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- اإلسعافات األولية في حالة :
rاجلروح -
rالنزيف -
rالكسور -
rاحلروق -

rاالختناق -
rالشنق -

rفقدان الوعي -
- التسمم.

- تقنيات مكافحة احلريق.

وزارة اDاليةوزارة اDالية
مــقـرر مـؤرخ في مــقـرر مـؤرخ في 5 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 22 ديـســمـبـر ديـســمـبـر
ســنــة ســنــة r2009 يــحــدr يــحــدّد كــيــفــيــات تــطــبــيق اHــادة د كــيــفــيــات تــطــبــيق اHــادة 141 من من

قانون اجلماركr اHتعلقة باHستودع العمومي.قانون اجلماركr اHتعلقة باHستودع العمومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدير العام للجماركHإن ا

- �قـتضى األمررقم 75 - 59 اHؤرخ في 20 رمضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واHـــتـــضــمن

rتممHعدل واHا rالقانون التجاري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن
rادة 141 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اHــؤرخ في 27
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rبالسجل التجاري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1991 ال سـيــمـا اHـادة 65

rمنه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـشـروط ¦ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةr ال سـيـمـا

rادة 4 منهHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 76 اHؤرخ
في 29 شـــعـــبـــان عـــام 1411 اHــوافق 16 مـــارس ســـنـــة 1991
rــصــالح اخلــارجــيــة إلدارة اجلــمــاركHــتــضــمن تــنــظــيـم اHوا

rتممHعدل واHا rوعملها

2 - ضبط الكتابة :
rستعملةHضبط الكتابة ا -
rضبط الكتابة النحوية -

- النطق. 

3 - الصرف.

4 - علم اإلعراب و النحو :
rاالسم و اجلملة االسمية -

rاجلملة الفعلية -
- اجلمل البسيطة واHركبة.

5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامج برنامج التكوين شبه العسكريالتكوين شبه العسكري

1 - األسلحة :
rستخدمةHتعريف مختلف األسلحة ا -
rاإلطار التنظيمي الستعمال األسلحة -

rواصفات التقنية والقتالية لألسلحةHا -
rالتدابير األمنية عند االستعمال -

rتركيب وفك األسلحة -
rحفظ و صيانة األسلحة -

- تقنيات الرمي.

2 - النظام اHنضم :
rاحلركات األساسية -
rالتجمع الدائري -

rالوضعيات و احلركات -
- السير باألسلحة وبدونها.

3 - التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس :
rالتحضير البدني -

rتقنيات الدفاع عن النفس -
- تقد¬ وسائل التدخل.

4 - اإلنقاذ :
rمدخل -

rمرفولوجيا جسم اإلنسان -
rباد¨ العامة لإلنقاذHا -
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 339
اHــــــؤرخ في 13 رجب عــــــام  1419 اHــــــوافق 3 نـــــــوفــــــمـــــــبــــــر
ســـنـــة 1998 الــــذي يـــضــــبط الــــتـــنــــظـــيـم الـــذي يــــطـــبـق عـــلى

rصنفة ويحدد قائمتهاHنشآت اHا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 63 اHؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

rللجمارك
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرخ في 17 شــوال عــام 1419
اHوافق 3 فبـراير سـنة 1999 الذي يـحـدد كيـفيـات تطـبيق

rتعلقة بالكفاالتHادة 119 من قانون اجلمارك اHا
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرخ في 17 شــوال عــام 1419
اHوافق 3 فبـراير سـنة 1999 الذي يـحـدد كيـفيـات تطـبيق

rعدّلHا rادة 141 من قانون اجلماركHا
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرخ في 13 شــوال عــام 1420
rكاتب اجلـمركيةHتعـلق باHوافق 19 ينـاير سنة 2000 واHا

rتممHعدل واHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  يحـدد هـذا اHقـرر الـكيـفـيات اHـتـعلـقة
بـبـنـاء اHـسـتـودعـات الـعـمـومـيـة وتـهـيـئـتـهـا وكـذا الـشروط

التي تمارس فيها الرقابة اجلمركية.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : :  يــــــفـــــتـح اHــــــســـــتــــــودع الــــــعـــــمــــــومي إلـى كل
مستورد أو مصدرr مقيم داخل اإلقليم اجلمركي وإلى كل

البضائع اHستوردة أو اHوجهة للتصديرr باستثناء :
أ - الـــبـــضــــائع اHـــذكــــورة في اHـــادتـــW 116 و130 من

rقانون اجلمارك
rب - منتجات احملروقات وما يشبهها

ج - اHـنــتـوجـات اخلــطـيـرةr إال بــتـرخـيـص بـقـرار من
الوالي اخملتص إقليميا.

اHــادة اHــادة 3 : :  يـــدعـى اHــســـتـــودع الـــعـــمـــومي خـــصـــوصـــيــا
عندما يكون موجها لتخزين البضائع اآلتية :

- الـــبـــضــــائع الـــتـي يـــشـــكـل وجـــودهـــا فـي اHـــســـتـــودع
الـــعــمــومـي خــطــرا أو الـــتي من شـــأنــهــا أن تـــفــســد نـــوعــيــة

rالبضائع األخرى
- البضائع التي يتطلب حفظها جتهيزات خاصة.

اHـادة اHـادة 4 : :  يـجب بـنـاء اHـسـتـودع الـعـمـومي وتـهـيـئـته
بـصــورة تـوفـر الــشـروط اHـنــاسـبـة لــلـعـمــلـيـات الــتـجـاريـة
والرقـــابـة اجلــمـركيـة وأمــن الـبــضـائعr مــع تـضــمـيـنـها

ال سيما :

أ - محالت إيـداع مغـطاةr مخـصصـة لشـحن وتفريغ
rستودعHالبضائع اخملزنة في ا

ب - مــحالت مــفــرقــة أو مالحق مــهــيـأة بــتــجــهــيـزات
وتــركـيــبـات خـاصــة إليـداع اHــنـتـوجــات الـقـابــلـة لــلـتـلف أو

rالتي من شأنها أن تفسد البضائع األخرى

ج - مـــســــاحـــة فـــارغـــة لـــلــــقـــيـــام بـــعـــمــــلـــيـــات مـــعـــاجلـــة
الـــــبــــضــــائـع اHــــرخـص بــــهـــــا وكــــذا وقــــوف مـــــعــــدات الـــــنــــقل

rناوبة والتهيئة لإليداعHوا

د - محالت التسـيير اإلداري التي يجب استعمالها
rستودع و¦ثلي مصالح اجلماركHمن طرف مستغل ا

rهـ - معدات الوقاية من احلريق والسرقة

rرئيةHراقبة اHو - نظام ا

يــــجب أن يــــجـــهــــز مــــنـــفــــذ اHــــســـتــــودع بــــقـــفــــلـــW ذوي
مـفــتـاحـW مــخـتــلـفــrW يـبــقى أحـدهــمـا في حــوزة مـصــلـحـة

اجلمارك واآلخر لدى اHستغل.

اHــادة اHــادة 5 : :  يــكـــون تــوصــيل اHــســـتــودع بــنــظــام اإلعالم
والتسـيير اآللي لـلجمارك ( SIGAD ) إجبـارياr ويـتحمل

مستغل اHستودع العمومي تكلفة ذلك.

اHــــادة اHــــادة 6 : :  تــــقـــدر اHــــســــاحـــة الــــدنــــيـــا الــــتي يــــجب أن
يشغلها اHستودع العمومي بـ 10.000 م2.

اHــــادة اHــــادة 7 : :  يــــكـــــون تــــطـــــابق احملـالت والــــتــــجـــــهــــيــــزات
والــتـركــيـبــات واHـعـدات مــوضـوع مــحـضــر تـدونه مــصـالح

مفتشية أقسام اجلمارك اخملتصة إقليميا.

يــخــضع أي تـــغــيــيــر فـي وضــعــيــة احملـالت لــتــرخــيص
قبلي من إدارة اجلمارك.

اHادة اHادة 8 : :  أي تغيير في الـوضع القانوني للـمستفيد
يؤدي إلى التغيير في اHقرر األولي.

اHـــــادة اHـــــادة 9 : :  يــــــجب أن يــــــرسل مــــــلف طــــــلب اعــــــتـــــمـــــاد
اHـستـودع العـمومي إلى رئـيس مفـتشـية أقـسام اجلـمارك

اخملتص إقليمياr مرفقا �ا يأتي :

1 - طـلب االعـتـمــاد مـتـضـمـنـا اسم وعـنـوان اHـسـتـغل
وعـنـوان اHـكـان الـذي سـيـتـخـذ كـمـسـتـودع عـمـومي وكـذلك

rمساحته
rوقع للمحالت واألراضيHساحة واH2 - مخطط ا

rلــكية أو عـقد اإليجار موثقH3 - نسخـة من عـــقد ا
rال تقل مدته عن ثالث ( 3 ) سنوات
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4 - نسـخـة من عـقـد الـتـأسـيس بـالـنـسـبـة لألشـخاص
rWعنويHا

5 - شـــــــهــــــادة تـــــــطــــــابـق جـــــــهــــــاز األمـن ضــــــد احلـــــــرائق
والـــســـرقــات واألخـــطـــار والـــكــوارث الـــطـــبــيـــعـــيــةr تـــعـــدهــا

rدنية اخملتصة إقليمياHمصالح مديرية احلماية ا

6 - نـــــســـــخـــــة من قـــــرار الــــوالـيr في حـــــالـــــة إذا كــــان
اHستودع موجها إليداع منتجات خطيرة.

اHــادة اHــادة 10 : :  يـــتـــخـــذ اHــديـــر الـــعـــام لـــلــجـــمـــارك مـــقــرر
اعتمـاد اHسـتودع الـعمـوميr على أسـاس اHلف اHـنصوص
عـــلـــيه تـــنـــظــيـــمـــيـــا في اHــادة 9 أعالهr اHـــدروس من طــرف
رئيس مـفتـشية أقـسام اجلمـارك واHوافق عـليه من طرف

اHدير اجلهوي للجمارك اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 11 : :  يـجب عـلى مـســتـغل اHـسـتــودع الـعـمـومي
مسك سجل جرد للبضائع.

�ــسك هـذا الــسـجل اHــوقع واHـؤشــر عـلــيه من طـرف
قـابـض اجلـمـارك اخملـتص إقــلـيـمـيــاr بـدون شـطب أو زيـادة
أو تلف من أي نـوعr ويوضع حتت تصرف إدارة اجلمارك

عند أول طلب له.
يــجب عــلـى مـصــلــحــة اجلــمــارك فــتح ســجل مــفــهـرس
(نـــــوع 210 )r مــــــوقـع ومــــــؤشــــــر عــــــلــــــيه مـن طــــــرف قــــــابض

اجلمارك اخملتص إقليميا لهذا الغرض.

اHـادة اHـادة 12 : :  يـكــون عـدد أعـوان اجلـمـارك اHـعـيـنـW في
اHـــســتـــودع الـــعـــمـــومي مـــرتـــبـــطــا بـــأهـــمـــيـــة وحـــجم حـــركــة

البضائع.

اHـادة اHـادة 13 : :  يـجب عـلى مـســتـغل اHـسـتــودع الـعـمـومي
اكـــتــــتـــاب تـــعــــهـــد عــــام مـــكــــفـــولr من أجـل ضـــمــــان احـــتـــرام

واجباته.
يحدد مبـلغ التعهد العام �ليوني ( 2 ) دينار للسنة

األولى الستغالل اHستودع العمومي.
وبـالـنـسـبــة لـلـسـنـة الــثـانـيـة من االســتـغاللr يـحـسب
اHــــبـــلـغ اHـــعــــنـي عـــلـى أســـاس10% مـن احلـــقــــوق والــــرســـوم

احملصلة خالل السنة األولى من النشاط.

اHــادة اHــادة 14 : :  يـــرتـــبط الـــبــدء فـي اســتـــغالل اHـــســـتــودع
العمومي بإصدار سجل جتاري.

اHـادة اHـادة 15 : :  �ـكن مـصـالح اجلـمـارك اخملـتصـة إقـلـيـمـيا
أن تــرخص اســتــمــرار الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة خــارج أيــام
العمل واألوقات النـظامية لعمل مكاتب اجلمارك وأماكن
الـــعــــمل الـــعــــاديـــة لـــلــــمـــصـــالحr بــــنـــاء عـــلـى طـــلب مــــســـتـــغل

اHستودع.

تـمــنح هـذه الــعـمـلــيـات اجلـمــركـيـة احلـق في احلـصـول
.( TEL ) على أجرة العمل فوق القانوني

اHــادة اHــادة 16 : :  يــرتــبـط قــبــول الـــبــضــائع فـي اHــســتــودع
العمومي بإيداع تصريح مفصل من طرف اHودع.

17 : :  حتدد مـدة مـكوث الـبـضائع في اHـسـتودع اHادة اHادة 
العمومي بسنة واحدة.

قـبل انتهـاء اHدة احملددة سـابقاr يـجب على اHودع أن
يعطي للبضائع نظاما جمركيا آخر مسموحا به.

غـــيــر أنهr وفـي حــالـــة إذا كــانت الـــبــضـــائع في حـــالــة
جــــيــــدة والــــظــــروف مــــبــــررةr �ــــكن تــــمــــديــــد مــــدة مــــكــــوث
الــبـــضـــائع من طـــرف اHــديـــر اجلـــهــوي لـــلــجـــمـــارك اخملــتص

إقليميا Hدة سنة على األكثر.

اHـادة اHـادة 18 : :  بـعــد تـرخــيص من إدارة اجلــمـارك وحتت
رقـابتـهاr �ـكن أن تكـون الـبضـائع اHوجـودة في اHسـتودع
Wـألوفـة من أجل حتسHعـاجلة اHالعمـومي محل عـملـيات ا
rمظـهرها أو جودتـها التـجارية أو تكـييفـها من أجل النقل

وفق الشروط النظامية.

rـسـتـودع إعالم إدارة اجلـمـاركHيـجـب عـلى مـسـتـغل ا
فورياr بأي تلف �س حالة البضائع اHودعة.

اHــــادة اHــــادة 19 : :  �ــــكن إنــــشـــاء مــــســـاحــــات تـــخــــزين غــــيـــر
rودعHبنـاء عـلى طـلب ا rـسـتودع الـعـمـوميHمحـددة داخل ا
حلــاجــته اخلــاصــةr بــعــد مــوافــقــة اHــســتــغل وبــتــرخــيص من
رئـيس مـفـتـشيـة أقـسـام اجلـمـارك اخملـتص إقـلـيـمـيـاr قـصد
إيـداع الـبـضـائع الـتـي تتـطـلـب تـخـزيـنا مـنـفـصـال ومـعـاجلة

خاصة.

اHـادة اHـادة 20 : :  يــكـون الـتــنـازل عن الــبـضـائع اHــوضـوعـة
في اHــــســـتـــودع الـــعـــمـــومي واHـــوجــــهـــة لـــلـــبـــقـــاء أيـــضـــا في
اHــســتــودع مــوضــوع تــصــريح جــمــركي لــلــتــنــازلr يــحــرره
اHـتـنـازلr يبـW فـيه اسم وعـنـوان اHـتـنـازل له والـبـضائع

اHتعلقة به بالرجوع إلى رقم سجل اHستودع.

يـتـرتب عـلى هـذه الـتـصـريـحـات اHـمـضـيـة أيـضـا من
طــرف اHـتـنــازل لهr انـتــقـال االلـتــزامـات من اHــالك الـقـد¬

إلى اHالك اجلديد للبضائع.

تــكـون الــتـنــازالت عن الــبـضــائع اHــوجـهــة ألن تـوضع
حتت نـظـام جـمـركي آخـرr مـوضـوع اكـتـتـاب تـصـريح فـقط

يتعلق بهذا النظام اجلمركي اجلديد.

اHــــادة اHــــادة 21 : :  �ـــــكـن غــــلـق اHــــســـــتـــــودع الــــعـــــمـــــومي في
احلاالت اآلتية :



وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 21 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1430
اHوافق اHوافق 8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة r2009 يتضمن اHوافقة علىr يتضمن اHوافقة على
Wاخملـــطط الــتـــوجــيــهـي لــلــتـــهــيـــئــة والــتـــعــمــيـــر مــا بــWاخملـــطط الــتـــوجــيــهـي لــلــتـــهــيـــئــة والــتـــعــمــيـــر مــا بــ
بــلــديــات بــجــايـة ووادي غــيــر وتــيــشـي وتــالــة حــمـزةبــلــديــات بــجــايـة ووادي غــيــر وتــيــشـي وتــالــة حــمـزة

وبوخليفة والقصر وتوجة لوالية بجاية.وبوخليفة والقصر وتوجة لوالية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإن وزير الدولة
rووزير السكن والعمران

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 177
اHـــــؤرخ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1411 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو
سـنة 1991 الـذي يـحـدد إجراءات إعـداد اخملـطط الـتـوجـيهي
لــلـتـهـيـئــة والـتـعـمـيـر واHــصـادقـة عـلـيه ومــحـتـوى الـوثـائق

rادة 15 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rتعلقة بهHا
- وبــعــد االطالع عــلـى الــوثــائق اإلداريــة والــبــيــانــيــة

rكونة للملفHا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــوافـق عـــــلى اخملـــــطط الـــــتـــــوجـــــيـــــهي
Wمــا بـ rــلـحق بــأصل هـذا الــقـرارHا rلــلـتــهـيــئـة والــتـعــمـيــر
بــــلــــديــــات بـــــجــــايــــة ووادي غــــيـــــر وتــــيــــشـي وتــــالــــة حــــمــــزة

وبوخليفة والقصر وتوجة لوالية بجاية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 8
ديسمبر سنة 2009.

1 - إخـالل اHـــــــســـــــتـــــــغل بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــاتـه اجتــــــاه إدارة
rاجلمارك

2 - فـــسخ أو عــــدم جتـــديــــد عـــقــــد اإليـــجــــار أو انـــعـــدام
rالنشاط خالل مدة سنة

rستغلH3 - إفالس أو وفاة ا

4 - بطلب من اHستغل.

في احلــــاالت الـــــســــابــــقـــــةr ال يــــتــــحـــــرر اHــــســــتـــــغل من
الــتـزامـاته اجتـاه إدارة اجلــمـارك إال بـعـد تـصــفـيـة وضـعـيـة

البضائع واHنازعات اHعاينة.

اHادة اHادة 22 : :  في حـالة غـلق اHسـتودع الـعمـوميr يجب
عـــلى اHـــودعــW حتـــويل بـــضــائـــعـــهم إلى مـــســتـــودع آخــر أو
وضــــعـــهـــا حتت نـــظـــام جـــمـــركي فـي أجل أقـــصـــاه ثالثـــة (3)
أشــــهــــرr مع ضــــرورة احــــتــــرامــــهـم لــــلــــشــــروط واإلجـــراءات

اHطبقة في كل حالة.

اHــادة اHــادة 23 : :  يـــتــخـــذ مــقـــرر إلــغـــاء اعــتـــمــاد اHـــســتــودع
الـــعـــمــوميr فـي احلــاالت اHـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في اHــادة 21

أعالهr من طرف اHدير العام للجمارك.

اHادة اHادة 24 : :  تعطى لـلمـستودعـات العـموميـة النـشطة
مـهـلـة سـتة (6) أشـهـر الحـتـرام الـشروط اHـنـصـوص عـلـيـها

في هذا اHقررr ما عدا اHذكورة في اHادة 6 أعاله.

اHـادة اHـادة 25 : :  تـلـغـى أحـكـام اHـقـرر اHـؤرّخ في 17 شـوال
عــــام 1419 اHـــــوافق 3 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1999 الــــذي يـــــحــــدد

كيفيات تطبيق اHادة 141 من قانون اجلمارك.

26 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اHـــــــقــــــرر فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريــّـــة الـــدّ�ـــقـــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 5 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 22
ديسمبر سنة 2009.

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

عن وزير الدولةr وزيرعن وزير الدولةr وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
نور الدين موسىنور الدين موسى

3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4025
18 أبريل سنة أبريل سنة 2010 م م
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