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بوعة سيرررر و رررر  ع و نف ررررأ و  نأرررر وعقررررعموعستررررسسواقععقسعرررر  ويرررر و  ررررس سووsigmaتُعررررمط

 اتررر ع  واف  رررعرو اعرررعم صوس اعتصققررر  وأررر وقرررن ي و اتررر ع  وسقيررر عرو اتررر ع   ووس ررر و  ررر  و
كرررر اك ووكعرررر و نأرررر وت ررررعالوت قرررر   وورررر ع  وا تل  رررر  وأرررر و  ررررس سو اترررر ع  و اع اع رررر  وسكرررر اكو

و  و ال تم ت ل  و ات وتس لهوقة ي  و ات ع  /قي عرو ات ع  وس اصعع  و اع ا    ا ض 
و

عررر وعأعنررر وقارررذوتملعررر و ررر تو اع  اررر و رررسو اتعم ررربو عة سيررر و اورررمك و ا س  رررم  و يررر عرو
 وس اترر ك مو   رر بوعة سيرر و ع ررتس   وأرر و اق رر و اعم  رر  وواررالوسييما   اترر ع  و اععمسأرر و   ررالو

 وعرررر وعلرررر  وسنوررررم  وت ع ن رررر وتقررررعم  ووررررمك  واقترررر ع  وتصقررررسو  ررررس سو اترررر ع  و اعم  رررر
أرررر ووملرمئييييعأمل ر يييي أرررر وعقررررم ووملحييي ر أرررر و اعررررم س وورسيييي لتأملنيييي  م سقيررر عرو اترررر ع   و

مل ميييي  أ ررررسم   وسا م رررر وأرررر و قررررع  ويم  رررر و صررررم، ووسك نرررر و نرررر ك وسعرررر و  ارررر  وعلقرررر و
ع ضررر و اقررر ف و اق ن ن ررر و اتررر و رررع و نقرررع م  وعنررر و س  رررلو ررر ع ن   و ا رررم و اومالقنصييي عمت

 اتررر و قرررعم  ووملنييي  م أمل ر ييي سكررر اكوعلقررر ووو2 اتررر ع ن و ام  رررعو ام  رررلو نةرررس  و صرررسم 
وسيييما   ووساكرر وا  ررر وانرر وعة سيررر وتضرر   و1964 الت رر عو اعرر الو اعم ررر واقترر ع  وعنررر و ررن و

سا م ررر وعررر وعلررر  و اتررر ع  و يسمس  ررر و امقررر ن  و سو يعم ك ررر وعترررلو اعلقررر و يك ع ع ررر و
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Insurance and Risk of Journal Theس  رررعسواررر و  وسقتررر  وةرررس   و ررر عموق رررلو  وو

وتكس واع ن وعلق وت ع ن  وع كع  
و

أررررر وكرررررلويرررررععو ررررر وعم  ررررر وأررررر وعسضرررررس وع رررررععووسيييييما  ق وعررررر وت تس رررررهوعة سيررررر و
monographس اعم لعوق  الويقذو ا  ثوسعع  و  يمق الوس   ق     و  
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ل-،لعندد  ولكونددالصددنوعملعد دد    ل1968ينددوي لكددون العدنون  فدد للسييما  صدد العدددد ولعمن ل دد ل

ت م د لينمد لئو.د لللدجد لادد لعر وئدوالعر  يدوورلفد لف د  ل دوليدد لل-نخوصملف لعدددود لعدر يد ل

عدح بلعد ن لنأع عوعًل  زعي  ل  لعدنوسلأكن لث عءلللن  لنش ءل س  يوتلغ  ل د نفملسدويجوًل د ل

أس عقلا ي  للتخوءلعلىلنطوقلنعس لع وعولعدطلبلعلىلعد     لنف صلعد     لعدج ي  لللنأخذعد 

يودظه الكذدكلللعلىلسب  لعدمنو ،لكونالئ نغلك نغلف لخمس ن وتلعدج العددش ي لأن ل  لي أتل

  يملنجوحلعدنم العآلس  يملعمايدملعد  لعس م تلح ىلعد سد ن وتل
 

 
Motor premium development from 1948 to 1966 
sigma No 6/1969 

1966درويملل1948تط الأ سوطلت    لعدس واعتل  ل  

1966 6س رمو،لعدد ول  
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ل

ن دد لكدددكلفددرالتطدد السدد قلعد دد    لفدد لسدد  ن وتلعدجدد العدموخدد لفدد ل دظمدد لكددوالوعخدد لعدحدد نول

و ،لنس وسدوتلححد  لعد طن ملللفج لأوىليد ن لعد د    ،لنعدج د ولعدمض نخدملعلدىلتح يد لاأسلعدمد

حدىلكدب لعدشده ملدمعمدو للIron Curtainعد عاوعت،لننظ لعد د يضملعدجم ك م،لنعدس والعدح ي رل

عد جوايملعب لعدح نولللنأوىلعد  خ لعدحك   لي ن عع لننطو وت لعدمخ لضملحدىلعخ  فوتلكب د  لفد ل

عمس عقلنف لأط ئولعد نظ م ملللكمولأالع ملنا ولعتضوقلوند ليش العدخد  وتلعد جوايدملأوىلحددىل

 د لعددذرلي ددوطىليمددو  تلعد د    لحعو ملتط ي لأعمو لعد     لعب لعدح نولللنكوالعدم كدزلعد ح

عد ند ملئ ل وليسمىليس قلدن الح ثلكوالي  لعد     لعلىل خوط لكب   لن دج  لدلرويملللرلعجبل

،لرحظالسد رمولأالعد ولركد كوتلعد د    لعمانب دمرلعددو لدملفد لعمسد عقل1971حكالأن لف لعومل

عر  يدوورلعدجد رلفد لعمسد عقلعدمحل دملأوىلعددودم ملكوالأ  ليكن  ل  لعددج ولعدسويجملللحالعدنمد ل

 .حدىلت ف  لح كونوتلت    لنعسدم،لناد لعمعمو لعمانب ملأكن لخط ا لنغ  لاذعيم
 

 مش كل جديدة

ل

ن  ل  وملف صلعد     لعدج ي  لظه تلتح يوتلا ي  ،لفج لع وعولتدج  لعدمخوط لنع وئولنحجمهول

ل1968 لعددد ولعدندون ل د لسد رمولفد لكدبوط فب عي ليمدولي جدون ل ندوئللعد سدد  لعد جل  يدملللنأنخد

عدمشوك لف لعد     لعدبح ر،لفم لع ويوولحج لعدسض ،لت عكمال خوط لأكب لتحدالي د يدملتد    ل

%،لدكدد لعدد ولعدخسددو. ل12نعحدد  لللفضدد لعدنيدد لعمن ل دد لعدسدد  ن وت،لعاتضدد لعدد ولعدسددض لينسددبمل

 .%40عإلامود لعاتض لينسبمل
 

عن بدددوللعدسدددلطوتلللنتجلجدددىلعرتجدددوللعدددددوملفددد لعدمج مددددوتلعدر ي دددمللكمدددولأثدددوالنمددد لعديدددنوعم

دحمويددددملعدمسدددد هلك  لفدددد ل يددددوو لتدددد خ لعدحك  ددددملللنأصددددبحالنظدددد لعد د يضددددملعد دددد لتض خددددهول

عد نددددملعلدددىلأ سدددوطلعد ددد    لئددد لعدجوعددد  ،لنأصدددب لعددد ول  زعيددد ل ددد لفددد ن لعد ددد    لعا موع دددوًل

socialisedلللفجدددد لتنددددون لعدددددد ولعمن ل دددد لسدددد رموللللنكونددددالئنددددوشلكددددذدكل شددددوك لتنظ م ددددم

تكددددود  لل-أحدددد لعدمشددددوك لعد . سدددد ملعد دددد لت عادددد لعديددددنوعملل1968فدددد لكددددون العدنون  ينددددوي ل

عد شدددر  لللن ددد لأوىلئدددذعلعدجطدددو لعدمزوئددد لحددددىلتيدددخ  لعدمكوتدددبلعدخلض دددملدشددد كوتلعد ددد    ل

insurers' back officesلللنعلددددىلعكددددعلعد يددددن  ،لرليمكدددد لنجدددد لئددددذللعد كددددود  ل

يسددده دملحددددىلعدمسددد هلكللليجدددبلعلدددىلكددد كوتلعد ددد    لأالتخطدددإلدسدددن عتلع يددد  ل جددد  وًلللحال

عدزيددووعتلفدد لعد كددود  ،لسدد عءليسددببلعاتضددو لعمسدددوالأنلعدزيددوو لفدد لعمادد الأنلعدنمدد لعدحددوول

،لندددد علفجدددإلrationalizationدإلن دددوال،لرليمكددد ل  عاه هدددولعدددوو لحرلعددد لط يددد لعد  كددد  ل

 وطلعلىلنثو. لعد     لعدجو.ممل  لخ  ل يوو لعم س
 

 ن و ع لي، ربح قلمل
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دكدددد لعدمشددددكلملعمكبدددد لكونددددالتيددددوع لعدمطودبددددوتليددددود د ي لحدددددىل سدددد  يوتلغ دددد ل ح ملددددمللل

نكر  ئدددول ددد لعدشددد كوتلفدددرالكددد كملسددد يعلارلأعلندددالعددد لخسدددوا لفددد لأنشدددطملعرك  دددوبل

    لتددد ايج وًلحددددىللللنئكدددذعلعن بهدددالكددد كوتلعد ددد    لنحعدددوو لعد ددد1968عدخوصدددمليهدددولفددد لعدددومل

حج جدددملأالع وئدددوالصدددنوع ه لرليجددد ملكن ددد عًلعلدددىلترط دددملعمعمدددو لعدمد خدددملدلخطددد ،ليددد ل

علدددىل دددولتج  ددد لأسددد عقلعمسددده ل ددد لأايدددوحلللحالعمايدددوحلدددد لت تضددد لفددد لأرل كدددواليشدددك لحدددوول

 ندد لوخدد لعم سددوط،لنخشددىلعدكن دد نالأالتكدد الكدد كوتلعد دد    لنحعددوو لعد دد    ل دد لصددواتل

 ووعًل ض طوًلعلىلعرس نمواعتلي رًل  لن و.للعمعمو لعدضن ملدبجو.هولتد م لعع م
 

 الخبرة الالزمة: مرحب  بكم في سما  
ل

كدددوالعد خددد لغ ددد ل حددد م ً،لح دددىلدددد ل و دددالحيددد عوعتلعرسددد نمواليدددود د ي لعددد لعدخسدددو. ل

 ددد لعدضن دددملللددددذدكلكدددوالدزع دددوًلتحسددد  لنمدددوكاللعد سدددد  ،لن مواسدددوتلعرك  دددوبلنأنظمدددملعد  ويدددمل

عدخسدددو. لللنكونددداليدددد لعدخبددد عتل  وحدددمل ددد لعدمنشددد اعتلعديدددووا ل ددد لكددد كوتلعد ددد    ل

نحعدددوو لعد ددد    لن دوئددد لعد ددد    ،لدكددد لعدكن ددد ل ددد لعدمدل  دددوتلكدددواليج يددد لعلدددىلعمسددد عقل

عد طن دددملعدض ويدددملللن ندددذلعدب عيدددم،لعخ دددواتلسددد رمول ج  يدددوًلعودم دددوًلنسددد عوال دددولأصدددبحال ددد ل

جددد لحد هدددولد د ددد  لنتحل ددد لعمنظمدددملعد  وي دددملعد نظ م دددملعدمخ لضدددملسلسدددلملعدمطب عدددوتلعد ددد لي ل

دلددددد ن ،لني وندددددوتلعدسددددد ق،لنعدممواسدددددوتلعدخوصدددددمليوددمددددد لعد ددددد   ن ،لني وندددددوتلعدكددددد عا ل

نعدخسدددددو. لللحالعدمد فدددددملعدمك سدددددبمل ددددد لسددددد رمولسدددددوع تلكددددد كوتلعد ددددد    لعلدددددىلتحسددددد  ل

 .اال مواسوتهولعدخوصملنتسه  لت س  لأعمودهو،لف لعد عخ لنعدخو
 

 ال سؤولمة الن شئة من السم رات
 

دجدددد لسدددد ط ل  خدددد  لنعحدددد لعلددددىلعددجدددد ي لعمنددددد  ل دددد لسدددد رمو لعدمسدددد ند ملعدنوكدددد مل دددد ل

عدسددد واعتلللفدنددد  ولصدددوالتملدددكلعدسددد واعتل   سددد عً،لنمدددولعد ددد    لعلدددىلعدسددد واعتليشدددك لكب ددد ل

عدح دددو لل،لنأصدددب لعدضددد  لعدمهددد م لفددد لأعمدددو لعد ددد    لخدددوااللعد ددد    لعلدددى1968يحلددد  لعدددومل

فدد ل دظدد لعمسدد عقلللكمددولأصددب لعن شدددوالعدسدد واعتلنحدزع  ددملعدحمويددمل دد لعدمسدد ند مل ض وحدددوًل

لدض  لعدبوبلأ وملعد     لدلد ي ل  لعمس عقلعدنوك ملف لآس ولنأف يج ول

ل

ن ددد لكددددك،لفدددرالأعمدددو لعد ددد    لعلدددىلعدسددد واعتلدددد لتكددد ل يددد اعًلدمايدددوحلفجددد لكوندددالأناددد ل

 ند ملعدطدددد ثلعدنودددددثلظددددوئ  ل ز نددددملفدددد لصددددنوعملعد دددد    ،لعددجددددزلفدددد ل جددددو لتدددد    ل سدددد

نظهددد تلفددد لعدد يددد ل ددد لعد جدددواي لعدسدددن يملدشددد كوتلعد ددد    لنحعدددوو لعد ددد    لفددد لعدسددد  ن وتل

نعدسدددبد ن وتلايمدددولفددد لكددددكلتجدددواي لعدشددد كملعدس يسددد يملإلعدددوو لعد ددد     لللدجددد لكدددوالعد ددد    ل
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كنددد لكضددد  لا.ددد عل هددد م لمعمدددو لعلدددىلعدسددد واعتل يددد اعًلدلجدددزءلعمكبددد ل ددد لعدخسدددو. ،لد

عد ددد    لفرنددد لدددد ليكددد ليمجددد نالكددد كوتلعد ددد    لتحملددد لنعرسددد م عاليورك  دددوبليددد لأنلعد خلددد ل

ل دد لعم سددوطلد رط ددملعدخسددو. لعدج يمددم،ل لنعددو ط عندد لللدجدد لكونددالئنددوشلحواددملحدددىلوخدد لا يدد ط

 لئ  دددوتلعدمضددد ننل ددد ل بدددلtariffsحرلأال دددد رتلعم سدددوطلكوندددالتخيددد لدنظدددوملعد د يضدددمل

 عد  ويمل
ل

ندهدددذعلوعددداليدددد لعدددد نع. لعدس وسددد ملحددددىلعدمزيددد ل ددد لتددد خ لعد نددددملنح دددىلعد ددد    لللدكددد ل

تددد خ لعد نددددمليودكدددوولسدددوع لفددد لتر  ددد لعد خددد لللفجددد لفشدددلالعدكدددوات  ت،لعدميدددممملدحمويدددمل

عدمسددد هلك  لفددد لعدمجدددوملعمن لندكددد لأييدددولحمويدددملصدددنوعملعد ددد    ،لح دددثلتخلجضدددالعد د يضدددوتل

فدددرا لرنسدددبملعدخسدددوا لئددد لوع.مدددوًلأسدددب ليخطددد  للسيييما  كبدددملعدخسدددو. لللنكمدددولككددد تلعددد ل  ع

 أنلخط ت  ل  لعد خ لعدنوتلل  لأ سوطلعد د يضملعدم جوو ملر
ل

،لطلبدددددالعدشددددد كملعدس يسددددد يملإلعدددددوو لعد ددددد    ل ددددد لخب  ئدددددولفددددد ل جدددددو ل1971فددددد لعدددددومل

د نض دددذرلدلشددد كم لاعددددذرلأصدددب لف مدددوليدددد لعدددد . علعلWalter Diehlعدمسددد ند ملنعد ددد لويددد ل

لللحدد ولويدد لفدد لتج  مدد لعدد يدد لسييما  ك ويددملتج دد  ل ضيدد لدمديددلملعد دد    لعلددىلعدسدد واعتلددد ل

 دددد لعدجيددددويو،لددددد علأ لهددددولسددددو.ج لعدسدددد واعتلأنضسدددده ،لنعددددووعته لفدددد لرعدج ددددوو لعدد نعن ددددمرل

"aggressive driving"نرعدجشددد لعدم نددددو  لنعد  بددددور لدلمددد عط لفدددد لظدددد لعد أسددددمود ملل

%ل ددد ل75أالحددد عد لل1971فددد لعدددومللTime Magazineملرللنك بدددال جلدددملتدددوي لعدم ج  ددد

ام ددد ل طودبدددوتلعد ددد    لفددد لعد ريدددوتلعدم حددد  لكوندددال و.مدددملعلدددىلعدرددد لاز. دددوًلللفجددد لكدددوال

عود دددددوًلللحالعدخ وندددددمللpunitive damagesحغددددد عءلعرسددددد  يوحل ددددد لعدر ع دددددوتلعددجوي دددددمل

Barratry3
عدجددددون العم  يكدددد لعدم دلدددد ليودضددددد للددددد لتكدددد لظددددوئ  لا يدددد  لندكدددد ل مواسددددوتل

عديدددوالتح ددددالحددددىل يددد الدمكوسدددبلغ ددد ل    ددددملدلمحدددو   لعد ئنددد  لناعءلعدم يددد اي ل

 .نحو ل لنثو. لعد     
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إلوعا لعدخطدددددد لدل دو دددددد ل دددددد لعدجيددددددويولعدم دلجددددددمللholisticحطددددددواعًلكددددددو  ًلويدددددد لع  دددددد حل

يودسدد واعت،لنئدد لنهددللكنلاتيددمل سدد جبل ملفدد لعميددوملعد دد لكددوالينظدد لف هددولحدددىلأالعدمزيدد ل دد ل

عدخسدددو. ل ض ددد  لدمايدددوحلللفجددد لكدددوالعرع جدددوولأالتج يدددملعدخسدددو. لسددد حضزلعدمزيددد ل ددد لعدندددوسل

ض لأسدددوالأ سددوطلعد دد    لأييددوًلللعلددىلكدد عءلعدمزيدد ل دد لعد دد    ،لنأندد ل دد ل يددوو لعدطلددبلسدد  ت
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نعلددىلخدد ثلئددذللعدحكمددم،لوعددولويدد ليدد رًل دد لكدددكلحدددىلتح يدد لعدسدد عملنتطب دد لعدر ع ددوت،ل

نصدددنوعملسددد واعتلأكنددد لأ وندددوً،لد جل ددد لعدخسدددو. لللنكدددج لكددد كوتلعد ددد    لعلدددىلعد ددددونال ددد ل

دمسدددوع  لنحددد عتلعرسددد جويملدلطددد عار،لنعدمشدددواكملفددد لواعسدددوتلعك  عايدددمل   ندددمل ددد لكددد نهولع

فددد لتنج ددد لعدسدددلطوت،لنتحسددد  لعد  عصددد ل ددد لعدجمهددد الللن دددو لويددد لحكعل دددولأكملدددالكددد كوتل

 عد     لئذللرعدمهمملعرا موع مر،لفرالعم  الس  حس لف لعدمس جب ل
ل

 النظ ملضبط قواعد 

 
نعلددددىلأرلحددددو ،لفجدددد لثب ددددالأالعدمشددددوك ل سدددد م  لللنفدددد لحدددد  لأالصددددنوعملعد دددد    لك  ضددددال

عد ر  ددد ليجدددبلأاليددد ت ل ددد لعدسدددلطوتلكدددذدكلللفضددد لعد ريدددوتلعدم حددد  ،لفدددرالل مواسدددوتهولحرلأا

 long tailوعددونىلعدمحددوك لعدمدجدد  لحدد ج لعد دد    لعلددىلعدسدد واعتلحدددىلأعمددو لط يلددملعم دد ل
businessددد ل دددولتحملددد ل ددد لعدمشدددوك لعدم تبطدددمليحسدددوبلعرح  دددوط لللدجددد لكوندددالوعدددونىلل 

فدد لأحدد لأعدد عوئوللسييما  م  يك ددم،لكمددولي جنددال%ل دد لن ددالعدمحددوك لع17عدمسدد ند ملتسدد ر قل

ل16لللنكوندددالعدددد عونىلعدم دلجدددمليوإلصدددويوتلعدب ن دددملتسددد ر قل دددول د دددد ل1972عديدددووا لعدددومل
كددده علد سددد ي هو،ل جواندددمليحدددورتلعدسدددط لعد ددد ليمكددد لعد دو ددد ل دهدددولفددد لغيددد الأسدددب ع  ل

تج يبددوًلللئددذللعدممواسددملعدجون ن ددملخلدد لعخددط عيوًلفدد ل نطدد لعمعمددو لعدخوصددمليود دد    لعلددىل

لف لنضعلعدد و لسما  اعتلللنكمولرحظالعدس و

ل
سدددن وًلدل كدددود  لعدطب دددملنحعدددوو لل21حالونراعًلنعحددد عًل ددد لأ سدددوطلعد ددد    لينضددد لعلدددىلعدنحددد لعد دددود  ل

سددددن وًلد رط ددددملنضجددددوتلعدمحددددو   لنعدمحددددوك لنعإلوعا  لعدسددددن وتلل43سددددن وًلدل يددددل حوت،لل30عد  ئ دددد ،ل

لمخ ىلعدسالعدم بج مليجبلأالترط لام  لعد كود  لع

ل

 و دداليددد لعد ريددوتلفدد لعد ريددوتلعدم حدد  لي طب دد لنظددوملعد دد    لعدجددو. لعلددىلعدد مل  ععددو ل

كحدددد لدإلئمددددو لللن دددد لسددددوع لئددددذعلحدددددىلحدددد ل ددددو،ليمدنددددىلأاللno-fault systemعدخطدددد ل

عدمددد   لدهددد لعدمشدددواك  لفددد لحدددوو لسددد وا ليددد  لتد ييددده لعددد لعدخسدددو. ليرددد لعدنظددد لعددد ل

نظدد لحد دد لأييددوًلعلددىلأندد ليج جدد لح يددملعدمدد   لدهدد لفدد لعدمطودبددملعدخطدد لللندكدد ،لأصددب لعدنظددوملي ل

يددددود د ي ،لن دددد لتخلجدددداليددددد لعد ريددددوتلعدددد ل مواسددددملعدددد مل  ععددددو لعدخطدددد لفدددد لعدجدددد ال

لعدحود ل

ل

دجددد لعكددد بكالكددد كوتلعد ددد    لفددد لأنانيدددول ددد ل يدددويول موثلدددم،لندسدددن عتلع يددد  لللفددد لأنع.ددد ل

يولعدمسددد ند ملعدنوكددد مل ددد لعدسددد واعتلعدسدددبد ن وت،لكوندددالئندددوشل حونددددملأنددددىلد نسددد  ل يدددو

 Green Cardعبدد لعدحدد نولعمناني ددمل دد لخدد  ل ددوليسددمىلي  ا هددوتلعدبطو ددملعدخيدد عءل
Directiveفجدددددإلتمكندددددالعدمض خددددد ملعمناني دددددمل ددددد لحوخدددددو لل1990لللندكددددد لفددددد لعدددددومل
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حصدد حوتلنعسدددملعدنطددوقلتسددم ليود دد ايلليح يددملتجدد ي لعدخدد  وتلعبدد لعدحدد نولدل دد    لعلددىل

ل1991نشدد تلفدد لعدددوملل-حددد  لعد دد    لعلددىلعدسددد واعتللسييما  اعتلللحالآخدد لعددد ول دد لعدسدد و

  وملي رط ملئذعلعد ر   لل–
 

 من هو على خطأ؟ -السنوات الخ سمن الق دمة: سم رات مسمرة ذاتم ً 

ل

عتخدددذتلعدمشدددوك ل ددد لعدسددد واعتلفددد لعآلنندددملعمخ ددد  ليدددد عًلحخدددوف وًلللفودسددد وا لعدمسددد ج  لكعت دددوًل

autonomous carت حددددد ىل ضدددددوئ  لعدمسددددد ند ملن ددددد عن  لعدمددددد نالنعدجدددددون العدجندددددو. لل

العددددذرلظهددد لفددد لعددد ولdata protectionنحمويدددملعدب وندددوتل للل ددد ليخ ضددد لعدسدددو. لعدم هددد ج

عندد  ولت حدد  لعدسدد ط  ل دد لعدسددو. لحدددىلعدسدد وا لللدكدد لئددذعليدندد لتك  دد لل1971عددومللسييما  

 .د     لعل  عدج عن  لنتح ي ل  لس ك ال س نرًلنك  ليمك لع
 
و
وك تبوأ وقض   و ات ع  و)*(
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