Service Terms & Conditions
Upgrade Any Time Program
1. INTRODUCTION

any lost or disclosed files, data, or content whatsoever.

These specific terms and conditions (“Service Specific
Terms”) apply in relation to the provision of the Service by
Etisalat to the Customer, in addition to the other constituent
parts of the Agreement between Etisalat and the Customer.

(c)

2. DEFINITIONS

(d) The Customer acknowledges that he/she is the owner of
the Old Smartphone.

(a)

“Agreement” means the entire contractual agreement
between Etisalat and the Customer, comprising of the
constituent parts set out in Clause 3 of the General
T&Cs (Consumer).

(b) “Customer” means the person who purchases or
subscribes to the Service.
(c)

“Etisalat” means Emirates Telecommunications Group
Company PJSC and any of its wholly-owned subsidiaries.

(d) “General T&Cs (Consumer)” means Etisalat’s general
terms and conditions for consumer (i.e. non-business)
products and services which are published on
Etisalat’s website and are available through the other
communications channels referred to in Clause 30 of
the General T&Cs (Consumer).
(e)

“Minimum Term” has the meaning given to it in Clause
4(b).

(f)

“New Smartphone” means a new smartphone device
that the Customer may upgrade to from the Old
Smartphone.

(g) “Old Smartphone” means the existing smartphone
device obtained by the Customer from Etisalat with the
subscription to the Smartphone Plan.
(h) “Service” means the Upgrade Any Time Program”
service, as described in more detail in Clause 3.
(i)

“Smartphone Plan” or “Smartpay plan” means the
Etisalat’s instalment plan for smartphone device (s)
which the Customer subscribed to as an ‘add-on’ to
Etisalat’s mobile postpaid service

3. SERVICE DESCRIPTION
Etisalat Upgrade Any Time Program is a service that entitles
eligible Customers who have subscribed to a Smartphone
Plan with an Old Smartphone to upgrade to a New
Smartphone in accordance with the terms of this Agreement
(the “Service”). The Service does not include the purchase of
AppleCare+ or any similar support services. The AppleCare+
or any similar support services may be purchased separately
by the Customer.

(e)

The Customer shall make sure not to have security
software that will block access to the Old Smartphone.

(f)

Please also see Clause 8 of the General T&Cs (Consumer)
for the provisions governing the Customer obligations
and restrictions that apply to the Service.

Etisalat will provide the Service to the Customer based
on these Service Specific Terms together with the other
constituent parts of the Agreement, and in accordance with
the law.

(a)

The Customer will be solely responsible for removing
all data, including personal and confidential data and
device locks from the Old Smartphone prior to upgrade
to the New Smartphone.

(b) It is the Customer’s sole responsibility to back-up any
files, images, personal information or any other data
from the Old Smartphone that the Customer wishes to
retain after upgrade of the Old Smartphone. Etisalat
does not provide any data retention or recovery service
as a part of the Service. Etisalat shall not be liable for

(f)

In order to consider whether an Old Smartphone is in
a good condition, Etisalat will review in particular the
following:

Please see Clause.15 of the General T&Cs (Consumer) for
the charges, billing and payment provisions that apply
to the Service..

a.

It is possible to switch on the Old Smartphone and
have access to the Old Smartphone’s IMEI number
by pressing *#06# (the IMEI should match the Old
Smartphone originally purchased).

b.

The Old Smartphone functions normally, for
example, it is capable of making and receiving
calls and connecting to the internet and the
touchscreen functions properly.

c.

The Old Smartphone is free from physical damage,
except for normal wear and tear (for example,
it does not have liquid damage, a cracked or
discolored display or casing, connector damage or
faulty or broken SIM reader).

Please see Clause 16 of the General T&Cs (Consumer) for the
Customer credit, advance payment and deposit provisions
that apply to the Service.

9. ELIGIBILITY

d.

In order to be eligible for the Service, the Customer must
have subscribed to the Smartphone Plan with a device
purchased from Etisalat on instalment period, which
Smartphone the Customer subscribed to as an “add-on
to Etisalat mobile post-paid service.

The Old Smartphone does not have signs of LCD
damage (burning/bleeding, halos/discoloured
screens, swollen battery).

e.

B.

The Customer may opt in to the Service by submitting
an application form at Etisalat outlets or through other
means specified by Etisalat.

The Old Smartphone is provided with a fully
functioning battery and does not miss any parts
or does not have disassembled, customized or nonoriginal parts.

f.

C.

Unless communicated by Etisalat otherwise, the
Customer may only upgrade to the latest model of the
same manufacturer of a device offered by Etisalat; and
the Old Smartphone shall be the same or the preceding
model of the same manufacturer of device. The details
on the eligible models of Old Smartphones and New
Smartphones, which are available for the Service will
be specified by Etisalat at the time of upgrade.

All activation and locking features of the Old
Smartphone have been disabled (e.g. find my
device on iOS 7+ devices, pin locks, screen locks,
etc.).

g.

The SIM card/memory card (if any) has been
removed from the Old Smartphone.

A.

D.

The Customer is not eligible for upgrade if the
Customer’s Old Smartphone is lost or stolen, or
otherwise unavailable for submission to Etisalat at the
time of upgrade.

E.

Etisalat hereby reserves all rights to determine any
dates during each year or define other conditions for
enrolment to the upgrade program covered by the
Service. Etisalat shall make such conditions available
using any of the communications channels stated in
Clause.30 of the General T&Cs (Consumer).

(c) Termination of the subscription to the existing
Smartphone Plan will terminate this Service.

(a)

Etisalat will evaluate the Old Smartphone condition.
Etisalat can accept the Old Smartphone only if it is in a
good condition. It is Etisalat’s full discretion to consider
whether an Old Smartphone is in a good condition or
not, and may request proof of purchase or additional
information in its discretion.

8. CUSTOMER CREDIT, ADVANCE
PAYMENTS & DEPOSITS

c. Until it is terminated by one of the parties; whichever
is earlier.

5. CUSTOMER OBLIGATIONS &
RESTRICTIONS

(e)

(b) . The upgrade of the new Smartphone is provided by
Etisalat to the Customer free of charges, if the Customer
completed at least 90 days period of the current
applicable Smartphone Plan.

a. for the remaining period of the existing relevant
Smartphone Plan;
b. until the Customer upgrades the Old Smartphone to
the New Smartphone under this Service; or

The upgrade to New Smartphone is subject to
availability of stock. The Customer may choose the
New Smartphone’s colour, and/ or capacity subject to
availability of stock. The Customer may also choose
to upgrade to a new Smartphone Plan. The details on
the eligible New Smartphone Plans will be specified by
Etisalat at the time of the upgrade.

(d) The Old Smartphone must have the same smartphone
device model, capacity and International Mobile
Equipment Identity (IMEI) number as the smartphone
device purchased through Etisalat with the Smartphone
Plan.

7. CHARGES, BILLING & PAYMENT

The Agreement is valid and binding on and from the date
on which it is submitted to and accepted by Etisalat (the
“Effective Date”).

(b) The Term of the Agreement starts on the date on which
Etisalat makes the Service available to the Customer
(“Activation Date”) and will continue to be in force:

at specified Etisalat outlets.
(c)

6. ETISALAT’S OBLIGATIONS

4. COMMENCEMENT & DURATION
(a)

The Customer shall be responsible for removing the SIM
card from the Old Smartphone. Etisalat shall not be
responsible for any costs arising from the Customer’s
failure to remove the SIM card or any memory card.

10. UPGRADE GUIDELINES
(a)

Subscribing to the Service does not automatically lead
to upgrade to the New Smartphone as the conditions
of the Old Smartphone are subject to assessment by
Etisalat (e.g the Old Smartphone needs to be in good
working condition and has an access to the device
IMEI as further described below). In order to upgrade
to the New Smartphone, the Customer shall contact
Etisalat at Etisalat outlets or through other means
specified by Etisalat and request the upgrade to the New
Smartphone. The Customer will be obliged to submit to
Etisalat the Old Smartphone as part of the upgrade.

(b) The Customer is required to return the Old Smartphone

11. SUSPENSION, DISCONNECTION OR
TERMINATION BY ETISALAT
A.

Please see Clause 19 of the General T&Cs (Consumer) for
the provisions governing the suspension, disconnection
and termination of the Service or the Agreement by
Etisalat.

12. TERMINATION BY THE CUSTOMER
A.

If the Customer wants to terminate the Service, he/she
must give Etisalat prior written notice.

B.

The Customer is not required to terminate the Service
if he/she does not wish to use the option to upgrade
the Old Smartphone to a New Smartphone during the
instalment period of the Smartphone Plan.

13. CONTACTING ETISALAT
The Customer may contact Etisalat to discuss the Service
(including these Service Specific Terms and the General
T&Cs (Consumer), or any other product or service offered by
Etisalat, by using any of the communications channels stated
in Clause 30 of the General T&Cs (Consumer).

14. VAT
Please see Clause (32) of the General T&Cs (Consumer) for
the provisions governing VAT Value Added Tax that apply to
the Service.

شروط وأحكام
برنامج ترقية اتصاالت “”Upgrade Any Time
 -1مقدمة
ت�سري هذه ال�شروط والأحكام اخلا�صة (امل�شار �إليها فيما بعد بـ “ال�شروط
اخلا�صة باخلدمة”) على اخلدمة املقدمة من ات�صاالت للعميل �إ�ضافة �إىل
الأجزاء الأخرى املكونة لالتفاقية املربمة بني ات�صاالت والعميل.
 .2تعريفات
(�أ) “االتفاقية” تعني جممل االتفاق التعاقدي بني ات�صاالت والعميل ب�ش�أن
اخلدمة ،والذي يت�ألف من الأجزاء املو�ضحة يف املادة  3من ال�شروط
والأحكام العامة (للم�ستهلك).
(ب) “العميل” يق�صد به �أو ال�شخ�ص الذي ي�شرتي اخلدمة �أو ي�شرتك بها.
(ج) “ات�صاالت” تعني �شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (�ش.م.ع� ).أو �أي
من فروعها التابعة اململوكة بالكامل لها.
(د) “ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)” تعني ال�شروط والأحكام العامة
التي تطبقها ات�صاالت على اخلدمات واملنتجات املخ�ص�صة للم�ستهلك
(�أي خدمات غري خم�ص�صة للأعمال وال�شركات) كما هو من�شور
للجمهور على املوقع االلكرتوين الت�صاالت ومتاح �أي�ضا عرب قنوات
الإت�صال الأخرى امل�شار �إليها يف املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة
(للم�ستهلك).
(هـ) “مدة احلد الأدنى لال�شرتاك” لها املعنى الوارد يف املادة ( 4ب).
(و) “اجلهاز الذكي اجلديد” يعني هاتف ذكي جديد الذي ميكن للعميل
احل�صول عليه مقابل ت�سليم هاتفه الذكي القدمي.
(ز) “اجلهاز الذكي القدمي” يعني الهاتف الذكي احلايل للعميل الذي اقتناه
من ات�صاالت �ضمن ا�شرتاكه يف خطة الهاتف الذكي.
(ح) “اخلدمة” تعني “خدمة ات�صاالت لربنامج ترقية اخلدمة يف جميع
الأوقات” كما هو مبني مبزيد من التف�صيل يف املادة (.)3
(ط) “خطة اجلهاز الذكي” �أو “خطة الدفع الذكى” تعني خطة الأق�ساط
ال�شهرية للأجهزة الذكية من ات�صاالت التي ا�شرتك فيها العميل
“كخدمة �إ�ضافية” على خدمة الهاتف املتحرك بالفاتورة من ات�صاالت
(خطة “�سمارت باي”).
 .3وصف الخدمة
برنامج ترقية ات�صاالت “ ”Upgrade Any Timeهي خدمة متكن العمالء
امل�ؤهلني وامل�شرتكني يف خطة جهاز ذكي بهاتف ذكي قدمي من ترقية ا�شرتاكهم
واحل�صول على هاتف ذكي جديد وفق ًا ل�شروط و�أحكام هذه االتفاقية (ي�شار
�إليها فيما بعد بـ )”اخلدمة”) .ال ت�شمل اخلدمة �شراء “� ”AppleCare+أو
�أي خدمات م�ساندة م�شابهة �أخرى .و للعميل �شراء “� ”AppleCare+أو �أي
خدمات م�ساندة �أخرى م�شابهة ب�شكل منف�صل.
 .4بدء االتفاقية ومدتها
(�أ) تُعترب هذه االتفاقية �سارية وملزمة اعتبار ًا من تاريخ تقدميها �إىل ات�صاالت
وموافقتها عليها (ي�شار �إليه فيما بعد بـ”تاريخ ال�سريان”).
(ب) تبد�أ مدة هذه االتفاقية اعتبارًا من تاريخ توفري ات�صاالت للخدمة لفائدة
العميل (ي�شار �إليه فيما بعد بـ “تاريخ تفعيل اخلدمة”) وت�ستمر اخلدمة
�سارية:
 - 1للمدة املتبقية من اخلطة احلالية للهاتف الذكي،
 - 2لغاية قيام العميل برتقية الهاتف الذكي القدمي �إىل هاتف ذكي
جديد �ضمن هذه اخلدمة� ،أو
 - 3لغاية �إنهاءها من قبل �إحدى الطرفني� ،أيهما الأ�سبق.
(ج) �إنهاء اال�شرتاك يف اخلطة احلالية للهاتف الذكي يعني �إنهاء هذه اخلدمة.
 .5التزامات العميل وقيود االستخدام
(�أ) يتحمل العميل وحده م�س�ؤولية �إزالة كافة البيانات مبا فيها البيانات
ال�شخ�صية وال�سرية ورموز القفل من الهاتف الذكي القدمي قبل الرتقية
�إىل الهاتف اجلديد.
(ب) تقع على عاتق العميل وحده م�س�ؤولية االحتفاظ بن�سخة احتياطية من
�أي ملفات او �صور �أو معلومات �شخ�صية �أو بيانات �أخرى من الهاتف
الذكي القدمي التي يرغب العميل يف االحتفاظ بها بعد الرتقية �إىل
الهاتف الذكي اجلديد .ال تقدم “ات�صاالت” �أي خدمة حفظ �أو ا�سرتجاع
البيانات كجزء من اخلدمة .لن تكون ات�صاالت م�س�ؤولة عن �أي ملفات �أو
بيانات �أو حمتوى مفقود �أو مك�شوف مهما كانت طبيعتها.

(ج) يُعترب العميل م�س�ؤو ًال عن �إزالة �شريحة الهاتف املتحرك ” ”SIMمن
هاتفه الذكي القدمي .ولن تكون ات�صاالت م�س�ؤولة عن �أي تكاليف تن�ش�أ
عن �إخفاق العميل يف �إزالة هذه ال�شريحة �أو �أي بطاقة ذاكرة من هاتفه
الذكي القدمي.
(د) يقر العميل �أنه مالك الهاتف الذكي القدمي.
(هـ) يجب على العميل �أن يت�أكد من عدم وجود برنامج �أمان  /حماية يف هاتفه
الذكي القدمي مينع ا�ستخدامه وفتحه.
(و) يرجى الرجوع �إىل البند  8من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)
بخ�صو�ص الأحكام الإ�ضافية التي تن�ص على التزامات العميل والقيود
التي تنطبق على اخلدمة.
 .6التزامات اتصاالت
�ستقوم ات�صاالت بتوفري اخلدمة للعميل على �أ�سا�س هذه ال�شروط والأحكام
اخلا�صة �إ�ضافة �إىل الأجزاء الأخرى املكونة لهذه االتفاقية ووفق ًا للقانون.
 .7الرسوم والفوترة والدفع
(�أ) يرجى الرجوع اىل املادة  15من االحكام وال�شروط العامة (امل�ستهلك)
واملتعلقة بالأ�سعار والفوترة و�شروط الدفع املطبقة على اخلدمة.
(ب) �ستوفر ات�صاالت خدمة ترقية اجلهاز الذكي اجلديد بدون ر�سوم اذا
�أكمل العميل مدة ت�سعني يوما يف خطة الهاتف الذكي احلايل
 .8الدفع ببطاقة اإلئتمان والدفعات
المقدمة ومبلغ التأمين
ُ
يرجى الرجوع �إىل املادة  16من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)
لالطالع على �شروط الدفع ببطاقة الإئتمان والدفع املقدم ومبالغ الت�أمني التي
ت�سري على اخلدمة.
 .9أهلية العميل لالستفادة من الخدمة
(�أ) لكي يكون العميل م�ؤه ًال للح�صول على اخلدمة ،يجب عليه �أن يكون
م�شرتكًا يف خطة الهاتف الذكي مع جهاز ذكي قدمي مت �شرا�ؤه من
ات�صاالت على فرتة �أق�ساط ومت اال�شرتاك به كخدمة م�ضافة بنظام
الفاتورة
(ب) يجوز للعميل �أن ي�شرتك يف اخلدمة بتقدمي منوذج طلب يف �أحد منافذ
ات�صاالت �أو من خالل و�سائل �أخرى حتددها ات�صاالت.
(ج) يجوز للعميل الرتقية �إىل �أحدث موديل للهاتف الذكي من نف�س املنتج
للجهاز املعرو�ض من قبل ات�صاالت ما مل تقم ات�صاالت ب�إبالغ العميل
بخالف ذلك .ويجب �أن يكون الهاتف الذكي القدمي هو ذات املوديل
�أو املوديل ال�سابق لنف�س املنتج للهاتف الذكي� .سيتم حتديد التفا�صيل
اخلا�صة باملوديالت القابلة للرتقية للهواتف الذكية القدمية والهواتف
الذكية اجلديدة واملتوفرة للخدمة من قبل ات�صاالت يف وقت الرتقية.
(د) ال يكون العميل م�ؤه ًال للرتقية �إذا كان هاتفه الذكي القدمي مفقودًا �أو
م�سروقًا �أو غري متوفر لت�سليمه الت�صاالت يف وقت الرتقية.
حتتفظ ات�صاالت بكافة احلقوق لتحديد التواريخ خالل �أي �سنة �أو �أي �شروط
�أخرى تتعلق باالختيار لربنامج الرتقية امل�شمول باخلدمة .ويجوز الت�صاالت
و�ضع ال�شروط املتاحة با�ستخدام �أي من قنوات االت�صال املذكورة يف املادة 30
من االحكام وال�شروط العامة (امل�ستهلك)
 .10إرشادات الترقية
(�أ)	ال ي�ؤدي اال�شرتاك يف اخلدمة تلقائيًا �إىل الرتقية �إىل الهاتف الذكي
اجلديد الن �شروط الهاتف الذكى القدمي تخ�ضع لتقييم ات�صاالت
(مثال قد يلزم �أن يكون الهاتف الذكي القدمي يعمل ب�صورة جيدة
وميكن التعرف على الرقم الدويل للهاتف املتحرك  IMEIكما �سنو�ضح
بالتف�صيل فيما بعد) .من �أجل الرتقية �إىل الهاتف الذكي اجلديد ،يجب
على العميل التوا�صل مع ات�صاالت عرب منافذ ات�صاالت �أو من خالل
الو�سائل الأخرى التي حتددها ات�صاالت وطلب الرتقية �إىل الهاتف
الذكي اجلديد .كما يجب على العميل �أن يقدم الت�صاالت الهاتف الذكي
القدمي كجزء من الرتقية.
(ب) يجب على العميل ت�سليم هاتفه الذكي القدمي �إىل منافذ ات�صاالت
املحددة.
(ج) تخ�ضع الرتقية �إىل هاتف ذكي جديد ل�شرط توفر الهاتف الذكي
لإت�صاالت .وميكن للعميل اختيار لون الهاتف الذكي اجلديد و�سعة

الذاكرة �شريطة توفر الهاتف الذكي اجلديد بهذه املوا�صفات .كما
يجوز للعميل �أن يختار الرتقية �إىل خطة هاتف ذكي جديدة ،ب�شرط
�أن تكون فرتة خطة الهاتف الذكي اجلديدة م�ساوية �أو �أطول .و�سيتم
حتديد تفا�صيل خطط الهاتف الذكي اجلديدة من قبل ات�صاالت يف
وقت الرتقية
(د) يجب �أن يكون الهاتف الذكي القدمي من نف�س موديل و�سعة الذاكرة والرقم
الدويل للهاتف املتحرك ( )IMEIالذكي الذي مت �شرا�ؤه من ات�صاالت
مع خطة الهاتف الذكي.
(ه ) �ستقوم ات�صاالت بتقييم حالة الهاتف الذكي القدمي .يجوز الت�صاالت
قبول الهاتف الذكي القدمي �إذا كان يف حالة جيدة .وفقا لتقديرها
اخلا�ص� ،ستقرر ات�صاالت ما �إذا كان الهاتف الذكي القدمي يف حالة
جيدة �أم ال ،وقد تطلب �إثباتًا لل�شراء �أو معلومات �إ�ضافية وفقًا لتقديرها
اخلا�ص.
(ه) ولتقييم ما �إذا كان الهاتف الذكي القدمي يف حالة جيدة� ،ستقوم
ات�صاالت مبراجعة ما يلي على وجه اخل�صو�ص:
�أ� .إمكانية ت�شغيل الهاتف الذكي القدمي والو�صول �إىل الرقم الدويل
للهاتف املتحرك ( )IMEIاخلا�ص بالهاتف الذكي القدمي
بال�ضغط على ( *#06#يجب �أن يتطابق رقم  IMEIمع الهاتف
الذكي القدمي الذي مت �شرا�ؤه يف الأ�صل).
ب .يعمل الهاتف الذكي القدمي ب�شكل طبيعي ،على �سبيل املثالُ ،يكِّن
من �إجراء وا�ستقبال املكاملات واالت�صال بالإنرتنت وتعمل �شا�شته
باللم�س ب�شكل �صحيح.
ج	.الهاتف الذكي القدمي خالٍ من التلف املادي ،با�ستثناء الت�آكل
واخلدو�ش العادية (على �سبيل املثال ،ال يوجد غالف مت�صدع �أو
متلون �أو خروج �سائل ال�شا�شة �أو تلف منفذ اجلهاز �أو خلل �أو ك�سر
يف قارئ ال�شريحة .)SIM
د� .أن يكون الهاتف الذكي القدمي خاليا من �أي عالمات تلف على
ال�شا�شة ( LCDحريق/ت�سرب ملواد على ال�شا�شة  ،هاالت
م�ضيئة /خالية من الألوان� ،أو وجود انتفاخ على البطارية)
هـ .يجب �أن يكون الهاتف القدمي مزودا ببطارية تعمل بكفاءة واال
يحتوى على �أي �أجزاء مفككة �أو جتارية �أو غري �أ�صلية.
و� .أن تكون جميع ميزات التفعيل وقفل الهاتف الذكي القدمي غري
مفعلة (على �سبيل املثال“ ،اعرث على جهازي” على �أجهزة iOS
 7+اغالق كلمة املرور �أو اغالق ال�شا�شة الخ).
ز .نزع �شريحة  SIMوبطاقة الذاكرة (ان وجدت) من الهاتف
الذكي القدمي.
 .11تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من
قبل اتصاالت
(ب) يرجى الرجوع �إىل املادة  19من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)،
لالطالع على الأحكام التي تن�ص على تعليق �أو ف�صل �أو �إنهاء اخلدمة �أو
االتفاقية من قبل ات�صاالت.
 .12اإلنهاء من قبل العميل
(�أ) �إذا �أراد العميل �إنهاء اخلدمة ،فانه يجب عليه �إر�سال �إ�شعار خطي م�سبق
�إىل ات�صاالت.
(ب) ال يحتاج العميل �إىل �إنهاء اخلدمة �إذا كان ال يرغب يف ا�ستخدام خيار
ترقية هاتفه الذكى القدمي �إىل هاتف ذكي جديد خالل مرحلة الأق�ساط
ال�شهرية خلطة الهاتف الذكي.
 .13التواصل مع اتصاالت
يجوز للعميل �أن يتوا�صل مع ات�صاالت للتحدث ب�ش�أن اخلدمة (مبا يف ذلك هذه
ال�شروط والأحكام اخلا�صة باخلدمة �أو ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)،
�أو �أي منتج �أو خدمة �أخرى من ات�صاالت عن طريق قنوات التوا�صل املبينة يف
املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
 .14ضريبة القيمة المضافة
يرجى الرجوع �إىل املادة ( )32من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)،
لالطالع على الأحكام التي تن�ص على �ضريبة القيمة امل�ضافة املطبقة على
اخلدمة.

