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 طػدطظ

ػطدػططضبًاػأدادغًاػطنػطتطضباتبغنػطجضسػاإلدارةػواإلدارةػاضتظغغذغظػتطصغوسظػاضصالحغاتػػدغادظػإن
ػ ػسي ػاضداخضغظ ػاضرشابظ ػضذازضيػػاضجططغظضوابط ػواضصالحغات ػاضطدئوضغات ػتحدغد ػرضى ػتططل ػأظؼا حغث

واضتيػطنػذؾظؼاػأنػتطززػػاضجططغظرتطادػاضػراراتػواضططاطالتػسيػاإلدارغظػاضتظغغذغظػاضطضغاػالاضوظائفػ
ػاالحتغال.وػاضغدادتطظدػطخاطرػضػواالجراءاتطنػضبطػوحوصطظػطداراتػتدسقػاضططاطالتػ

ػاضظطاق

سيػػوطنػضؼمػرالشاتػتطاشدغظػوتطورغظتحددػعذهػاضدغادظػاضطدؤوضغاتػاضطاطظػرضىػصاسظػاضطاطضغنػ
ػ.وظغغغظػخاصظػوسػًاػضألظظطظػدغاداتوغدتثظىػطنػذضكػطنػتصدرػضؼمػػاضجططغظ

 :اضصالحغات طصغوسظ سي اضطدرجظ اإلجراءات تطرغف

 أو تخطغطي طاضيػأو أو إداري أو تظظغطي طابد ذي طدتظد أو الئحظ أو وثغػظ أي إشرار غطظيػ:غطتطد

 صصغانػصطا باضجططغظ اضخاصظ اضططورة أو اضططدضظ أو اضطحدثظ اإلجراءات طن دضدضظ غتضطن أو رشابي

طوظغغنػ طجطورظ أو طوظف رضى اضظاسذة واضظظم اضضوائح تطبغق رضى اضطواسػظ غطتطد طصطضح غطظي
 الرتطاد اضتطبغر عذا غدتخدم ضؼم اضوظغغي اضوضد رضى أثر اضتطبغق ضؼذا غصون بحغث اضجططغظ سي

ػواالتغاشغات وصصوك اضطذترغات صطػود واإلجراءات ضضتصرسات اضظاظطظ اضطدتظدات  اضظغػات

وطدتخدطيػ ورطال ضطوظغي اضذاتغظ باضذؤون اضطتطضػظ واضطدتظدات اضطاضغظ اضصرف وطدتظدات
 تحول االرتطاد عذا اضطجاالتػوغطظي طختضف سي اضضوائح رضغه ظصت ططا اضططاثضظ واضتصرسات اضجططغظ

ػأو  ططؼا اضطتطاطضغن أو اضجططغظ سي اضطاطضغن ضصاسظ ُطضزطظ أخرى وثغػظ اي أو اضالئحظ اضطدتظد

 .ارتطاد عذاػاإلجراء طثل وغدطى

 طجطورظ أو رضو ذخص رن صادر ططغن طدتظد أو إجراء بارتطاد اشتراح أو توصغظ رسد غطظي غوصي:

 اضتوصغظػ,تتضطن شغد اضطوضوع سي االرتطاد دضطظ ضه ضغس اضجططغظ سي تصوغن أو عغئظ أرضاءػسي

ػاضطوصي اضتوصغظ  اشتراح أو تحغظ أي رضى اضتوصغظ تذتطل ضم إذا اضطوضوع, ارتطاد رضى طواسػظ

 تم وأظه رضغه وطواسػته اضطدتظد طحتوغات رضى اضصاطل اطالره تطظي اضطوصيػصطا شبل طن تطدغل

 طن إضى اضتوصغظ توجه .اضتوصغظ بتارغخ اضظاسذة واضضوائح اإلجراءاتػواألظظطظ وسق ظظاطغظ بطرغػظ

 أو  اضطام اضطدغر إضى اضطام اضطدغر ظائب طن تصدر واالشتراحاتػاضتي صاضتوصغات اضدضطظ عذه طثل ضه

ػ.توصغظ اإلجراء عذا وغدطىػطثل وعصذا اإلدارة طجضس إضى اضطام اضطدغر طن
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ػ  أو داخل أخرى جؼات بطدة وظغغغظ رالشظ رضى اضطختص اضطوظف أو اضطختصظ اضجؼظ أن تطظيغظدق:

 اضطوظغغن أو اضجؼات بؼذه باالتصال اضػغام وغترتب اضجططغظ, سي آخرغن بطوظغغن أو خارجػاضجططغظ

ػاضوثائق اآلخرغن  أخذ أو ظظرعم وجؼظ رضى اضوشوف أو اضططضوبظ, واضطدتظدات اضبغاظات أو ضتوسغر

 طن ارتطادعا أو بذؾظؼا اضػرار تطؼغدًاػالتخاذ اضظؼائي ذصضؼا سي إردادػػاضطدتظدات ثم وطن آرائؼم,

 .تظدغق اإلجراء عذا طثل وغدطى اضصالحغظ صاحبظ اضجؼظ

طدػ ضطظاشذتؼا ووثائق وطدتظدات وططضوطات بغاظات طن ضه غحال طا رضى اضطوظف اطالع غطظيغدرس:ػ
 تطدغالت أو تحغظات أو طالحظات وضد أو رضغؼا باضطواسػظ دواء سغؼا رأغه ابداء ثم وطن غضزم, طن

 إضى رسطؼا أو ضه أحاضتؼا اضتي اضجؼظ إضى إرادتؼا ثم وطن ادتصطاضؼا أو إظجازعا أو ردمػاضطواسػظ أو

 .درادظ اإلجراء عذا طثل اضطباذرػوغدطى رئغده

 أو تجطغطؼا أو اضططضوبظ واضطدتظدات واضططضوطات اضبغاظات بؿرداد اضطوظف شغام غطظي غحضر:

 ضضبت األرضى, اإلدارغظ اضطدتوغات أو اضطدتوى رضى ضضطرض جاعزة أو طصتطضظ وجطضؼا اضحصولػرضغؼا,

 اضوثغػظ تصون وشد إذراسه, تحت اضطاطضغن طرغق رن أو بظغده اضتحضغر بؼذا دواءػشام بذؾظؼا,

 طاضي صرف دظد طذروع أو الئحظ طذروع أو شرار طذروع أو بغان صذفػأو رظه اضصادر اضطدتظد أو

ػاإلجراءػتحضغر. عذا طثل وغدطى أخرى وثغػظ أي أو

ػاضبغان

ػطجضسػاإلدارة:ػواختصاصاتػأواًل:ػصالحغات

 رضىػتظغغذعاػواإلذرافػضضجططغظاضرئغدغظػػواألعدافػاألدادغظارتطادػاضتوجغؼاتػ. 

 رضغؼاػوطاػغتبدػذضكػطنػتحدغدػػواإلذرافضوابطػضضرشابظػاضداخضغظػاضوواضضوائحػظظطظػاألػارتطاد
 .اضطختضغظػاضوظغغغظضضطؼامػواالختصاصاتػواضواجباتػواضطدؤوضغاتػبغنػاضطدتوغاتػ

 ػطصتػوارتطادػوضد ػاضطدغادظ ػتظظم ػوحغظػالوبظ ػحطاغتؼم ػأجل ػطن ػاضطصاضح ػأصحاب ػطد شظ
 .حػوشؼم

 تغوغضػوتظغغذػاألرطالػاضطظوطظػباإلدارةػاضتظغغذغظضارتطادػدغادظػوضدػو. 

 ػػوارتطادػوضد ػػواإلجراءاتاضدغادات ػتضطن ػواضتزاطؼاػػضألظظطظػاضجططغظػاضتزاماضتي واضضوائح
 .طدػاضجططغظصحابػاضطصاضحػألرنػاضططضوطاتػاضجوعرغظػػباإلسصاح

 وتطوغرعاػاضجططغظارتطادػاضدغاداتػاضداخضغظػاضطتطضػظػبططلػ. 

 تحدغدػاضصالحغاتػواالختصاصاتػواضطدؤوضغاتػاضتيػغتمػتغوغضؼاػضإلدارةػاضتظغغذغظػوإجراءاتػ
ػاتخاذػاضػرارػوطدةػاضتغوغض.ػ

 ػ.غحددػاضطجضسػاضطوضوراتػاضتيػغحتغظػبصالحغظػاضبتػسغؼا
 ظضضجططغاضطػارغظػػواألظذطظػاالدتثطاراتإدارةػضالدتثطاراتػوططاغغرػراطظػوضدػ. 

 اضجططغظ.اضتصورػاضطامػضضطخاطرػاضتيػتواجهػػتحدغد 
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 ضهاضتظغغذيػوتوسغرػاضدرمػػ/اضطدغرطراجطظػوتػغغمػأداءػاضرئغس. 

 اضطاضغظػواضتوشغطاتػرضىػأواطرػاضصرفػواضذغصات.ػتاالرتطادا 

 ػاضتطغغن ػسي ػاإلدارغظػاضبت ػاضوظائف ػضذازضي  سي اضػغادغغن اضطوظغغن تطغغنوػواضغصل

 .وطدؤوضغاتؼم صالحغاتؼم وتحدغد اضجططغظ

 .إشرارػوارتطادػاضؼغصلػاضتظظغطيػواضتطدغالتػاضطارئظػرضغه 

 وظجاحؼا اضجططغظ أعداف ضتحػغق اضطاطظ اضدغادات وضد . 

 خططػطن وزغرعا اضتظغغذغظ واضخطظ االدتراتغجغظ اضخطظ وطظؼا اضجططغظ رطل خطط وضد 

 . اضططوطغظ اضجططغظ طن وارتطادعا تظغغذعا وطتابطظ ظغاضرئغد اضططل

 اضجططغظ سي واضوظغغغظ اضتظظغطغظ اضؼغاصل ارتطاد . 

 طن ضضتحػق دورغظ طراجطظ واجراء رضغؼا واإلذراف اضداخضغظ ضضرشابظ وضوابط أظظطظ وضد 

 . سارضغتؼا

 األدادغظ واضالئحظ اضظظام أحصام طد تتطارض ال اضجططغظ ضحوصطظ وططاغغر أدس وضد 

 . اضحاجظػرظد وتطدغضؼا سارضغتؼا طدى وطراشبظ تظغغذعا رضى واإلذراف

 أو اضذغصات وتحصغل ودسد اضدطودغظ واضطصارف اضبظوك ضدى اضبظصغظ اضحدابات ستح 

 وتحدغث وتدوغتؼا وشغضؼاػاضحدابات وتظذغط اضحدابات وصذوسات اضصرف أذوظات

 اضططضغات طن وزغرعا اضطرتجطظ اضذغصات وادتالم اضذغصات رضى واالرتراض اضبغاظات

 . اضبظصغظ

 أطالك صصوك ودطج واضؼبات واألوشاف اضوصاغا وشبول إسرازؼا وشبول اضطػارات تدجغل 

 زبطظ سغه ضضجططغظ غصون ططا دبق طا خالف تصرسات أي واجراء وسرزعا وتجزئتؼا اضجططغظ

 . اضططوطغظ اضجططغظػطواسػظ بطد وطصضحظ

 اضجططغظ ططتضصات إدارةضؼاػػو االدتداطظ ضتحػغق واضدطي ضضجططغظ اضطاضغظ اضطوارد تظطغظ 

 . وأطواضؼا

 اضجططغظ طن ارتطادعا بطد وتغطغضؼا اضجططغظ أطوال طن اضغائض ادتثطار شوارد إرداد 

 . واضوزارة اضططوطغظ

 اضوزارة طن اضططتطدة اضظطاذج وسق اضجططغظ رن واضططضوطات باضبغاظات اضوزارة تزوغد 

 . وشوره تارغخ طنػواحد ذؼر رن تزغد ال سترة خالل تعغغر طن غطرأ بطا وتحدغثؼا

 واضدظوغظ اضتتبطغظ اضتػارغر إرداد سي اضتطاون . 

 بطد اضحدابات طراجد طن اضطدشػظ اضطاضغظ واضتػارغر اضختاطي باضحداب اضوزارة تزوغد 

 . اضطاضغظ اضدظظػظؼاغظ طن أذؼر أربطظ وخالل اضططوطغظ اضجططغظ طن إشرارعا

 اضططوطغظ ضضجططغظ ورسطؼا اضجدغدة اضطاضغظ ضضدظظ اضتػدغرغظ اضطوازظظ إرداد رضى اإلذراف 

 . الرتطادعا
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 وشرار بادطه اضوزارة وتزوغد صالحغاته وتحدغد ضضجططغظ طتغرغ تظغغذي طدؤول تطغغن 

ػ. ططهػاضتواصل بغاظات طد ضه اضوطظغظ اضؼوغظ طن وصورة تطغغظه
 طدبب بػرار رضوغته إضعاء أو ارتذاره أو اضجدغد اضططوطغظ اضجططغظ رضو شبول سي اضبت. 

 اإلدارة وطجضس اضططوطغظ اضجططغظ أرضاء حاضظ رضى غطرأ تعغغر بصل اضوزارة إبالغ 

 . اضتعغغر حدوثػتارغخ طن ذؼر خالل وذضك اضطاضي واضطدغر اضتظغغذي واضطدؤول

 االطالع طن اآلخر وتطصغن اآلخرغن اضطصاضح وأصحاب اضطذرسظ واضجؼظ واضوزارة ضضطدتغغدغن 

 . ضضجططغظ اإلضصتروظي اضطوشد رضى وظذرعاواإلدارغظػ اضطاضغظ واضتػارغر اضختاطي اضحداب رضى

 أو اضوزارة أو اضخارجي راجداضُط أو اضططوطغظ اضجططغظ وتطضغطات شرارات تظغغذ رضى اإلذراف 

ػ. اضطذرسظ اضجؼظ
 ضالظطػاد اضططوطغظ اضجططغظ دروة . 

 ػووضطؼاػاإلدارةػطجضسػسيػضضطضوغـــظػوطحــددةػواضحـــــظػوإجراءاتػوذـروطػدغادـاتػغازظص
ػ.ضؼاػاضجططغظػإشرارػبطدػاضتظغغذػطوضد

 ػ.وارتطادهػضضجططغظػاضدظويػاضتػرغرػإردادػرضىػاالذراف
 ػوطصانػاألرطالػجدولػتذطـــــلػاجتطارؼـــاػرػـــدػضطضبػاضططوطغظػضضجططغظػخطغظػدروةػإردال

ػ.ػصاٍفػبوشٍتػاضطوردػشبـــلػاظطػادهػودارظػوتارغخه,ػاالجتطاع,
 ػاضالئحظػخضتػوإذاػسغؼاػاضواردةػوباضذروطػاألدادغظػاضالئحظػرضغهػتظصػسغطاػإالػاضتصرفػردم

ػ.اضططوطغظػاضجططغظػطنػبؿذنػإالػاضتصرفػضضطجضسػغجوزػسالػظصػطنػاألدادغظ
 ػحغنػإضىػاضطاضغظػدونػاإلدارغظػطؼاطهػططاردـــظػسيػاإلدارةػطجضسػغدـــتطرػدورتهػاظتؼاءػرظد

 .جدغدػإدارةػطجضسػاظتخاب

 ػاختصاصه. طجال سي اضطذرسظ اضجؼظ أو اضططوطغظ اضجططغظ شبل طن بؼا غصضف أخرى طؼام أي

ػاضتظغغذغظ:ػةاإلدارػثاظغًا:ػصالحغات

 ططاغغرػطرحضغظػطتطورةػخاللطنػػاضططلاضػغادةػاضطثضىػضغرغقػ. 

 واضخططػواضتػغغمػاضدوريػباالدتراتغجغاتػاألعدافربطػ. 

 بؼاػبذؾنػططارداتؼاػضضصالحغاتػاضطغوضظػضطجضسػاإلدارةػرسدػتػارغرػدورغظ. 

 .رسدػاضتػارغرػاضطاضغظػوطذروعػاضطوازظظػاضتػدغرغظػالرتطاده 

 ضضطاطضغنػالرتطاده.رسدػاضتػوغمػاضوظغغيػ 

 .إصدارػاضتطاطغمػواضتطضغطاتػاضخاصظػبدغرػاضططل 

 .اضتوصغظػسيػاضتطغغنػضضوظائفػاضذازرةػالرتطادعا 

 .رسدػتػرغرػبؿظؼاءػاضطػودػاضوظغغغظػضضطجضس 

 .أيػطؼطظػأخرىػغغوضهػبؼاػاضطجضس 
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ػاضرؤداءػاضتواصلػبغنػأرضاءػاضطجضسػواإلدارةػاضتظغغذغظ:ػثاضثًا:ػاضواجباتػتجاه

 اضضجانػاضغررغظػرنػاضطجضسػأحدػغتمػتوجغهػاضدروةػضطػدػاجتطاعػطنػشبلػرئغسػاضطجضسػأو. 

 ػ ػبطد ػإال ػاضطجدوضظ ػاالجتطارات ػتؾجغل ػأو ػإضعاء ػواضتذاورردم ػرئغسػاضطجضسػأوػػاضتظدغق طد
 .اضضجظظرئغسػ

 ػرضىأوػػةػذضك,زغرػطجدولػطتىػرأىػضرورػطارئاعػأنػغدروػالجتطػضرئغسػاضطجضس ػطضبػطنػبظاًء
 أرضاءػاضطجضس.

 أنػغتمػاضتظدغقػبغنػرئغسػاضطجضسػوأطغنػاضدرػواألرضاءػواضرئغسػاضتظغغذيػرظدػوضدػجدولػ
 .أرطالػاالجتطاع

 دارةػبتػرغرػذؼريػغتضطنػأدائؼااإلتزوغدػطجضسػػاإلدارةػاضتظغغذغظػغتوجبػرضى. 

 أطغنػطجضسػاإلدارةػعوػجؼظػاضتواصلػطدػأرضاءػطجضسػاإلدارةػسيػاألطورػاضطتطضػظػبذؤونػطجضسػ
اإلدارةػاضتظغغذغظػططنػضؼمػرالشظػوخبرةػبؾرطالػػطػاطهػطغوضػطناإلدارةػوسيػحالػزغابهػغػومػ

 .اضتظغغذيػباضػغامػباضطؼطظػإضىػحغنػرودةػأطغنػاضطجضسػاضطدغراضطجضسػبطوجبػتوجغهػطنػ

 ػألرضا ػطد ػاضتواصل ػواضضجان ػاإلدارة ػطجضس ػأرضاءػػاضطدغرء ػطن ػأي ػأو ػاضطاضي ػواضطدغر اضتظغغذي
ػ.ضذضكػرظدػاضحاجظػظاضتظغغذغػاإلدارة

ػطصغوسظػاضصالحغات:

ػاضجططغظػاضططوطغظػطجضسػاإلدارةػاضطدغرػاضطامػاضضجظظػاضتظغغذغظػاضصالحغظ
ػتطتطدػ-ػ-ػ-ػاظؼاؤعا أو رضوغتؼم تجدغد أو ضضجططغظ اإلدارة طجضس أرضاء اظتخاب

ػتطتطدػغوصيػ-ػ-ػأخرى جططغظ سي دطجؼا أو اضجططغظ حل
ػتطتطدػغوصيػغحضرػتدرسػاألدادي اضظظام تطدغل
ػتطتطدػغوصيػغدرسػتحضرػأطواضؼا وادتثطار اضجططغظ طوارد ضتظطغظ اضطاطظ اضدغادظ إشرار

ػتطتطدػغوصيػغحضرػتدرسػسرع صل صالحغات وتحدغد ضضجططغظ وطصاتب سروع استتاح
 شرار وغحدد اإلدارة طجضس أرضاء طدتوى طن ضجان تذصغل

 واإلجراءات واختصاصاتؼا وأرضاءعا رئغدؼا اضضجظظ تذصغل

ػطؼاطؼا طباذرة سي بؼا تضتزم اضتي
ػ-ػغطتطدػ-ػتوصي

ػ-ػغطتطدػغحضرػتوصيػاضجططغظ أطوال سغؼا تودع اضتي اضبظوك تحدغد
ػتطتطدػغوصيػغحضرػتدرسػأتطابه وتحدغد خارجي حدابات طراجد تطغغن
ػ-ػغطتطدػ-ػ-ػاجرهوتحدغدػػضضجططغظ اضطام اضطدغر تطغغن
 وأوجه اضحدابات طراجد وتػرغر اضختاطي واضحداب اضدورغظ اضتػارغر

ػ-ػغطتطدػغوصيػغحضرػواالشتراض وتطوغره اضططل تحدغن

 واألجؼزة اضطختصظ واضضجان اضػضائغظ اضجؼات أطام اضجططغظ تطثغل

ػ-ػغطتطدػغدرسػتوصيػزغره توصغل ضه وغجوز وزغرعا, اضردطغظ

ػ-ػغطتطدػغدرسػتوصيػوظذاطاتؼا وبراطجؼا اضجططغظ خطط وإشرار إرداد
 ذؤون وإدارة اضبذرغظ باضطوارد اضطتطضػظ اضجططغظ أرطال تدغغر

 اضطالوات وطظحؼم وترشغتؼم تطغغظؼم ذضك سي بطا طوظغغؼا

ػوضوائحؼا األدادي اضجططغظ ضظظامػػوسػًا خدطاتؼم وإظؼاء واضطصاسؽت
ػ-ػغطتطدػغوصيػغدرس

ػتطتطدػغوصيػغدرسػ-ػوطؾطوظظ ذررغظ طجاالت سي اضجططغظ أطوال ادتثطار خطط وضد
ػتطتطدػغوصيػغدرسػ-ػاضطاضغظ واضػوائم اضدظوغظ اضتػدغرغظ اضطوازظظ



 

 برجطراظظػاضطصانػواضطصاظظ 

ػ-ػغطتطدػغدرسػتوصيػضضجططغظ اضتظظغطي واضؼغصل واإلدارغظ اضطاضغظ اضضوائح إشرار
ػ-ػغطتطدػغدرسػتوصيػواضطخازن واضطذترغات اضطػودابرامػ

 اضصظدوق أطغن تعغب حال سي وجردعا اضخزغظظ ضغتح ضجظظ تذصغل

ػ-ػغطتطدػغوصيػ-ػوساته أو حضوره دون غحول طرض أو طوغضظ ضطدة

ػ-ػغطتطدػغوصيػ-ػطظحػاضصالحغاتػواالختصاصاتػاالدارغظػواضطاضغظ
ػ-ػغطتطدػغوصيػغحضرػاضطوظغغنصالحغاتػذؤونػ

ػ-ػغطتطدػغوصيػغحضرػصالحغاتػخدطاتػاضطدتغغدغن
ػ-ػغطتطدػغوصيػغحضرػصالحغاتػاضبراطجػواالظذطظ
ػ-ػغطتطدػغوصيػغحضرػصالحغاتػاضذؤونػاالدارغظ

ػ

ػاضطدؤوضغات

غططضونػتحتػإدارةػاضذغنػاضطاطضغنػواضطظتدبغنػتطبقػعذهػاضدغادظػضطنػأظذطظػاضجططغظػورضىػجطغدػ
ػ ػاضجططغظ ػبططضؼواذراف ػاضطتطضػظ ػاألظظطظ ػرضى ػاضدغادظػماالطالع ػعذه ػبؼاػورضى واضتوشغدػػواإلضطام

ػواجباتؼػرضغؼا ػأداء ػرظد ػأحصام ػطن ػسغؼا ػورد ػبطا ػػموطدؤوضغاتؼػمواالضتزام ػورضى اإلدارةػاضوظغغغظ
ػ.ؼابظدخظػطظػواألشدامػتزوغدػجطغدػاإلداراتاضتظغغذغظػ

ػاضضه,,تمػبحطدػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػ

ػ

ػإشرارػاضطجضس,,

 ورضغهػجرىػاالرتطاد.بؿصدارعاػاضثاظيػػاضدغادظأشرػطجضسػإدارةػجططغظػاضبرػاضخغرغظػباضجطراظظػعذهػ

ػ

ػاضتوشغدػاضطؼطظػاالدمػم

ػػرئغسػاضطجضسػأ/طحطدػبنػجابرػطحطدػحصطيػ1

ػػظائبػرئغسػاضطجضسػأ/دطودػبنػدرورػدراجػاضػثاطيػ2

ػػاضطذرفػاضطاضيػربداضطزغزػاضطدطوديػأ/ػدضطانػبنػ3

ػػرضوػطجضسػاالدارةػأ/صاضحػبنػسرحظػاضزعراظيػ4

ػػرضوػطجضسػاالدارةػأ/ردظانػبنػرطغظػاضطاضصيػ5

ػػرضوػطجضسػاالدارةػأ/رطغظػبنػروضػاضزعراظيػ6

ػػرضوػطجضسػاالدارةػأ/ػودغدػبنػجطغلػاضزعراظيػ7

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
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