شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق الهاتف المحمول (المحفظة الذكية)
يعتبر توقيع العميل على طلب االشتتتتراي ال الة مت وتمتتتليم لبرك البمي او مخ م الة مت تعهق ا ممهزيه ملنمه بي
البمي والعميل ،وم ثم يتعي على العميل قراءت وتبمم كهات شروط وأحكهم ا متة ام الة مت ب قت وعمهيت قبل أ
يوقع علي .
أوال :تعريفات

• الة مت /الة مهت :هل ة مت اع األموال ع طريق المهتف المحمول المخ مت م البمي التجهري ال ولل مصر
موضتتتوك هاا التعهق  ،وبموجبمه يتم اتح حمتتتهب ههتف محمول للعميل ل ل البمي للتعهمل علي متتتواء بهوي اك و
 /أو المتتحب و /أو الم ت ا اولكترومل لم اوعهت و /أو التحويل اولكترومل للموال ع طريق المهتف المحمول،
ويو ك بهلحمهب رصي إلكترومل .
•البمي :يخص ب البمي التجهري ال ولل مصر وجميع اروع .
•مخ م الة مت :هو أي م الممشآت التل يتعهق معمه البمي لتخ يم بعض الة مهت المتعلخت بتمبيا الة مت والمصرح
لمه م البمي ،علمه بأ مخ م الة مت يعل ع رقم الترةيص الصتتتتتتته ر ل م البمي إ وج بمكه واضتتتتتتتح
بهلمحل التهبع ل والتل م ةاللمه يتأك العميل م قهموميت عمل مخ م الة مت.
• العميل :يخص ب الشةص الطبيعل المشتري ال الة مت موضوك هاا العخ شريطت حيهنت وملكيت لةط ههتف
محمول وتوقيع على هاا الطلب.
• حمتتتتتتهب المهتف المحمول :يخصتتتتتت ب حمتتتتتتهب المهتف المحمول اولكترومل المبتوح ل ل البمي بهمتتتتتتم العميل
والممجل برقم ههتب  ،ويتم م ةالل عمليهت اوي اك والمحب والتحويل وغيرهه م العمليهت الةهصت بهلعميل .
• الرصتتي اولكترومل :يخص ت ب الرصتتي ال از م وح ات المخو اولكتروميت لحمتتهب المهتف المحمول ،والمهت
ع عمليهت اوي اك والمتتتتحب الى غيرهه م العمليهت التل تمت بمعرات العميل على حمتتتتهب المهتف المحمول،
وهاا الرصتتتتتي اولكترومل قهبل للتحويل إلى أي م العمالء ا ةري و/أو مخ مل الة مت ،كمه يمك امتتتتتتة ام
كوميلت م ا للجمهت المعل عممه م قبل البمي .
•وح ات المخو اولكتروميت :تعمل وح ات إلكتروميت اات قيمت مخ يت تعه ل كل وح ة جمي مصتتري اخط يصت رهه
البمي شتتتتتريطت امتتتتتتالم البمي قيمت م المخ مالجمي المصتتتتتري ال تخل ع قيمت وح ات المخو اولكتروميت التل
يص رهه البمي ،وتخبل امتب المه إلى مخ مالجمي المصري .
•اوقليم :يخص ب جمموريت مصر العربيت.
• المهتف المحمول :يعمى أي ههتف محمول متوااق مع أي م شبكهت المهتف المحمول العهملت بهوقليم و تكو
متوااخت مع هاه الشبكهت.
ثانيا :آلية تقديم الخدمة
• اور توقيع العميل على طلب االشتتتتتراي ال الة مت وشتتتتريطت امتتتتتيبهز بهقل الشتتتتروط األةرل ،وامتتتتتكمهل
إجراءات اتح حمتتتهب المهتف المحمول وبع التحخق م هويت م قبل البمي او مخ م الة مت  ،متتتوف يخوم البمي
بإرمتتتهل رمتتتهلت مصتتتيت قصتتتيرة إلى العميل تهك ل بموجبمه إتمهم اتح حمتتتهب المهتف المحمول وإةطهره برقم
التبعيل الةهص ب الال يمك العميل م ال ةول بوامطت وم ةاللمه على حمهب المهتف المحمول إمشهء كلمت
متتر مكو م متتتت أرقهم للتعهمل على حمتتهب المهتف المحمول ،ويحتبب بمه لمبم ت وعلى ممتتزوليت الشتتةصتتيت
وعلى أ يخوم بتغييرهه ال حهلت معرات أح غيره لمه .
•يحتبب البمي بحخ ال المراجعت والموااخت او الراض على طلب العميل الموقع لالشتراي ال الة مت والتحخق
م ع م وجو اشتبهه ةالل  24مهعت م ب ء تشغيل الة مت ،وأيضه ال أي وقت ةالل اترة مريه الة مت.
• يجب أ يرتبط حمتتهب المهتف المحمول بةط ههتف محمول ألي م شتتبكهت المهتف المحمول العهملت بهوقليم،
وأ يكو هاا الةط ال حيهنة العميل البعليت.
• يحق للعميل أ يتعهمل على رصتتتتتتي ه اولكترومل م ةالل إي اك أو متتتتتتحب مبهلي متتتتتتواء ع طريق مخ مل
الة مت و /أو مهكيمهت الصتتتراف األلل ل ي البمي التجهري ال ولل أو تحويل مبهلي مهليت م رصتتتي ه اولكترومل
لعمالء و /أو مخ مل الة مت ا ةري بحيث يجون ألي م ههالء متتتتحبمه أو إضتتتتهاتمه إلى رصتتتتي ه اولكترومل
والي ال الح و التل يح هه البمي م وقت ةر.
• يحق للعميل – ال أي وقت – إغالق حمتهب المهتف المحمول وامتتر ا المخ يت التل تخهبل رصتي ه اولكترومل
والي ع طريق االتصتتتتهل بمركن ة مت العمالء الموجو بهلتطبيق وطلب إلغهء الحمتتتتهب ،ويلتنم البمي بإغالق
حمهب المهتف المحمول مبع امتالم العميل المخ يت والي ةالل  72مهعت م طلب إلغهء الة مت.

ثالثا :استخدام الخدمة
•يختصر الحق ال امتة ام الة مت أو االمتبهك بمه على العميل وح ه و غيره ،ويلتنم العميل ال جميع األوقهت
بع م الممهح أو تمكي أي شةص أةر م امتة اممه أو االمتبهك بمه.
• يتعي على العميل أ يبمر وأ يخ م لمخ مل الة مت إثبهته مخبوال لشتتتةصتتتيت عم إجراز عمليهت المتتتحب أو
اوي اك.
• ال يحق ألي عميل أ يو ك أيت مبهلي ال حمهبهت ههتف محمول تكو بأممهء عمالء غيره .
• يحق للبمي واخه لمطلق تخ يره إيخهف الة مت ع العميل أو إلغهههه ،والي ال حهلت امتتتتتتتة ام للة مت بهلمةهلبت
ألي م شتتتروط وأحكهم امتتتتة اممه أو بهلمةهلبت ألي م الخوامي واللوازح المتتتهريت ال اوقليم او تعليمهت البمي
المركني المصري ووح ة مكهاحت غمل األموال وتمويل اورههب ال هاا الشأ  ،بمه ال الي على مبيل المثهل
ال للحصر شراهه ألي ملع أو بضهزع أو ة مهت ممموعت بموجب قهمو جمموريت مصر العربيت ،أو التعهمل مع
كيهمهت أو أارا محبور التعهمل معمه.
•يلتنم العميل بهلمحهابت عل ى رقم المتتتتري وإبخهز ال جميع األوقهت تحت متتتتيطرت الشتتتتةصتتتتيت ،وتبعه لالي
متتتوف يكو العميل وح ه ممتتتزوال ع إاشتتتهء أي م البيهمهت أو المعلومهت المتعلخت ب أو بأي م حمتتتهبهت إاا
كه الي اواشهء مهشزه ع ةطأ أو تخصير أو إهمهل ال المحهابت على كلمت المر.
• يتهح لعمالء البمي م حهملل بطهقهت ال اع اولكترومل المةتلبت إص ار البمي التجهري ال ولل مصر ماالزتمهميت
–بطهقهت الةصم – الم اوعت مخ مه اخط تغايت حمهب المهتف المحمول م ةالل رصي هاه البطهقهت بهمتة ام
البرمهم المحمل علل هواتبمم المحمولت والي بع التخ م بطلب ألح اروك البمي بربط هاه البطهقهت بحمتتتتتتتهب
المهتف المحمول الةهصت ب بح اقصى بطهقتي .
• العميل الاي يخرر إيخهف ةط المهتف المحمول المرتبط بحمتتهب على ههتب المحمول متتوف يبخ شتترطه أمتتهمتتيه
بهعتبهره ممتتتتتتتتة م للة مت وبهلتهلل اإم متتتتتتتوف يبخ تلخهزيه حخ ال االمتبهك بهلة مت م ةالل المهتف المحمول
الاي تم إيخها .
• يجب على العميل ابالغ البمي اورا ال حهلت تةلي ع رقم المهتف المحمول المربوط بهلة مت والي تممي ا
وغالق حمهب المهتف المحمول الةهص ب .
• يخر العميتتل بتتأحخيتتت البمتتي ال اتةتتها التت ابير الالنمتتت للتتتأكت م حيتتهنة العميتتل البعليتتت لرقم المتهتف المحمول
المربوط علي الة مت ،كمه يحق للبمي إيخهف الة مت بموجب ارا ت الممبر ة ال حهلت اكتشهف ع م حيهنة العميل
لرقم المهتف المربوط بهلة مت و ا مى ممزوليت على البمي.
•يخر العميل بم مزوليت ع جميع المعهمالت وكهات العمليهت التل تتم على ح مهب المهتف المحمول طهلمه أ هاه
المعتتهمالت وتلتتي العمليتتهت قت تمتتت م ةالل رقم ةط المتتهتف المحمول المرتبط بحمتتتتتتتتهب المتتهتف المحمول
وبهمتة ام كلمت المر ،وموف تكو اهتر البمي ومجهلت حجت على العميل وعلى الكهات.
• ل يكو البمي ممتزوال ع أيت ةمتهزر أو أضترار ق تح ث للعميل بمتبب متوء أو إمتهءة امتتة ام للة مت أو
متيجت ألي ةطأ يرتكب أو متيجت أي ةلل ق يح ث للة مت بمتتتتبب ةطأ م جهمب أو لع م كبهيت رصتتتتي حمتتتتهب
المهتف المحمول ،أو ألي متتتتتبب دةر ق يكو للعميل ةل اي ول يكو البمي ممتتتتتزوال ع أي ةلل ال أمبمت
الحمهبهت أو شبكهت االتصهالت الةهصت بهلة مت.
• يخر العميل بع م ممتتتزوليت البمي أو تحمل أيت تكهليف أو أعبهء ق تح ث متيجت أيت مشتتتهكل أو اعطهل أو امخطهك
الة مت بشبكت األمترمت /المهتف المحمول .
• ل يكو البمي ممزوال ع راض أي مهممت قبول الرصي اولكترومل كوميلت م ا كمه أم ل يكو ممزوال
ع البضتتهزع أو الة مهت التل متتوف يحصتتل عليمه العميل ال مخهبل الي الرصتتي  ،وأي شتتكول م العميل ال
هاا الص يجب علي حلمه مع تلي المهممت مبهشرة ،وموف يختصر ور البمي ال هاا الةصوص على إضهات
أي مبلي ق يمتتتر ه العميل إلى حمتتهب المهتف المحمول والي بع حصتتول البمي على متتم إضتتهات صتته ر بشتتكل
صحيح م تلي المهممت.
• ال حهلت اخ ههتف العميل أو متتتتترقت  ،و قهم أةرو بإجراء أي تعهمالت على حمتتتتتهب م ةالل هاا المهتف،
يكو العميل ممتتتزوال ممتتتزوليت كهملت تجهه البمي ع كهات المتهز المترتبت على الي االمتتتتة ام وعلى العميل أ
يمهرك بإيخهف الحمهب على البور ويتم الي ع طريق أرقهم ة مت العمالء.
• حهل وجو أيت شتتتكول م جهمب العميل تتعلق بهلة مت – يتم االتصتتتهل بأرقهم ة مت العمالء الةهصتتتت بهلة مت
والتل موف تخوم بتحويل الشكول الى او ارة المعميت للر على شكول العميل والي ال الوقت المح لكل موك
على ح ل.
•جميع العمليهت الةهصتتت بة مت ال اع ع طريق المهتف المحمول اةل جمموريت مصتتر العربيت اخط و بهلعملت
المحليت وللعمالء المصريي اخط .

رابعا :الرسوم
•يتعم العميل بم ا رموم التمجيل ال الة مت مرموم اتح حمهب المحببت الاكيت  ،والرموم الممويت ،ورموم
المتتحب واوي اك والتحويل ورمتتوم أيت ة مهت إضتتهايت أةرل تتيحمه الة مت والتل متتوف يح هه البمي ضتتم
تعريبهت أمعهر الة مهت المصرايت التل يعل ويبصح عممه البمي بأيت و ميلت م ومهزل اوعال المتبعت بهلبمي
م وقت ةر .
•يحتبب البمي بحخ ال تع يل أيت رموم م وقت ةر واخه لتخ يره المطلق ويعتبر اوعال ع الرموم بهلومهزل
التل يرل أممه ممهمبت إشعهرا مهااا للعميل ويمثل امتة ام الة مت بع تهريخ مريه أي تع يل لماه الرموم قبوال
م العميل لالي التع يل و أيت تحببهت علي .
• تكو كهات التعليمهت التل يخوم العميل بإصتتتتتت ارهه وكهات العمليهت التل يخوم بإجرازمه م ةالل الة مت ملنمت
ل وممتجت لكهات دثهرهه الخهموميت ال مواجمت  ،ويتعم البمي بتبعيل كهات العمليهت وتمبيا كهات التعليمهت التل ق
يصتتتتتتت رهه العميل لبرك البمي أو لمخ م الة مت واخه لشتتتتتتتروط و أحكهم هاا العخ م ةالل أي م الومتتتتتتتهزط
اولكتروميت الممتة مت ال تخ يم الة مهت.
• تكو كهات التعليمهت التل يص ت رهه العميل – للبمي م ةالل األجمنة اولكتروميت الممتتتة مت ال تخ يم الة مت
كمه لو كهمت صتتتته رة مم مبهشتتتترة .ويلتنم البمي اور امتتتتتالممه وعلم بمه بتمبياهه وترتيب كهات ا ثهر المترتبت
عليمه .وال المخهبل يكو العميل ممتتتتتتتزوال ال مواجمت البمي ع كهات المتهز التل تترتب على تمبيا البمي لتلي
التعليمهت.
• يتعم العميل تعم ا غير قهبل لإللغهء بتعويض البمي ع كهات الةمتتتتتتتهزر والمطهلبهت واألضتتتتتتترار والتكهليف
والمبخهت التل ق تكب هه البمي متيجت تمبياه لتعليمهت بمه ال الي الرموم الخضهزيت وأتعهب محهمي وممتشهري .
• ال حهلت اكتشتتتتتتتهف البمي ألي تصتتتتتتترف أو أي محهولت ق يخوم بمه العميل المتمهي أو مةهلبت قوامي أو لوازح
مكهاحت غمل األموال وتمويل االرههب ،يحق للبمي أ يوقف التعهمل على جميع أرص ت اولكتروميت حتى يتخ م
العميل بتبرير ممهمتتتب ومخبول للبمي والي كل و اوةالل بحق البمي ال اتةها كهات اوجراءات التل تبرضتتتمه
علي الخوامي المهريت والمطبخت ال مصر.
• تم اعالممه بالزحت التعريبهت والمصتتتتتتترواهت والعموالت والعواز المطبخت م قبل البمي على الممتجهت
والة مهت التل يخ ممه لمه و المعلمت ل ل كهات اروك وقموات االتصتتهل بهلبمي بمه ايمه الموقع االلكترومل الرمتتمل
للبمي ،ومعلم ايضتتتتتته بأحخيت البمي ال تع يل تلي الالزحت بشتتتتتتكل وري و حهجت الى الحصتتتتتتول على موااختمه
الممبخت.
خامسا :أحكام عامة
•العملت الوحي ة الممتة مت ال تخ يم الة مت هل عملت الجمي المصري.
• يتم ربط كل رقم ةط ههتف محمول بحمهب ههتف محمول واح اخط.
• يلتنم البمي بهلمحهابت على مريت كهات البيهمهت والمعلومهت التل ق تملم إلي م العميل بممهمبت تخ يم الة مت،
كمه يتعم بهلمحهابت على متتريت كهات العمليهت التل يخوم العميل بإجرازمه م ةالل أي م األجمنة اوليكتروميت
الممتتة مت ال تخ يم الة مت ،ويتعم البمي والعميل بع م اواصتهح ع أي ممه تخ م اال طبخه للخوامي المتهريت م
اوقليم أو تمبياا أليت أحكهم أو أوامر ملنمت أو طبخه لشروط وأحكهم امتة ام الة مت.
• يخر العميل بموااخت على أ يخوم البمي بتخ يم أو اواصتتتتتتهح ع كل أو بعض المعلومهت الةهصتتتتتتت بحمتتتتتتهب /
حمتتهبهت ل ل البمي إلى أي م اروع و/أو وكالز و/أو أي م الجمهت التل تخ م ل الة مت البميت أو المصتترايت
أو ألي م الممشتتتتتآت التل يتعهق معمه البمي لتخ يم بعض الة مهت المتعلخت بتمبيا الة مت والمصتتتتترح لمه بمه م
البمي واخه لمه يراه البمي ممهمتتتتبه والنمه ال هاا الشتتتتأ أو ألل م المتتتتلطهت أو الجمهت الرقهبيت عم امتتتتت عهء
األمر لالي.
• يحق للبمي أ يعم إلى أي طرف ثه اةل اوقليم بتمبيا بعض م تعم ات موليس كلمه التل التنم بمه وا خه
ل شروط وأحكهم ا متة ام الة مت وال هاه الحهلت اإ البمي موف يبل م مزوال ال مواجمت العميل ع المحهابت
على مريت كهات بيهمهت العميل وكهات حمهبهت كمه أم موف يكو ممزوال ال مواجمت ع أيت أةطهء أو إهمهل
أو تخصير ق يخترا الي الطرف الثهمل.
• يحق للبمي أو أي طر ف دةر ق يعم ل بتمبيا أي م التنامهت المبروضتتتتتتتت علي بموجب شتتتتتتتروط وأحكهم
امتتتة ام الة مت أ يخوم بتمتتجيل المكهلمهت التليبوميت التل تم امتتتخبهلمه على أرقهم التليبومهت المةصتتصتتت لة مت
العمالء وأ يحتبب بمه .
•يجون للبمي – ال أي وقت – إممهء تخ يم الة مت شتتريطت إةطهر العميل قبل التهريخ المح وممهء بثالثي يومه
على األقل .يحتبب البمي بهلحق ال تع يل أي شتترط م شتتروط و/أو أحكهم امتتتة ام الة مت ومتتوف يصتتبح أي

تع يل أو تغيير مهااا ال حق العميل وملنمه ل بع إةطهره ب بأيت ومتتيلت م الومتتهزل التل يراهه البمي شتتريطت
أ يصتتتتتتتل علم با لي التغيير ،واى حهلت ع م قبول العميل ألي م هاه التع يالت أو التغييرات يتعي علي ال
موع غهيت ثهلثي يومه م تهريخ علم بماا التع يل أو التغيير أ يةطر البمي برغبت ال إممهء التعهق وأ
يتوقف اورا ع إجراء أيت عمليهت وأ يتخ م للبمي بطلب وقبهل حمهب /حمهبهت المهتف المحمول وإجراء
التمتتويهت الالنمت بمه ال الي متت ا مه ق يكو ممتتتحخه علي وامتتتر ا أيت مبهلي متبخيت ل ال رصتتي ه ثم يتبع
مبس إجراءات اولغهء .
• ال حهلت تغيير أيت معلومهت أو بيهمهت ةهصتتتتتتتت بهلعميل ةالل اترة التعهق وقبل ميعه تح يث البيهمهت .يلتنم
العميل بإةطهر البمي اورا بالي التغيير
• لتح يث أيت معلومهت أو بيهمهت ةهصت بهلعميل يجب علي نيهرة البرك.
• يةضتتتتع هاا التعهق لخوامي جمموريت مصتتتتر العربيت وكل مناك ق يمشتتتتأ حول تبمتتتتير أو تمبيا بمو ه يكو م
اةتصهص محهكم الجينة على اةتالف أمواعمه و رجهتمه الى غير الي م العمليهت.
• يحق للبمي تغيير الح األق صى لل محب و الم اوعهت الى غير الي م العمليهت ح مب مه يراه البمي ممه مبه و
يلتنم بإةطهر العميل بهلوميلت التل يراهه ممهمبت.
•حرر هاا الممتم بهللغتي العربيت واومجلينيت علل ام ال حهلت االةتالف ال التبمير بي المصي يمري المص
العربل.
سادسا :اتاحة الخدمة
طبخه لتخييم البمي وبم ف ةطت امتمراريت االعمهل ،ال حهلت امخطهك الة مت بمبب الصيهمت أو غير الي يكو
وقت امترجهك الة مت  RTOهو ةمس مهعهت بح أقصل وق تني ال حهالت الخوة الخههرة
بموجب هذا الطلب يتعهد العميل ويقر بما يلي :
• أ كهات البيهمهت الوار ة بطلب اال شتراي ال الة مت الموقع مم حخيخيت و صحيحت .كمه أم يخبل أ يحتبب البمي
بماا الطلب والممتم ات المراخت ال حهلت إلغهء الة مت.
• أم الممتبع الحخيخل والوحي م ةط المهتف المحمول المربوط بهلة مت والممجل رقم بماا الطلب ،وأيضه
بحيهنة البعليت لةط المهتف المحمول ،وأم الممتبي الحخيخل م حمهب الة مت المربوط بهلمهتف المحمول.
•كمه يتعم بتح يث بيهمهت اور ح وث أيت تغييرات بشتتتأممه أو اور تجممتتت بجممتتتيت أةرل أو عم مه يطلب البمي
الي ال ةالل  30يومه.
• أم ق اطلع على كهات الشتتروط واألحكهم المتتتة ام ة مت ال اع ع طريق المهتف المحمول الم ومت بهلطلب او
المعل عممه على الموقع اولكترومل الرممل الةهص بهلبمي ووااق عليمه وقبلمه.
• يخر العميل بممتتزوليتي التهمت ع متتالمت ومشتتروعيت مصتت ر ايت مبهلي يخوم بإي اعمه بهلمحببت أو يتم تحويلمه
م وإلى المحبب ت ويلتنم بهلتحخق م أ تلي االموال ال تتعهرض مع قهمو مكهاحت غمتتتتتتتل األموال وتمويل
االرههب والزحت التمبيايت والخرارات الممباة ل .
•يخر ويتعم حهمل البطهقت اوضتتتهايت بعلم التهم أ عمليت ربط البطهقت اوضتتتهايت متتتتتوقف تلخهزيه بمجر إيخهف
البطهقت األ مه ميت/او ضهايت أو الح مهب المرتبط بهلبطهقت وعلي يةلل البمي م مزوليت ال حهلت تعطل عمليت ربط
البطهقت بة مت المحببت الاكيت متيجت لماا المبب.
• يخر ويتعم العميل بعلم بتوقف أي بطهقت مرتبطت بهلة مت حهل اعه ة تج ي هه أو تغيير إح ل بيهمهتمه ،ويتعي
علي تخ يم طلب ج ي لربط البطهقت بع تح يث بيهمهتمه.
• تم اعالممه بهليت تخ يم الشتتتتكهول المتبعت ل ي مصتتتتراكم والي م ةالل المطبوعهت المتواارة ببروك البمي او
رمتتتهزل البري االلكترومل او مركن االتصتتتهل بهلعمالء الةهص بهلبمي ،بهالضتتتهات الل علممه بهم ال حهلت وجو
شتتكول يتم الرجوك الى مصتتراكم أوال وع م تخ يم الشتتكول مبهشتترة الى البمي المركني المصتتري اال ال حهلت
ع م الر م جهمب البمي ةالل الم ة وبهلطريخت المتبق عليمه والمعلمت للعمالء م جهمب البمي.
• ام ال حهل رغبتمه ال مخل الحمتتتتتهب او اغالق او إيخهف التعهمل ع ممت او ة مت معيمت ،اإممه ملتنم بهلتوج
الى أقرب ارك و/او االتصتتتتتتهل بمركن اتصتتتتتتهل العمالء الةهص بمصتتتتتتراكم لالمتتتتتتتعالم ع المصتتتتتترواهت
والةصتتتتتتتومهت المطبخت م قبل البمي ال هاه الحهلت ما وج ت والي و ا مى ممتتتتتتتهوليت او التنام على
مصراكم ال هاا الشأ .
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