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 قانون رقم )32( ل�سنة 2021

 بتعديل املادة التا�سعة من القانون رقم )18( ل�سنة 2006

ب�ساأن ال�سمان االجتماعي

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون رقم )18(  وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شمان الجتماعي، املعدَّ

ل�شنة 2013،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة التا�شعة من القانون رقم )18( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شمان الجتماعي، 

الن�س الآتي:

"ل يجوز يف جميع الأحوال اأن تقل امل�شاعدة الجتماعية �شهريًا عن �شبعة و�شبعني دينارًا 
نة من فردين، وثمانية وع�شرين دينارًا  للفرد الواحد، ومائة واإثنني وثالثني دينارًا لالأ�شرة املكَوَّ

لكل فرد من اأفراد الأ�شرة التي يزيد عددها عن ذلك".

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اأول ال�شنة املالية التالية لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــــخ: 14 جمادى الأولى 1443هـ

الـمــوافــق: 18 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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 قانون رقم )33( ل�سنة 2021

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون �سريبة القيمة امل�سافة

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2018

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأوىل

الواردة  امل�شافة"  القيمة  "قانون �شريبة  امل�شافة" حمل عبارة  القيمة  "قانون  حتل عبارة 

يف عنوان املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون �شريبة القيمة امل�شافة واملادة 

الأوىل منه وعنوان القانون املرافق له.

املادة الثانية

القيمة  �شريبة  قانون  من   )1( املادة  الواردين يف  و"اجلهاز"  "الوزير"  بتعريَفـي  ُيـ�شتبَدل 

امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018، التعريفان الآتيان:

الوزير: الوزير المعِنـي بال�شئون المالية.

الجهاز: الجهاز الوطني لالإيرادات المن�شاأ بالمر�شوم رقم )45( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة

ال�شادر  امل�شافة  القيمة  �شريبة  قانون  من   )3( املادة  من  الأوىل  الفقرة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018، الن�س الآتي:

"ُتـفَر�س ال�شريبة بن�شبة اأ�شا�شية مقدارها )10%( من قيمة التوريد اأو ال�شترياد ما مل يرد 
ـها بن�شبة ال�شفر باملائة". ن�س خا�س يف هذا القانون بالإعفاء من ال�شريبة اأو فْر�شِ

املادة الرابعة

دة في المادة الثالثة من هذا القانون على اأيِّ توريد اأو ا�شتيراد  ـق ن�شبة ال�شريبة المحدَّ ُتـطبَّ اأ- 

يتم بعد العمل باأحكامها، على اأن ي�شــتمر تطبيق ال�شريبة بن�شــبة )5%( من قيمة التوريد اأو 

ال�شــتيراد الذي يتم بعد نفاذ اأحكام المادة الم�شــار اإليها متى كان تنفيذًا لعْقـــد مبرم قبل 
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ـيِّ  العمل باأحكام هذا القانون وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة العقد اأو تعديله اأو تجديده اأو ُمـ�شِ

�شــنة مــن تاريــخ العمــل باأحكام المــادة الثالثة من هذا القانون اأيها اأ�شــبق، مــا لم يرد ن�س 

خا�س في قانون �شريبة القيمة الم�شافة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018 

ـها بن�شبة ال�شفر بالمائة. بالإعفاء من ال�شريبة اأو فْر�شِ

ُيـ�شِدر رئي�س الجهاز الوطني لالإيرادات قرارًا بتحديد اإجراءات تطبيق اأحكام هذه المادة. ب- 

املادة اخلام�سة

ُيـعمل باأحكام املادة الثالثة من هذا القانون اعتبارًا من اأول يناير 2022. 

املادة ال�ساد�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــــخ: 14 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـوافــق: 18 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )147( ل�سنة 2021

 ب�ساأن قبول ونطاق التعامل االإلكرتوين 

لدى االإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

وزير الداخلية: 

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته،

بالقانون رقم )37(  ل  املعدَّ ل�شنة 2014،  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  وعلى قانون املرور 

ل�شنة 2018،

وعلى قانون اخِلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، املعدل بالقانون رقم )2٩( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )4( منه،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

م  وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُـّ

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر االآتي:

مادة )1(

تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف املادة )1( من قانون 

اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018.

مادة )2(

تعتِمـد الإدارة العامة للمرور التعامل الإلكرتوين، وتقبل على وجه اخل�شو�س اإن�شاء واإر�شال 

وبال�شروط  النطاق  �شمن  وذلك  الإلكرتونية،  بالو�شائل  والتوقيع  ال�شجالت،  وتخزين  م  وت�شلُـّ

دة يف هذا القرار. املحدَّ
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مادة )3(

املرور  قانون  عليها  ن�س  التي  اخِلـْدمات  كافة  يف  الإلكرتوين  التعامل  ونطاق  قبول  يكون 

ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 اأو لئحته التنفيذية اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، 

وعلى الأخ�س امل�شائل الآتية: 

دها الإدارة العامة  م القيادة ح�شب الآلية التي تحدِّ تحرير عْقـد بين معلم القيادة وطالب تعلُـّ  -1

للمرور.

ـــق من ِمـْلـــكية المركبة  ـَحـقُّ اإتمام اإجراءات نْقـــل ِمـْلـــكية المركبة، مع ال�شماح للم�شتري بالتَّ  -2

للبائع من خالل اإحدى الو�شائل التي تتيحها الإدارة العامة للمرور لهذا الغر�س.

طلبات تجديد ُرَخـ�س القيادة.   -3

َخـــ�س اأو  اإلغاء اأو �شْحـــب اأو وْقـــف - بح�شــب الأحوال - اأيٍّ من ال�شــهادات اأو اللوحات اأو الرُّ  -4

التراخي�س التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للمرور.

تحرير كافة المحا�شر التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للمرور.  -5

الإخطارات التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للمرور.  -6

ِوْفـقًا  املعتَمـدة  الإلكرتونية  بالو�شائل  اخِلـْدمات  لتلك  املطلوبة  امل�شتندات  تقدمي  ويجوز 

ا�شتيفاء  م�شئوًل عن  ويكون طالب اخلدمة  للمرور.  العامة  الإدارة  دها  التي حتدِّ لال�شرتاطات 

 - اخلدمة  طبيعة  مع  يتعار�س  ل  ومبا   - لها  يجوز  كما  الالزمة،  وامل�شتندات  البيانات  �شحة 

اأمكن  اأو  الإدارة  لدى  املعلومات  توافرت  متى  املطلوبة  امل�شتندات  بع�س  اأو  كل  عن  ال�شتغناء 

ـق منها اإلكرتونيًا.  ـَحـقُّ التَّ

مادة )4(

ـن على الإدارة العامة للمرور يف حالة اإلغاء اأو �شْحـب اأو وْقـف - بح�شب الأحوال - اأيٍّ من  يتعيَّ

َخـ�س اأو الرتاخي�س التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للمرور اإلكرتونيًا،  ال�شهادات اأو اللوحات اأو الرُّ

من  القانونية  اآثاره  لكافة  منِتـجًا  الإخطار  وُيـعتَبـر  الإجراء.  عليه  وَقـع  الذي  ال�شخ�س  اإخطار 

تاريخ اإر�شاله اإىل املعَلـن اإليه.

مادة )5(

ـل فيه الربيد الإلكرتوين واأرقام الهواتف  تن�شىء الإدارة العامة للمرور �شجاًل خا�شًا ي�شجَّ

املعتَمـدة لالأ�شخا�س املخاَطـبني باأحكام قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، 

ويجوز تعديل هذه البيانات بناًء على طلب اأو اإقرار هوؤلء الأ�شخا�س، كما يجوز العتماد على 
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ـدة يف �شجالت الإدارة العامة للمرور اأو لدى هيئة املعلومات واحلكومة  البيانات املعتَمـدة واملقيَّ

البيانات  تتوافر  مل  فاإذا  اأخرى،  حكومية  جهة  اأية  اأو  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  اأو  الإلكرتونية 

الت�شالت  �شركات  لدى  املعتَمـدة  البيانات  بقاعدة  ال�شتعانة  لدى هذه اجلهات جاز  املطلوبة 

ـ�س لها يف مملكة البحرين، وذلك كله مبراعاة القوانني والأنظمة املعمول بها.   املرخَّ

مادة )6(

اأو  اإلغاوؤها  ر  يتقرَّ التي  الرتاخي�س  اأو  َخـ�س  الرُّ اأو  اللوحات  اأو  ال�شهادات  بحيازة  ُيـعتدُّ  ل 

عنها  امل�شئول  اأو  مالكها  وعلى  الإلكرتونية،  بالو�شائل   - الأحوال  بح�شب   - وْقـُفـها  اأو  �شْحـُبـها 

ت�شليمها اإىل الإدارة العامة للمرور فور اإخطاره، ول يكون له رْفـ�ُس ذلك.

مادة )7(

ل�شنة 2014  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  ب�شاأنه ن�س خا�س يف قانون املرور  فيما مل يرد 

الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  يجوز  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  القرارات  اأو  التنفيذية  لئحته  اأو 

ـخاذ الإجراءات  واتِّ التبليغات وال�شكاوى  واإثبات كافة املخالفات مبا يف ذلك قبول  يف مبا�شرة 

وَمـحا�شر ال�شوؤال والإعالنات ِوْفـقًا ِلـما ن�س عليه قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )46( ل�شنة 2002.

مادة )8(

تلتزم الإدارة العامة للمرور بال�شرتاطات الفنية املذكورة يف القرار رقم )36( ل�شنة 2018 

م وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية  بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُـّ

للجهات العامة، يف تعامالتها الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة )3( من هذا القرار.

مادة )9(

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1443هـ

الـمــــوافـــــــق: 15 دي�شـمـبـــــــــــــر 2021م



العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

11

وزارة الداخلية

 قرار رقم )148( ل�سنة 2021

 ب�ساأن �سوابط وموا�سفات تزويد النوافذ الزجاجية 

ـافة للمركبات برقائق �سفَّ

وزير الداخلية:

ل بالقانون  بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، املعدَّ

رقم )37( ل�شنة 2018،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـافة من الداخل اأو من اخلارج، وذلك  يجوز تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق �شفَّ

بن�شبة ل تتجاوز )30%( من درجة العتامة.

ـافة على النوافذ اجلانبية  ويجب اأن يقت�شـر تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق �شفَّ

للمركبة دون النوافذ الأمامية واخللفية. 

مادة )2(

ـافة الآتي: ُيـ�شرَتط يف الرقائق ال�شفَّ

ـاف غير الملون الذي ل يحجب الروؤية ول عاك�شًا لل�شورة باأية درجة  اأن تكون من النوع ال�شفَّ  -1

ول موؤثرًا على روؤية َمـن بداخل المركبة للمحيط الخارجي.

األ تحمل اأية زخارف اأو نقو�س اأو �شور اأو ر�شومات اأو غيرها.  -2

اأن تكون من الأنواع الم�شموح بها في مملكة البحرين والتي ل ُتـلِحـق �شررًا ماديًا بالأ�شخا�س   -3

ده الإدارة العامة للمرور. اأو البيئة ِوْفـقًا ِلـما تحدِّ
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مادة )3(

ل يجوز تزويد املركبة باأجهزة اأو اإجراء تعديالت اأو اإ�شافات من �شاأنها زيادة درجة العتامة 

ب�شكل موؤقت.

مادة )4(

دة من ال�شاِنع بنوافذ زجاجية بها ن�شبة تزويد داخلة يف ت�شنيعها  اإذا كانت املركبة مزوَّ

رة يف املادة )1( من هذا القرار  ولميكن اإزالتها، فيجب األ تتجاوز ن�شبة التزويد الن�شبة املقرَّ

رة فيجوز  ـب اإزالتها على نفقة مالكها، ويف حالة ما اإذا كانت الن�شبة اأقل من الن�شبة املقرَّ واإل َتـَوجَّ

ـافة �شريطة األ تتجاوز ن�شبة التزويد لكليهما جمتمعني الن�شبة امل�شموح بها. تزويدها برقائق �شفَّ

مادة )5(

ُتـ�شتثَنـى من اأحكام هذا القرار وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور، مركبات الطوارىء التي 

ـافة من الداخل اأو من اخلارج  تقرتح اجلهة امل�شئولة عنها تزويد نوافذها الزجاجية برقائق �شفَّ

رة يف املادة )1( من هذا القرار. بن�شبة تزيد على الن�شبة املقرَّ

ـد مبركبات الطوارىء يف تطبيق اأحكام هذه املادة، كافة املركبات اململوكة لقوة دفاع  وُيـق�شَ

اأو  البحرين واحلر�س الوطني ووزارة الداخلية وجهاز املخابرات الوطني �شواًء كانت ع�شكرية 

وتكون  موا�شالتها  اأ�شطول  �شمن  تعمل  ولكنها  اجلهات  لهذه  اململوكة  غري  واملركبات  مدنية، 

ـ�شة للخدمة الأمنية. خم�شَّ

مادة )6(

رة يف  يجوز ا�شتثناء املركبات الأخرى من غري مركبات الطوارىء من اللتزام بالن�شبة املقرَّ

ـنًا فيه الدواعي  املادة )1( من هذا القرار، وذلك بطلب من مالك املركبة اأو امل�شئول عنها مبيِّ

�شه بذلك. والأ�شباب الداعية لذلك، وت�شدر املوافقة من وزير الداخلية اأو َمـن يفوِّ

ن�شبة  املوافقة  قرار  د  يحدِّ مل  ما  بها  امل�شموح  التزويد  ن�شبة  للمرور  العامة  الإدارة  د  وحتدِّ

دة. تزويد حمدَّ

مادة )7(

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )149( ل�سنة 2021

 ب�ساأن حاالت و�سروط واإجراءات التَّـ�سالح واجلهة التي تتواله 

 يف اجلرائم التي تقع باملخالفة الأحكام قانون املرور 

ال�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2014

وزير الداخلية:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته،

بالقانون رقم )37(  ل  املعدَّ ل�شنة 2014،  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  وعلى قانون املرور 

ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )56( منه،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

وبعد التفاق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانون: قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014.

االإدارة: الإدارة العامة للمرور اأو اأحد فروعها في المحافظات اأو المناطق.

مادة )2(

تكون الإدارة هي اجلهة التي تتوىل اإجراءات التَّـ�شالح فيما يتعلق باجلرائم التي ُتـرتَكـب 

ـذة له. باملخالفة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية والقرارات املنفِّ

مادة )3(

املخالفات  على  اأحكامه  ـق  تطبَّ كما  احل�شورية،  املخالفات  على  التَّـ�شالح  اأحكام  ـق  تطبَّ
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اأو  قائدها  اأو  املركبة  مالك  اإخطار  �شريطة  احلال  يف  ق�شائيًا  �شْبـُطـها  يتم  مل  التي  الغيابية 

امل�شئول عنها ب�شرورة احل�شور اإىل الإدارة اأو اأحد فروعها، واإذا كان املالك �شخ�شًا اعتباريًا 

ـله قانونًا. يكون الإخطار للم�شئول عن املركبة اأو َمـن ميثِّ

مادة )4(

ل ُيـعَر�س التَّـ�شالح يف احلالت الآتية:

ـــ�شالح  اأ�شــد مــن مبلغ التَّ اأن ظــروف الجريمــة ت�شــتوجب توقيــع عقوبــة  اإذا راأت الإدارة   -1

د في القانون. المحدَّ

اإذا كان المتهم قد ارتكب عدة جرائم توَجـد من بينها جرائم ل يجوز التَّـ�شالح فيها.  -2

ـذة له. د مخالفة القانون اأو لئحته التنفيذية اأو القرارات المنفِّ اإذا ثبت اأن المتهم تعوَّ  -3

مادة )5(

الدبلوما�شية  البعثات  اأع�شاء  من  املرورية  اجلرائم  مرتكبو  كان  اإذا  ُيـعَر�س التَّـ�شالح  ل 

والقن�شلية، ما مل يختاروا التَّـ�شالح طبقًا ملبداأ املعاملة باملثل وما جرى به العرف الدويل وطبقًا 

ده وزارة اخلارجية يف هذا ال�شاأن. ِلـما حتدِّ

�شوء  على  فيها  للت�شرف  العامة  النيابة  على  الأوراق  ُتـعَر�س  التَّـ�شالح  رْفـ�س  حالة  ويف 

اأحكام القانون والتفاقيات الدولية.

مادة )6(

اأو  البحرين  دفاع  قوة  اأفراد  املرورية من  اجلرائم  مرتكبو  كان  اإذا  ُيـعَر�س التَّـ�شالح  ل 

احلر�س الوطني اأو الأمن العام اأو جهاز املخابرات الوطني، اإل ِوْفـقًا لل�شوابط التي تن�س عليها 

القوانني اخلا�شة بهذه اجلهات. 

مادة )7(

ـَخـذ ب�شاأن التَّـ�شالح، واأية بيانات اأخرى  ـد فيه القرارات التي ُتـتَّ ُيـن�شاأ يف الإدارة �شجل تقيَّ

تراها الإدارة لزمة يف هذا ال�شاأن.

مادة )8(

ـلة من التَّـ�شالح تت�شمن كافة البيانات املطلوبة  على الإدارة اإعداد ك�شوف باملبالغ املح�شَّ
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عن هذه املبالغ، وُتـحال هذه الك�شوف اإىل وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

مادة )9(

ل َيـُحـْول قبول التَّـ�شالح دون حت�شيل اأية م�شتحقات لالإدارة ِوفـْقًا لأحكام القانون اأو لئحته 

ـذة له. التنفيذية اأو القرارات املنفِّ

مادة )10(

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م


