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:ملدمة
ذا       ة وامعوب امؼرض ملبدأأ  وأأخضؼَ الأسؼار حتٍرر مهنج ثبىن كد اجلزائري املرشع اكن اإ  امليافسة وحًر

ة لة الأسؼار ممارسة حرم مث ومن املبدأأ  هبذا الإخالل  حرم فلد امخجاري املاهون ػوهيا ًلوم اميت امخجاًر  بعًر

ا رشغَة غري    . امزنهية امخجاًرة نومامرسات امليافِة املواػد من واغخرُب

ة املامرسات اكهت 2003 س ية غاًة واىل      و واحد كاهون ظائةل حتت ثلع نولاهون اخملامفة امخجاًر   ُو

-19 يف املؤرخ 03-03 رمق الامر وبعدور ابمليافسة املخؼوق 1995-01-25 يف املؤرخ 06-95 رمق الامر

 بني املرشع فعل ، ابمليافسة املخؼوق 2008-06-25 يف املؤرخ 12-08 ابملاهون واملمتم املؼدل 07-2003

 خمامفة وبني ابمليافسة املخؼوق 03-03 رمق الامر حيمكِا اميت امليافسة ملواػد امليافِة امخجاًرة املامرسات

 وكد ، لحق هط اىل املذهور الامر بضاهنا احال واميت وىزاُهتا امخجاًرة املامرسات بضفافِة املخؼولة املواػد

 املامرسات ػىل املعبلة املواػد حتدًد املخضمن 2004-06-23 يف املؤرخ 02-04 رمق املاهون مبوحب ظدر

ة  امخجاًر

      

     



   

-06مبوح ب امل اهون رمق  2006نام اس خحدث املرشع جترمي خاص ابملضاربة غري املرشوػة س  ية         

 .مٌَ 174-173-172املؼدل واملمتم ملاهون امؼلوابت مبوحب املواد  2006-12-20املؤرخ يف 23

امبالد من ثفيش غري مس بوق نومضاربة غري املرشوػة،ظدر املاهون اجلدًد رمق  صِدثَوهظرا ملا           

املواد امسامفة اذلهر  امغىاملخؼوق مباكحفة املضاربة غري املرشوػة واذلي  2021-12-28املؤرخ يف  21-15

.وهط من خدًد ػىل جترمي خاص ابملضاربة غري املرشوػة 

وهظرا ملا ٍكذيفَ موضوع املضاربة غري املرشوػة من مغوض فامي خيط غيارص اجلرمية ومدى اهمتَزي       

 اخرىما جضلكَ ُذٍ اجلرمية من ثداخل مع حرامئ  اخرىبُهنا وبني املضاربة املرشوػة من هجة ،ومن هجة 

ة ػىل ُذٍ امدساؤلت  الاخابةس يحاول ، مٌعوص ػوهيا مبوحب كاهون امليافسة وكاهون املامرسات امخجاًر

اهمتَزي بني املضاربة غري –اهمتَزي بني املضاربة املرشوػة واملضاربة غري املرشوػة -: مضن زالث حماور ويه

ة  والاسؼاراملرشوػة وحرامئ امليافسة  .نوجرميةواجلزاءظور امرهن املادي -واملامرسات امخجاًر

 

 



ا غن املضاربة املرشوػة :  الاولاحملور    ماَُة املضاربة غري املرشوػة ومتَزُي
ًؼخرب جمامِا احللِلي ول يف  ايلمل ًؼرف املرشع اجلزائري مععوح املضاربة ل يف كاهون امليافسة        

وامؼرايق  الارديناملاهون املدين ول يف املاهون امخجاري ،غكس ما ثضميَ املاهون امللارن اكملاهون 

امخجاًرة  الاغاملامفلَ غرف املضاربة ابمسؼي وراء امرحب وامكسب املايل ، فلك  انوامخوويس ، غري 

ا غن  و ما ميزُي املدهَة ذلكل ثؼد املضاربة  الاغاملثلوم ػىل فكرة املضاربة أأي كعد حتلِق امرحب ُو

ر  ة  الاغاملحُو .امخجاًر
ة امليافسة ،  الاظلاكن  واذا           املرشع وضع كواػد ًخؼني احرتاهما يف  ان الايف امخجارة ُو حًر

ة كد ًرتثب ػىل  مساس بلواػد امليافسة ، نام كد جضلك مساسا بضفافِة  هبا الاخاللاملامرسات امخجاًر

ة وىزاُهتا وكد جضلك يف لكخا احلامخني حرمية املضاربة غري املرشوػة .املامرسات امخجاًر

 

   



 

ػىل وحود مضاربة غري مرشوػة يه فكرة املرشوغَة ذاهتا فاملضاربة غري  الاسايسذلكل فان املؤرش 

ة امليعوص ػوهيا ابملاهون رمق  اخاللاملرشوػة يه ابميدِجة  امليٍو غيَ،  02-04بلواػد املامرسات امخجاًر

املؼدل واملمتم  2003-07-19املؤرخ يف  03-03رمق  الامرمٌافِة ملواػد امليافسة احملددة  اًضاويه 

.املخؼوق ابمليافسة  2008-06-25املؤرخ يف  12-08ابملاهون 

                

        



ة والاسؼاراهمتَزي بني املضاربة غري املرشوػة وحرامئ امليافسة  -:احملور امثاين    :واملامرسات امخجاًر

املؼدل  2003-07-19املؤرخ يف  03-03رمق  الامرحمددة مبوحب  اجلرامئ امليافِة ملواػد امليافسة  -:اول

:املخؼوق ابمليافسة وجضمل 2008-06-25املؤرخ يف  12-08واملمتم ابملاهون 

01:- امخؼسف امياجت غن وضؼَة 06والثفاكات غري امرشغَة م الاغامل-:املامرسات امللِدة نوميافسة جضمل،

.،امبَع بمثن اكل من سؼر امخلكفة11،امخؼسف يف اس خغالل وضؼَة امخبؼَة م07احذاكر م اوُميية 

02-  ابملائة من املبَؼات  40حتلِق رحب انرب من  اىلاكن هيدف  اذ 17هعت ػوََ  م:بَامخجمَع غري املرخط

.املضرتايت يف سوق مؼَية ًخعوب حرخِط مس بق من جموس امليافسة  او

ة وىزاُهتا-:اثهَا يه اجلرامئ امليعوص ػوهيا بلاهون املامرسات : خمامفة املواػد املخؼولة بضفافِة املامرسات امخجاًر

ة رمق  :وجضمل 02-04امخجاًر

01:- امفوحرةوحرمية ػدم  ابلسؼار الاػالموجضمل حرمية ػدم :حرامئ خمامفة كواػد امضفافِة  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ة-:02    :وجضمل: اجلرامئ املخؼولة مبخافة كواػد ىزاُة املامرسات امخجاًر

ة غري امرشغَة - املامرسة امخجاًر

امللٌية، امخرصحي املًزف بسؼر امخلكفة  الاسؼارخفغ  اوغري رشغَة  وجضمل رفع  اسؼارممارسة -

الاسؼارخفغ يف  اوزايدة  اخفاء اىلواملامرسات واملياورات امرامِة 

ة - ةاملامرسات امخجاًر 02-04من املاهون رمق  25و24م امخدمُسَ 

ة غري امزنهية  ختط - الاكذعادًني فامي بُهنم الاغواناملامرسات امخجاًر

املامرسات امخؼاكدًة امخؼسفِة -

        

 

 

 



   

من  02لك ُذٍ اجلرامئ ثؼخرب مؤرش حلِلي ػىل وحود حرمية املضاربة غري املرشوػة ، وكد غرفت املادة 

ختٍزن نوسوع  او اخفاءابن املضاربة غري املرشوػة لك : املخؼوق ابملضاربة غري املرشوػة 15-21املاهون رمق 

ن ، ولك خفغ  احداثوامبضائع هبدف   اسؼاررفع مععيع يف  اوهدرة يف امسوق واضعراب يف اهمتٍو

 اوابس خؼاملغن ظًرق وس َط  اوغري مبارش  اواملامَة بعًرق مبارش  الاوراق اوامبضائع  اوامسوع 

. اخرىوسائل احذَامَة  اوأأي ظرق  اواموسائل الامكرتوهَة 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 



 

 ؼخرب من كبَل املضاربة غري املرشوػة :ًو

- الاسؼاراضعراب يف امسوق ورفع  احداثمغرضة معدا بني ادلِور بغرض  اواكذبة  واهباء اخبارحروجي 

لة مباغخة وغري مربرة .بعًر

- ُوامش امرحب احملددة كاهوان او الاسؼاراضعراب يف  احداثظرح غروض يف امسوق هبدف

- مرثفؼة غن ثكل اميت اكن ًعبلِا امبائؼون ػادة ابسؼارثلدمي غروض

- بياءا ػىل اثفاكات بؼموَة يف امسوق بغرض احلعول ػىل رحب غري انجت  اوحامغَة  اواملِام بعفة فردًة

غن امخعبَق امعبَؼي نوؼرض وامعوب

- املامَة  الاوراقخفغ كمية  اورفع  اىلاس خؼامل املياورات اميت هتدف.

   



 

 رى ادلنخور -21املوغاة مبوحب املاهون رمق )من كاهون امؼلوابت 172ما جترمَ املادة  ان بوسلِؼة احسنٍو

.واثفاكات غري مرشوػة  اغاملمن كاهون امليافسة  06ُو هفسَ ما ثؼخرٍب املادة ( 15

 غيارص حرمية املضاربة غري املرشوػة ويه  ابرازاهَ ًخؼني  ان اىلوكد ذُبت احملمكة امؼوَا:

-من كاهون امؼلوابت 172ٌس خؼمل امفاػل احد اموسائل امخلس امواردة ابملادة  ان

-ط رفؼا  اوبعًرق مبارش  احداث اىل احداُا اوًؤدي اس خؼامل ُذٍ اموسائل  ان  اوغن ظًرق وسَ 

.امرشوع يف ذكل او الاسؼارخفضا مععيؼا يف 

- ذات ُامش امرحب احملدد غن  اوحكون امبضاػة حمل اجلرمية مُست من امبضائع ذات امسؼر امللنن  ان

ق املاهون  (.279 ص 1994-3اجملةل املضائَة ) امخيظمي  اوظًر

  



 

 172هط املادة  اىاكهت جسدٌد  اػالٍامؼيارص اميت وضؼهتا احملمكة امؼوَا ابملرار املذهور  انواجلدٍر ابذلهر 

:  ظورة خدًدة ويه اىلامدرشًع احلايل وسع ظور امرهن املادي نوجرمية  انمن كاهون امؼلوابت، يف حني 

ن ، نام ثوسع  احداثختٍزن نوسوع وامبضائع هبدف  او اخفاءلك  هدرة يف امسوق واضعراب يف اهمتٍو

من  انامللنن بيعَ رصاحة ػىل  اوابمًس بة نوبضاػة حمل اجلرمية مدضمل لك امبضائع ذات امسؼر احلر 

:ظور اجلرمية 

( ُوامش امرحب احملددة كاهوان او الاسؼاراضعراب يف  احداثظرح غروض يف امسوق هبدف ) ان، نام 

.يف املاهون اجلدًد ثويح ابن امعور امخلسة املذهورة يه نومثال ل احلرص 02ظَاغة املادة 

  



 

 امللِدة نوميافسة امليعوص ػوهيا مبوحب كاهون امليافسة ونذا حرامئ  اووػوََ كد جضلك اجلرامئ امليافِة

ة حرمية مٌافسة  حرمية ممارسة جتاًرة ويف هفس اموكت حرمية مضاربة غري مرشوػة،  اواملامرسات امخجاًر

.ثوافرت غيارص امرهن املادي نوجرمية امليٍو غهنا   اذا

 ظور اجلرمية واجلزاء امللرر مِا: احملور امثامر:

ظور اجلرمية -:اول:

01:- هدرة  احداثختٍزن نوسوع وامبضائع هبدف  او اخفاءلك  :اميدرة احداثوختٍزن امسوع هبدف  اخفاء

ن ، وثلوم ُذٍ اجلرمية مبجرد زبوت  امخخٍزن نوسوع اذلي ًزتامن  او الاخفاءيف امسوق واضعراب يف اهمتٍو

ذٍ امعورة اس خحدزت يف املاهون  اومع وحود هدرة نوسوع يف امسوق  ن ُو وحود اضعراابت يف اهمتٍو

.احلايل

 



من  الاخريةػوهيا ، وذكل ملا غرفذَ امبالد يف امس يوات  ثيطمن كاهون امؼلوابت املوغاة  172ومل حمكن 

ػىل سووك املس هتكل ابكذياء  امخازرياميدرة  ومن مث  لحداثثالغب من كبل امخجار بخخٍزن مكَات مؼخربة 

ل  اىلمكَات ثخجاوز احذَاخاثَ امؼادًة ما ًؤدي ابميدِجة   .اضعراب اهمتًو

ارثفاع  اىلحر، نام ثلوم بغغ اميظر  اووثلوم ُذٍ اجلرمية بغغ اميظر ظبَؼة امبضاػة ذات سؼر ملنن 

. امسؼر من ػدمَ

 اوغري مبارش  اوبعًرق مبارش : املامَة الاوراق اوامبضائع  اوامسوع  اسؼاررفع مععيع يف  اولك خفغ : 02

. اخرىوسائل احذَامَة  اوأأي ظرق  اواموسائل الامكرتوهَة  اوابس خؼاملغن ظًرق وس َط 

 



 

خمامفة  اىلامرفع ما ًؤدي ابميدِجة  اوسواء ابخلفغ  مالسؼارثلوم ُذٍ اجلرمية بثبوت وحود اظعياع          

 اخرىغوامل  ادخالػىل كاهون امؼرض وامعوب دون  اساساثبىن  الاسؼاركاهون امؼرض وامعوب، لن 

خفضَ غن ظًرق  اوبزايدة امعوب  اماػىل سووك املس هتكل  ابمخازريًلوم املضاربون يف ُذٍ احلاةل  اذ، 

 اوامرتوجي نويدرة ابس خؼامل وسائل امخواظل الاحامتغي مثال، نام جضمل ُذٍ امعورة كِام جتار ادلةل 

لة غري مربرة بزايدة امعوب خاظة ابمًس بة نوسوع ذات الاس هتالك  جفاة الاسؼارامليخجني برفع  بعًر

.امواسع 

متثل امعورة املؼروفة يف املاهون اجلزائري مٌذ س ية ( الاسؼاراظعياع )ُذٍ امعورة انواجلدٍر ابذلهر 

.من كاهون امؼلوابت واميت اكهت جضرتظِا احملمكة امؼوَا مخحلق اجلرمية 172اي املادة 2006

  



  
      

 

 اوغري رشغَة  وجضمل رفع  اسؼارُذٍ امعورة كد جضلك حرمية ممارسة  ان اىل الاصارةنام جتب        

ف بسؼر امخلكفة واملامرسات واملياورات امرامِة  الاسؼارخفغ   اوزايدة  اخفاء اىلامللٌية، امخرصحي املًز

ة  02-04امليعوص ػوهيا مبوحب املاهون رمق  الاسؼارخفغ يف  .املخؼوق ابملامرسات امخجاًر

ةل بغغ اميظر غن ابيق امعور املذهورة ابملادة  انغيدان  وامراي      ُذٍ امعورة ثخحلق ابس خؼامل أأي وسَ 

.من امدرشًع احلايل لخذالف ظَاغة ُذٍ املادة غن هظريهتا املوغاة  02

اضعراب يف امسوق ورفع  احداثمغرضة معدا بني ادلِور بغرض  اواكذبة  واهباء اخبارحروجي - -03

لة مباغخة وغري مربرة الاسؼار  :بعًر

 

 

 



حروجي : ُذٍ امعورة جضلك حاةل خاظة من امعورة امثاهَة اميت س بق رشهحا وحمتثل غيارصُا يف          

لة  الاسؼاررفع  اواضعراب يف امسوق  احداثوس َةل معدا بغرض  ابي والاهباءاماكذبة  الاخبار بعًر

ن دون  احداث اىلاملغرضة  الاخبارمفاحئة وغري مربرة ، وكد ثؤدي  اميدرة وابميدِجة اضعراب اهمتٍو

ُذٍ امعورة ثخعوب كعد حٌايئ  انيف امبضائع امللٌية امسؼر، وغيَا غن امبَان  الاسؼاررفع  احداث

و هَة  عرح امسؤال ُيا  الاسؼاررفع  اوالاضعراب يف امسوق  احداثخاص ُو ول ثلوم مبجرد امًرش، ًو

حول معل امعحافة ُل ًدخل مضن ُذٍ امعورة اجملرمة؟

 

:ُوامش امرحب احملددة كاهوان او الاسؼاراضعراب يف  احداثظرح غروض يف امسوق هبدف  -:04

 

    



ذٍ امعورة ثخعوب مخحللِا وحود مجموػة من امؼروض يف امسوق احملوَة             اموظيَة من كبل  اوُو

ُوامش امرحب احملددة كاهوان، وذكل  او الاسؼاراضعراب يف  احداث اىلهتدف  انرث اومذؼامل اكذعادي 

ُذٍ امؼروض  انًثبت امخحلِق  انبل ٍكفي  الاسؼارًغغ اميظر غن حتلق اميدِجة املمتثةل يف اضعراب 

من كاهون امؼلوابت املوغاة اكهت  172، واجلدٍر ابذلهر اهَ يف ظل املادة الاسؼاراضعراب  احداثُدفِا 

من املاهون  02وأأضافت املادة   الاسؼاراضعراب يف  احداثٍكون امِدف من امؼروض  انػىل  ثيط

ُوامش امرحب احملددة كاهوان، مبا ل ًدع جمال نوضم ابن ُذٍ امعورة ثخحلق حىت ابمًس بة  اواحلايل غبارة 

.نوبضائع ذات امسؼر امللنن

 

 



  

:مرثفؼة غن ثكل اميت اكن ًعبلِا امبائؼون ػادة ابسؼارثلدمي غروض -:05

س خحوذ ػىل انرب مكَة من  اػىلومثال ذكل كِام احد امخجار برشاء هوع مؼني من امبضاػة بسؼر  ٌو

امبضاػة حبَر ٍكون يف وضؼَة احذاكر مث ًعرهحا يف امسوق فِكون مس َعرا ومٌفردا ببِؼِا ابمسؼر 

دٍ .اذلي ًٍر

بياءا ػىل اثفاكات بؼموَة يف امسوق بغرض احلعول ػىل رحب غري  اوحامغَة  اواملِام بعفة فردًة - -:06

انجت غن امخعبَق امعبَؼي نوؼرض وامعوب

ة  ارابحاحلعول ػىل  اىلأأي مذؼامل اكذعادي يف امسوق ًؤدي  بَأأي معل ًلوم    دون اخلضوع حلًر

امليافسة أأي كاهون امؼرض وامعوب 

    

 

 



  

 

 

 

 

 

:س اميمن كاهون امليافسة ل  06وًدخل مضن ُذا احلمك الثفاكات احملظورة امليعوص ػوهيا ابملادة 

امسوق اىلاحلد من ادلخول -

ة  اومٌافذ امدسوًق  او الاهخاجمراكبة  اوثلوَط - امخعور امخلين اوالاسدامثرات امخجاًر

معادرة اهمتوٍن او الاسواقاكدسام -

اخنفاضِا او الاسؼارحسب كواػد امسوق ابمدضجَع املععيع لرثفاع  الاسؼارغركةل حتدًد -

ني مما حيرهمم من مٌافع امليافسة- ثعبَق رشوط غري مذاكفئة جتاٍ امرشاكء امخجاًر

 مُست ذات ظةل مبوضوع ُذٍ امؼلود  اضافِةامؼلود مع امرشاكء ملبوهلم خدمات  ابرام اخضاع-



   
و ثوفر امؼمل  ان اىل الاصارةوجتدر  وكعد  والارادةُذٍ امعور مجَؼِا ثخعوب كعد حٌايئ ػام ُو

الاسؼاراضعراب  اواضعراابت يف امسوق نخحلِق اميدرة  احداثحٌايئ خاص ُو هَة 

:اجلزاء امللرر جلرمية املضاربة غري املرشوػة : اثهَا

ابمللارهة مع حرامئ امليافسة وحرامئ  الاصداجلزاء امللرر جلرمية املضاربة غري املرشوػة ُو  ان     

ة اميت ثؼاكب ابمغرامات فلط ، وذكل حىت كبل ظدور املاهون رمق   15-21املامرسات امخجاًر

ػىل وظف  ثيطمن كاهون امؼلوابت املوغاة  172اكهت املادة  اذااملخؼوق ابملضاربة غري املرشوػة، 

.حٌحي نوجرمية وثؼاكب ػوهيا ابحلبس وامغرامة 



 

 الاسؼاريف  ارضاابت واحدزتهبري ػىل املواظيني  اتزري اىل ادتامبالد من حالت مضاربة  صِدثَوهظرا ملا 

واميدرة مبؼغ املواد ذات الاس هتالك امواسع فان املاهون اجلدًد جضدد يف وظف اجلرمية ويف امؼلوبة امللررة 

ووظفني حٌائَني  حٌحَنياجلرمية وظفني  واتخذمِا،

1:-  من املاهون  12واملؼاكب ػوهيا ابملادة  02ويه اجليحة امليعوص ػوهيا ابملادة : حٌحة املضاربة امبس َعة

ؼاكب ػوهيا ابحلبس من  اراكهنااملخؼوق ابملضاربة غري املرشوػة وحمتثل  15-21رمق  ا ًو يف امعور امسامف ذهُر

دج2.000.000 اىلدج 1000.000غرش س يوات حبس وغرامة من  اىلزالزة س يوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02:-  من هفس املاهون  وذكل ابميظر  13مٌعوص ػوهيا ابملادة : حٌحة مضددة

 اواحلوَبامبلول اجلافة  اوظبَؼة امبضاػة حمل املضاربة ويه احلبوب ومض خلاهتا  اىل

ت  او اوامفوانَاخلرض  او املواد امعَدلهَة  اومواد اموكود  اوامنب  اوامسكر  اوامًز

س ية وامغرامة من  20 اىلس يوات  10، وحكون امؼلوبة احلبس من 

 .دج10.000.000 اىلدج 2.000.000

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



03-  ثفيش وابء  اوحصَة ظارئة  ازمةظِور  اوارحكبت اجلرمية خالل احلالت الاس خثٌائَة  اذا: حٌاًة

  اىلدج 10.000.000س ية وامغرامة من  30 اىل 20وكوع اكرزة وحكون امؼلوبة امسجن املؤكت من  او

ذا ما هعت ػوََ املادة 20.000.000 .    من هفس املاهون  14دج ُو

04:- مٌظمة حكون امؼلوبة امسجن املؤبد احرامِةارحكبت اجلرمية من ظرف حامػة  اذا: حٌاًة

 من احللوق  انرث اوس يوات وحواز امليع من ممارسة حق 05 اىلمن س يدني  الاكامةمع حواز امليع من

.غن اجليح املذهورة الاداهةمن كاهون امؼلوابت يف حاةل  1مكرر 09امليعوص ػوهيا ابملادة 

 نام جيوز احلمك بضعب امسجل امخجاري وامليع من ممارسة امًضاط امخجاري وغوق احملل امخجاري ملدة

س ية اكعاُا

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام ًؼاكب امضخط املؼيوي ابمؼلوابت امللررة يف كاهون امؼلوابت.

 يف حدود زور امؼلوبة امللررة كاهوان،  الامن ظروف امخخفِف  اػالٍول ٌس خفِد مرحكب اجليح املذهرة

.ػىل مجَع ُذٍ اجلرامئ الامٌَةنام ثعبق امفرتة 

 من كاهون امؼلوابت 18بًرش حمكَ وثؼوَلَ ظبلا نوامدة  ايمر انويف مجَع احلالت ًخؼني ػىل املايض.

:اخلامت                         ة

امساحة اموظيَة مؤخرا وثفامق ظاُرة املضاربة غري املرشوػة ، حدت ابملرشع  صِدهتاامخعورات اميت  ان

ًؼَد ظَاغة حرمية املضاربة غري املرشوػة مضن كاهون خاص اجسم بدضدًد اموظف وامؼلاب  اناجلزائري 

بؼني الاغخبار امبحر بغاًة ادلكة غن حتلق  انخذ انُذا املاهون  احاكم،غري اهَ ًخؼني غيد ثعبَق 

اميدرة واضعراب  احداثغيارص امرهن املادي نوجرمية ونذا حتلق املعد اجليايئ اخلاص املمتثل يف هَة 

ة اميت  ثلوم ػىل فكرة املضاربة املرشوػة  الاسؼار ر املامرسات امخجاًر .،وذكل حىت ل منس جبُو

 

 



   


