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03 يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم ددـحي يذلا9102 ةــنس وـــيلوي3 قـــفاوملا0441 ماـــع لاوـــش

لّدعملا ،اهريسواهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
،مّمتملاو

11يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذــلا0202 ةنس رـــبمتبس92 قـــفاوملا2441 ماــــع رــــفص
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس رــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يــــــناثلا عــــــيبر
اـــميس ال،ةـــينالديصلاداوـــــملا لــــيجست تاـــيفيكب قـــــلعتملاو
،هنم34 ةداملا

2441 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤـملارارــــقلا ىـــضتقمبو –
مييقتلا تاءارجإ ددحي يذلا0202 ةنس رـــبمسيد62 قــــفاوملا
ةـــيودألا ةــمئاــقولـــــيجستلافـــــلمل يـــــنقتلا وأ/و يــــــقئاـــثولا
،ةينعملا

2441 ماــــــع ناــــــضمر82 يف خّرؤــــــملارارــــــقلا ىـــــضتقمبو –
فــــــــلم لـــــيكشت دّدـــــحي يذــــــلا1202 ةـــــنس وــــــيام01 قــــــفاوملا
يف ةلمعتسملا ةيودألا ليجست ررقم ديدجت فلمو ليجستلا
،يرشبلا بطلا

:يتأي ام رّرقي

موـــسرملا نــم34 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت:ىلوألا ةداملا
2441 ماــع يناثلا عــيبر6 يف خّرؤـــملا523-02 مـــقر يذـــيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قـــفاوملا
تاـــــيفيك دـــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي،ةــــينالديصلا داوــــملا

بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست ررقم ليدعت
.يرشبلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

لــــجسم يــــنالديص جوــــتنم لــــيدعت لــــك عــــضخي:2 ةداملا
6 يف خّرؤملا523-02 مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ماـــكحأل اقـــبط
0202 ةـــــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر
ذخأ فصووينالديص لكشوةعرج لك اذكو ،هالعأ روكذملاو
ليجستلا ررقم ليدعت بلط عاديإ ىلإ ،يفاضإ ميدقتوةعرجلا
اذه ماكحأل اــقبط ةــينالديصلا داوـــملل ةـــينطولا ةــــلاكولاىدــــل
.رارقلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ71 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس
نمضتملاو9102 ةنس تشغ81 قفاوملا0441 ماع
ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

`````````````````````````

03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق بجومب
ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمتبس
نييعت نمضتملاو9102 ةنس تشغ81 قفاوملا0441 ماع
نماضتلا ةرازو ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ
: يتأي امك ،ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا

ةـيـبرـتـلا )ىـتـح رـيـيــغــت نودــب( ...................................... “
،اوضع ،ةينطولا

،اوضع ،ينهملا نيوكتلا عاطق نع ةلثمم ،دنق ةليمج–

.“......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ربوتكأ3 قفاوملا3441 ماع رفص62 يفخّرؤم رارق
داوــملا لــيجست ررـقم لـيدعت تاــيفيك دّدـــحي ،1202
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2441 ماع لاوش72 يف خّرؤملا70-12 مقر رمألا ىضتقمب –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو1202 ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم13 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسل

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدـــعقلا يذ
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،جوتنملا صــئاصخ صــــخلم يف رــــهظت يـــتلا ةـــيلاتلا طاـــــقنلا
عناوموةعرجلاوةيجالعلا تارشؤملا صوصخلا هجو ىلعو
.ةفدهتسملا ناكسلا ةئفوتاريذحتلاولامعتسالا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماــــعلا رـــيدملا دّدـــحي
ةرــقفلا يف ةروــــكذملا تالـــيدعتلل ةـــفلتخملا تائفلا صئاــصخ
اهميدقت بـــجي يـــتلا قـــئاثولا اذــــكو عادــــيإلا طورـــشو،هالــــعأ

 .ليدعتلا تائف بسح

وأ/و ةزــــــئاحلا ةــــينالدــيصلا ةــــسسؤـــملا غــلبت:6 ةداملا
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ،ليجستلا ررقمل ةلغتسملا
01 ةداملا يف ةروكذملا قئاثولاب اقفرم ذفنملا ريغصلا ليدعتلا
ارهش )21( رشع ينثالا لالخ ليدعتلا ذـهب غيلبتلا متيو .هاندأ
.ليدعتلا ذيفنت خيرات يلت يتلا

اهذيفنت روف ةريغصلا تاليدعتلاب غيلبتلا بجي هنأ ريغ
ةرمتسملا ةبقارملا لجأ نم ايروف اغيلبت بلطتت يتلاو
.ينعملا ينالديصلا جوتنملل

يناثلا لصفلا

ليجستلا ررقم ليدعت بلط

ىلإ ليجستلا ررقم ليدعت بلط عاديإ عضخي:7 ةداملا
ةــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا قـــتاـــع ىلع لـــيدـــعـــت لـــكـــل ةواـــتإ عـــفد

.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط بلطلا ةبحاص

يف ةروكذملا ليدعتلا تابلط ىلع ةواتإلا لماك عفد قبطــي
ىلع رثؤت يتلا تاليدعتلا ءانثتساب هاندأ )2 ةرقفلا(9 ةداملا
ةسسؤملا سفن اهيلع ةزئاحلا ليجستلا تاررقم نم ديدعلا
 .ةينالديصلا

تبثي لصو ،هاندأ01 ةداملا يف روكذملا فلملاب قفريو
.ليجستلا ررقم ليدعت بلط ةواتإ عفد

ةلاكولا ىدل ليجستلا ررقم ليدعت بلط عدوي:8 ةداملا
رــــــيدملا يلدـــــيصلا فرــــط نــــم ةـــــينالديصلا داوــــملل ةــــينطولا
ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ليجستلا

ليجستلا ررقم ليدعت بلط لك نوكي نأ بجي:9 ةداملا
.لصفنم بلط ميدقتعوضوم

نأ ةــينالديصلا داوــملل ةـــينطولا ةــــلاكولا نــــكمي هــــنأ رــــيغ
دحاو بلط عوضوم نوـكيوتالــــيدعت ةدــــع عـــيمجتب صـــخرت
:ةيتآلا طورشلل اقفو ،رارقلا اذه ماكحأل اقبط مدقم

تالـيدعتب اـيرصح قــــلعتت ةـــعومجملا تالـــيدعت عـــيمج –
جوتنملا صئاصخ صخلم ىلع ةّبــــصنم  ةـــيرادإ ةـــعيبط تاذ
،ةرشنلا وأتاقصلملا وأ

اذــه موــهفم يف ،لــيجستلا ررـــقم ليدعتب دــــصقي:3 ةداملا
:ىلع أرطي ليدعت لك رارقلا

رارـقلا نـم4 ةداــملا يف ةروـــكذملا قـــئاثولا وأتاـــمولعملا –
1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا

،هالعأ روكذملاو

يف لمعتسم ينالديص جوتنم ليجست ررقم تامولعم –
موسرملا ماكحأ نم04 ةداملا يف اهيلع صوصنميرشبلا بطلا
2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا
صخلم اذكو،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

رثؤت دويق وأتامازتلا وأطورش يأوجوتنملا صئاصخ
بــــــــــبسب ،ةرـــــــــشنلا وأقـــــــــصلملا وألـــــــيجستلا ررــــــــــقم ىلــــــــــع
يتلاوجوتنملا صئاصخ صخلم ىلع أرطت يتلا تاليدعتلا

.ليدعتلا بلط يف ةلدعملا تامولعملا عاديإ بجي

وأ تافاضإلا يف ليجستلا ررقم ليدعت لثمتي:4 ةداملا
يف ةروـــــكذملا قـــــئاثولا وأ تاــــمولعملا فذـــــح وأ تاــــضيوعتلا
.هالعأ3 ةداملا

ةلدعملا قـئاـثوـلاوتاـموـلـعملا بسح ،تالـيدـعــتــلا صخــت
:يتأي ام ،ليجستلا فلمل

،ةيرادإلا تاليدعتلا  –

،ةيعونلا تاليدعتلا  –

صوصخب ةظقيلاوةيلاعفلاونمألاب ةقلعتملا تاليدعتلا–
.ةيودألا

نكلو،لصفنم ليدعتك ةيريرحتلا تاليدعتلا عاديإمتي ال
.ليجستلا فلمب ةلصلا يذ ةدحولا ليدعت يف اهمض نكمي

ةيودألا ىلع ةئراطلا تاليدعتلا فينصت نكمي:5 ةداملا
ةــــــحصلا ىلـــــــع رـــــطخلا ىوــــتسم بــــسح ،ةــــفلتخم تاـــــئف يف

،ينعملا ءاودلا ةيلاعفونـــمأوةدوـــج ىلـــع راـــثآلاو،ةـــيمومعلا
:يتاي امك

نمأ وأةدوج ىلع هراثآ نوكت ليدعت لك:ريغص ليدعت –
،ةمودعم وأ ةليئض ينعملا ءاودلا ةيلاعف وأ

راــثآ هـــل نوـــكت نأ هـــنأش نـــم لـــيدعت لـــك:رـــيبك لــــيدعت –
،ينعملا ءاودلا ةيلاعفونمأوةدوج ىلع ةربتعم

راثآ هل نوكي نأ هنأش نـــم لـــيدعت لــــك:لدــــتعم لـــيدعت –
،ينعملا ءاودلا ةيلاعفونمأوةدوج ىلع ةيلعف

لـــــــك:ةــــينمأ باــــبسأل ةـــــلجعتسم ةــــيرصح رـــــيـبادت –
ايرورض نوكي جوـــتنملاب ةـــقلعتم تاـــمولعمل تـــقؤم لـــيدعت
ءاودــلا لاـــمعتسا نــــمأ لوـــــح ةدـــــيدج تاــــيطعم دوـــجو ببـــسب
نم رثكأ وأةدحاو ةــطقنب صاــــخ لــــكشب قــــلعتي اـــمويـــنعملا
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،ىرخألا تانوكملا وأ ةطيسولا هداومب،ءاضتقالا دنعو ،ةيلوألا
ةــــبقارمب ةــــقلعتملا ةــيرورضلا ةصاخلا لئاسولاوفشاوكلاو
.هب ةطبترملا قئاثولا اذكو،يئاهنلا جوتنملا ةدوـــــج

ةــــسسؤملا ةــــينالدـــيصلا داوـــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا غــــــلبت
اقبط ،اهميدقت بجاولا تايمكلاب بلطلا ةبحاص ةينالديصلا

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤملارارقلا نم7 ةداملا ماكحأل
.هالعأ روكذملاو1202 ةنس ويام01 قفاوملا

عوضوم ليجستلا ررــقم لـــــيدعت فـــــلم نوـــــكي:21 ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم ةيلباقلا ةسارد
صــختو.ماــيأ )8( ةـيـناــمــث زواــجـتـي ال لــجأ يـف ةــيـنالدــيصــلا
قئاثولا ةحصولامتكاوليدعتلا فينصت نم دكأتلا ةساردلا
عفد اذكوتاليدعتلا تائف نم ةئف لكب ةصاخلا هل ةنّوكملا
.ةلصلا تاذ تاليدعتلاب ةقلعتملا ىواتألا

مدـــعب حرـــصي ،لــــمتكم رـــيغ لـــيدعتلا فــــلم نوــــكي اــــمدنع
.كلذب ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبت متيو،هلوبق

ءارجإ متي ،الوبقم ليدعتلا فلم ربتعي امدنع:31 ةداملا
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةـيـنـعملا حـلاصملا هـب موـقــت ينــقــت مــيــيــقــت
نم13و03و92 داوملا ماــكــحأل اــقــبــط ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

 .هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

نأ ةينالديصلا داوـملل ةــينطولا ةـــلاكولا نـــكمي:41 ةداملا
ةيميظنت ةطلس اهزجنت يتلا تامييقتلا نابسحلا يف ذخأت

ةلاكولا فرط نم اهب فرتعم ةطلس وأ ةمراص ةينالديص
تاررقم ليدعت تابلط يف ّتبلل ةينالديصلا داوملل ةينطولا

يف خّرؤملارارقلا نم7 ةداملا يف ةروكذملا ةيودألا ليجست
0202ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج11
.هالعأ روكذملاو

داوـــملل ةــينطولا ةــلاكولل ماــعلا رـــيدملا ضرـــعي:51 ةداملا
،رـــيــغصلا لــــيدــعــتــلا فــلمل ةــيساسألا رـصاـنـعــلا ةــــيــنالدــيصلا

ءادتـبا ،اـموـي )03( نيـثالـث لــجأ يفيـنقتلا مـــييقتلا رــــيراقتو
داوملا ليجست ةنجل ىلع ،لـيدــعتلا بــلـط لوـبـق خــيراــت نم
عــــــيرشتلل اــــــقبط اـــهيأر يـطـعـت نأ بــجـي يتلا،ةينالديصلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

داوــملل ةـينطولا ةــلاكولل ماــعلا رـــيدملا ضرـــعي :61 ةداملا
وأ لدتعملا ليدعتلا فلمل ةيساسألا رصانعلا ةينالديصلا
،اــــموي )06( نيــــتس لجأ يف،ينقتلا مييقتلا ريراقتوريبكلا
ليجست ةنجل ىلع لــــيدعتلا بـــلط لوـــبق خــــيرات نــــم ءادــــتبا
عيرشتلل اقبط اـهيأر يـطعت نأ بــجي يتلا،ةينالديصلا داوملا

.امهب لومعملا مــــيظنتلاو

داوـــملل ةـــينطولا ةـــلاكوللماــــعلا رــــيدملا نـــكمي:71 ةداملا
،هالعأ61و51 نيتداملا يف ةروكذملا لاجآلا صيلقت ةينالديصلا

لاـجـعـتسالا ةـلاـح يفو ةـيـموـمـعـلا ةـحصلاـب قـلــعــتــت باــبسأل
.ايفاضإ اموي )03( نيثالثب اهديدمت وأيحصلا

عـــيمجو،لدـــتعم لـــيدعت وـــه ةــــعومجملا تالـــــيدعت دـــــحأ –
ةجتان ةريغص تاليدعت يه ةعومجملا نم ىرخألا تاليدعتلا

،لدتعملا ليدعتلا اذه نع

عـــــــيمجورـــــيبك لـــــيدعت وـــــه ةــــعومجملا تالـــــيدعت دـــــحأ –
اذه نع ةجتان تاليدعت يه ةعومجملا نم ىرخألا تاليدعتلا
،ريبكلا ليدعتلا

يفو ةـــــعرجلا يف لــــــيدعت وــــه ةـــــعومجملا تالـــــيدعت دــــحأ –
تاليدعتلا عيمجو ةعرجلا ذخأ فصووينالديصلا لكشلا
،ليدعتلا اذه نع ةجتانلا ةعومجملل ىرخألا

فلملا تاليدعت يف لثمتت ةعومجملا تاليدعت عيمج –
وأحاقللا دضتسمل صاــخلا فـــلملاو،ةــــلاعفلا ةداـــملل يّرـــسلا
،امزالبلل ددحملا فلملا

نيــــــسحت عورـــشمب قلـــعتت ةـــــعومجملا تالـــــيدـــعت عــــيمج –
،ةلاعفلا هتدامل وأهتيعونو ينعملا ءاودلا عينصت ةيلمع

ةدوجب قلعتت تاليدعت يه ةعومجملا تاليدعت عيمج –
،يعانملا جوتنملا

ماظنب قلعتت تاليدعت يه ةعومجملا تاليدعت عيمج –
،ةيودألا صوصخب ةظقيلا

يرـــصح رــيبدت نــع ةـــجتان ةــــعومجملا تالــــيدعت عـــيمج –
.ةينمأ بابسأل لجعتسم

فـــــــلمب لــــيجستلا ررــــقم لـــــيدعت بــــلط قــــفري:01 ةداملا
نم ةئف لكل ةيرورضلا ةصاخلا قئاثولا ىلع ةدايز ،نمضتي
:ةيتآلا قئاثولاوتامولعملا ،ليدعتلا تائف

يف ةنيبم يه امك ةمدقملا تاليدعتلا عومجم فصو –
:حيضوت عم،هالعأ5 ةداملا

ةلاح يف ،ةنيبملا تاليدعتلا نم ليدعت لك ذيفنت خيرات - أ
،ةريغصلا تاليدعتلا

اهب مايقلا مت يتلا ةريغصلا تاليدعتلا عومجم فصو - ب
عوـضوـم نـكـت مليـتـلاةرـيـخألا ارـــهش )21( رـشــع يـنـثالا لالــخ
اغيلبت بلطتت ال يتلا ةريغصلا تاليدعتلا ةلاح يف غيلبت
.ايروف

بوــجوو تالـيدـــعـتلا نيـب ةدوــجوــملا ةــقالــعــلا فــصو –
ةــجـيـتن وأ الــصأ اهدــحأ لــكــشـي اــمدــنـع فـــلملاــب اــهاــقاــفرإ
ةروكذملا قئاثولاوتامولعملا ىلع تأرط رخآ تاليدــعـتل

،هالعأ )2و ىلوألا نيتطملا(3 ةداملايف

كلت اميس ال ،قوسلا يف عضولا صيخارت عومجم ةمئاق –
.ليدعتلا بلط وأراطخإلاب ينعملا أشنملا دلبب ةصاخلا

ىلع ءانب ليجستلا ررقم ليدعت فلم قفري :11 ةداملا
هداوموءاودلاب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نم بلط
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ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاّ تبت نأ بجي :02 ةداملا
اقبط،هالعأ91 ةداملا يف روكذملا ححصملا ليدعتلا بلط يف
خيرات يلت يتلا اموي )03( نيثالثلا يف ،رارقلا اذه ماكحأل
.همالتسا

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخوةصاخ ماكحأ

لــــــيجستلا تاررــــــــقم لــــيدـــــعت تاـــبلط نوـــــكت :12 ةداملا
خيرات دنع ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةعدوملا

تاررـــــــقم دـــــيدجت دــــنع ةــــيوست عوــــضوـــم ،رارـــــقلا اذــــه رــــشن
 .اهليجست

تاليدعتلا تاذ ةينالديصلا داوملا ميلست رمتسي:22 ةداملا
لدـعــم لــيــجست ررــقــم وأةــقــفاوــم اــهـــل سيـــل يتـــلا ةرـــيـــغصلا

عوضوم نوكت نأ بجيو.رارقلا اذه رشن خيرات دنع ةقوسملاو
.هالعأ12 ةداملا ماكحأل اقبط ليجستلا ررقمل ةبسنلاب ةيوست

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــــشني:32 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمّجلل

رـبوتكأ٣ قـــفاوملا3441 ماــــع رـــفص62 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

نيعتيو،ةيليمكت تامولعم بلطت امدنع لاجآلا قلعتو
تامولعملا ميدقت بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع
 .اهل ةددحملا لاجآلا يف ةيليمكتلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا تبت نأ بجي:81 ةداملا
)01( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ليجستلا ررقم ليدعت بلط يف

،ليجستلا ةنجل يأر لاسرإوةلوادملا خيرات نم ءادتبا ،مايأ
.امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل اقبط

ةينالديصـلا ةـسسؤـملا ىلإ ةينالديصلا ةسسؤملل غّلبي
:يتأي ام ليجستلا ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا

قــفاوملا لــيدعتلا بــلط ناــك اذإ ،لدــعملا لــيجستلا ررـــقم –
 ،ليجستلا ررقم تامولعم صخي هيلع

هيلع قفاوملا ليدعتلا بلط ناك اذإ ةبوتكملا ةقفاوملا –
)ىلوألا ةطملا(٣ ةداملا يفروكذملا ليجستلا ررقمل ليدعت وه
،رارقلا اذه نم

.انوناق رربم ليدعتلا بلط ضفر رارق –

وأ/وةزــــــئاحلا ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا نــــكمي :91 ةداملا
)03( نيـــــثالثلا لــــجأ يف مدــــقت نأ لــــيجستلا ررــــقمل ةــــلغتسملا

لــــيدعت بـــلط ،ضــــفرلا رارــــق مالــــتسا خــــيرات يلـــت يـــتلا اـــموي
باـــبسأ ناــبسحلا يف بــــلطلا اذــــه ذـــخأي نأ بــــجيو ،ححـــصم
.قباسلا بلطلا ضفر

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


