةئامتسوًافلأنوعبسوةعستوةئامثالثونويلم)2م1٫379٫654٫22(اهرادقم
ءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًايناث،ءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاحلاصل،قفرملايحاسملارارقلابسح،ًاعبرمًارتمتنس
اهتيكلمعزنررقتيتلاتاراقعلاىلعقوقحلاباحصأءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًاثلاث،ةينعملاتاهجللرارقلااذه
ريدقتةنجلرارقلًاقفوقوقحلاباحصألتاضيوعتءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاعفدت:اًعبار،مهلرّدقملاضيوعتلاب
ةديرـجلايفرارقلااذهرـشُني:ًاسداس،ملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوجي:ًاسماخ،تاراقعلاضيوعت
لمعلاوهذيفنتلمزلينملرارقلااذهغّلبي:ًاعباس،ةـقطنملايفعزوتيتلاةيمويلافحصلانـمنيتفيحصيفو،ةـيمسرلا
.هاضتقمب

 )٤٩١٨( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١٨ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٥-٢٥



رياني رهش

 يفةيئابرهكلا ةكبشلا ةيقوثوم زيزعت لجأ نم ةيكلملا عزن
نازاج ةقطنم

٤٣٠٢٠١/٣١١٦يرازو رارق

ةقاطلا ةرازو

ةيكلم عزنـه١٤٤٣-٦-١٨

ايبصةظفاحميفسوحألاةلحيفنيتعقاولاضرألايتعطقنمءزجةيكلمعزنتاءارجإيفءدبلاىلعةقفاوملا:ًالوأ
غّلبت:ًايناث،نابيعةطحمبايبصةطحمطبرييذلا)ف.ك132(دهجيئاوهلاطخلامرحعمنيتلخادتملا،نازاجةقطنمب
ىلعقوقحلاباحصأءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًاثلاث،ةينعملاتاهجللرارقلااذهءابرهكللةيدوعسلاةكرشلا
باحصألتاضيوعتءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاعفدت:اًعبار،مهلرّدقملاضيوعتلاباهتيكلمعزنررقتيتلاتاراقعلا
:ًاسداس،ملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوجي:ًاسماخ،تاراقعلاضيوعتريدقتةنجلرارقلًاقفوقوقحلا
اذهغّلبي:ًاعباس،ةـقطنملايفعزوتيتلاةيمويلافحصلانـمنيتفيحصيفو،ةـيمسرلاةديرـجلايفرارقلااذهرـشُني
.هاضتقمبلمعلاوهذيفنتلمزلينملرارقلا

 )٤٩١٨( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/١٨ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٥-٢٥



رياني رهش

 رمنلل اًموي ماع لك نم رياربف رهش نم )رشاعلا( مويلا ديدحت
يبرعلا

٣٣٩ ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

يملاع موي ديدحترشنلا خيرات نم

 )٤٩١٩( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٢٥ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-١٥

ًامويماعلكنمرياربفرهشنم)رشاعلا(مويلاديدحت
نميبرعلارمنلاىلعظافحلابيعولارشنل،يبرعلارمنلل
كلذو،يبرعلارمنلاقودنصفادهأبفيرعتلاو،ضارقنالا
.ةدحتملاممألايفًايملاعًامويمويلااذهليجستلًاديهمت



رياني رهش

 ميظنت نم )ةسماخلا( ةداملا نم )٣( و )١( نيترقفلا ليدعت
ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل ينطولا زكرملا

338 ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

تارقف ليدعتـه١٤٤٣-٦-٢٥

 )٤٩١٩( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٢٥ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-٦-15

ريزوةسائربةرادإسلجمزكرمللنوكي«:يتآلاصنلابنوكتل،)1(ةرقفلاليدعت-1
تاهجلاوةيموكحلاتاهجلايلثممنمةرشعزواجتيالددعةيوضعو،ةحصلا
.»ةيموكحلاريغ
مهيلإراشملاءاضعألاسيئرلاحشري«:يتآلاصنلابنوكتل،)3(ةرقفلاليدعت-2
،ءارزولاسلجمسيئرنمرمأمهنييعتبردصيو،ةداملاهذهنم)1(ةرقفلايف
.»ةدحاوةرمديدجتللةلباقتاونس)ثالث(ةدملسلجملايفمهتيوضعنوكتو



رياني رهش

 لامعأ ةلوازم ةحئالل )ةسماخلا( ةداملا نم )٤( ةرقفلا ليدعت
يرحبلا لقنلا

١/٤٣/١٧١ ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

ةرقف ليدعتـه١٤٤٣-٦-٢٥

صنلابحبصتليرحبلالقنلالامعأةلوازمةحئالل)ةسماخلا(ةداملانم)4(ةرقفلاليدعت:ًالوأ
.»-تدجونإ-ةيلاملاتامارغلادادسوموسرلاعفد«:يلاتلا
هذهماكحأذيفنتلةبسانملاتايلآلادامتعابلقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمضيوفت:ًايناث
.كلذلةمزاللاميماعتلاوتارارقلارادصإوةحئاللا
.رشنلاخيراتنمهبلمعيو،ةيمسرلاةديرجلابرارقلااذهرشني:ًاثلاث
.رارقلاىضتقمذيفنتلمزليامذاختالقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمىلع:ًاعبار

 )٤٩١٩( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٢٥ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-9-5



رياني رهش

 ليجست ةحئالل )رركم نيعبرألاو ةسداسلا( ةداملا ةفاضإ
ةيرحبلا تادحولا ديقو نفسلا

١/٤٣/١٧٢ ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

ةرقف ليدعتـه١٤٤٣-٦-٢٥

صنلابةيرحبلاتادـحولاديقونفسلاليجستةحئالل)رركمنيعبرألاوةسداـسلا(ةداملاةفاـضإ:ًالوأ
فلاتوأدقاـفلدبرادـصإوأ،ليجستلاتانايبرـييغتوأ،اـهليجستلـقنوأةنيفسلالـيجستمتيال-1«:يتآلا
متيال-2.تدجونإةـيلاـملاتامارغلادادـسدعبالإةنيفسلابطشوأةـيكلملقنوأليجستلاةداـهشل
ةيكلملقنوأ،فلاتوأدقافلدبديقدنسرادصإوأ،اهتانايبرييغتوأ،اهديقلقنوأةيرحبلاةدحولاديق
.»-تدجونإ-ةيلاملاتامارغلادادسدعبالإاهديقبطشوأ،ةيرحبلاةدحولا
ةحئاللاهذهماكحأذيفنتلةبسانملاتايلآلادامتعابلقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمضيوفت:ًايناث
.رشنلاخيراتنمهبلمعيو،ةيمسرلاةديرجلابرارقلااذهرشنُي:ًاثلاث.كلذلةمزاللاميماعتلاوتارارقلارادصإو
.رارقلاىضتقمذيفنتلمزليامذاختالقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمىلع:ًاعبار

 )٤٩١٩( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٢٥ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-9-5



رياني رهش

 ةصخرو يحالملا صيخرتلارادصإل ةمظنملا ةحئاللا دامتعا
لمعلا

١/٤٣/١٧٠ ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

ةرقف ليدعتـه١٤٤٣-٦-٢٥

ةغيصلاقفولمعلاةصخرويحالملاصيخرتلارادصإلةمظنملاةحئاللادامتعا:ًالوأ
.ةقفرملا
ذيفنتلةبسانملاتايلآلادامتعابلقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمضيوفت:ًايناث
.كلذلةمزاللاميماعتلاوتارارقلارادصإوةحئاللاهذهماكحأ
.رشنلاخيراتنمهبلمعيو،ةيمسرلاةديرجلابرارقلااذهرشني:ًاثلاث
.رارقلاىضتقمذيفنتلمزليامذاختالقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمىلع:ًاعبار

 )٤٩١٩( ددعلا نم ـه١٤٤٣/٦/٢٥ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه١٤٤٣-9-5


