
العدد العدد 22
السالسّنة السنة السّادسة واألربعونادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 19  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 15  أبريل سنة  أبريل سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  320050  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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و�ـــارســــة رقـــابــــة الـــفــــعـــالــــيـــة الــــطـــاقــــويـــة لألجــــهـــزة ذات
االسـتـعـمـال اHـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية

rشتغلة بالطاقة الكهربائيةHالطاقوية وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 16 اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
 1425 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنة 2005 واHذكـور أعالهr يـهدف

هــذا الـقــرار إلـى تــطـبــيـق كـيــفــيــات وسم اHــصــابــيح الــتي
�ــكن أن تــســتــعــمـــلــهــا األســرr اخلــاضــعــة لــلــقــواعــد اخلــاصــة
بـالفـعـالـية الـطـاقـوية واحملـددة أدنـاهr وكـذا شروط عـرضـها

للبيع في السوق:
- اHـصــابــيح ذات الـتــوهج واHــصـابــيح الالّصــفـة ذات
الـصــابــورة اHـنــدمـجــة واHــوجـهــة لــتـزويــدهـا مــبــاشـرة من
rنخفضHشبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر ا

- اHصابيح الالّصفة بدون الصابورة اHندمجة.
في احلـــالــــة اخلـــاصـــة بــــاألجـــهـــزة الــــتي �ـــكـن أن يـــفك
تركيـبها اHسـتعملون الـنهائيـونr فإنه يقصـد "باHصباح"

اجلزء أو األجزاء التي تصدر النور.
كـمــا يـضـبط األصــنـاف ويـعـدّ �ــوذج الـبـطــاقـيـة وكـذا

الوثائق التقنية اHتصلة بها.
اHادة اHادة 2 :  : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار:

- اHـــصـــابـــيـح الـــتـي تـــنـــتـج تــدفـقــا ضــوئــيــا يــفـوق
r6.500 لومن 

rمتصة عن 4 واطHصابيح التي تقل قوتها اHا -
rصابيح ذات عاكسHا -

- اHصابيح اHوجـهة لتزويدها بطاقة غير تلك التي
تـزود بـهـا شـبـكـة تـوزيع الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة ذات الـتـوتر

rنخفضHا
- اHصابيح التي ال تـكون وظيفتها الرئيسية إنتاج
400 Wــوجــة فــيــهــا بـHــرئي والــتي يــكــون مــدى اHالــضــوء ا

rو800 ن م
- اHصـابيح اHـوضوعة لـلبيـع في السوق أو اHـسوقة
كــجـــزء من مـــنــتـــوج ال تــتـــمــثـل وظــيـــفــتـه الــرئـــيــســـيــة في
اإلنارة. غـير أنه يطـبق هذا القـرار عندمـا يكون اHـصباح
معروضا للبيع أو لإليجار أو للبيع باإليجار أو معروضا

�فرده.

اHــادة اHــادة 3 :  : يــجب أن تــكـــون اHــنــتــوجــات اHــذكــورة في
اHـــادة األولـى أعالهr عـــنــــدمـــا تـــكـــون مــــعـــروضـــة لــــلـــبـــيع أو

قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 25 ص صــــــفــــــر عر عــــــامام 1430 اH اHــــوافق وافق 21 ف فــــــبــــــرايرايــــــر
ســــنــــة ة r2009 ي يــــتــــعــــلق بلق بــــالالــــوسوسـم الم الــــطــــاقاقــــوي لوي لــــلــــمــــصــــابابــــيحيح
اHاHــــــنــــزلزلــــــيــــــة اخلة اخلــــــاضاضــــعــــــة لة لــــــلــــقــــــواعواعــــــد اخلد اخلــــــاصاصــــة بة بــــــالالــــــفــــعــــــالالــــــيــــة

الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإن وزير الطاقة وا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القـعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفـمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHـؤرخ في 22 ربيع الـثـاني عام 1411 اHـوافق 10 نوفـمـبر
ســنــة  1990واHــتـــعــلق بـــوسم اHــنـــتــوجـــات اHــنـــزلــيـــة غــيــر

rالغذائية وعرضها

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 16 اHؤرخ
في أول ذي احلـجـة عام 1425 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2005
الـذي يحـدد القـواعد اخلـاصـة بالـفعـاليـة الـطاقـوية اHـطبـقة
عـلى األجهـزة اHـشتـغـلة بـالـكهـربـاء والغـازات واHـنتـوجات

rادة 7 منهHال سيما ا rالبترولية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شـعـبـان عـام 1428 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا 

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 5
ذي الـقــعـدة عـام 1429 اHـوافق 3 نــوفـمـبــر سـنـة 2008 الـذي
يحـدد األجهـزة وأصناف األجـهزة ذات االستـعمـال اHنزلي
اخلاضـعـة للـقواعـد اخلاصـة بالـفعـاليـة الطـاقويـة واHشـتغـلة

rبالطاقة الكهربائية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول ذي احلـــجـــة عــام 1429اHــوافق 29 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة2008
الــذي يـحــدد تـصــنـيف الــفـعــالــيـة الــطـاقــويـة لألجــهـزة ذات
االسـتـعـمـال اHـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية

rشتغلة بالطاقة الكهربائيةHالطاقوية وا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة2008
الـذي يــحــدد األحـكــام الــعـامــة اHــتـعــلـقــة بــكـيــفــيـات تــنــظـيم
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ويـــجب أن تــــمأل اخلـــانـــات 1 و2 و3. وتــــمأل اخلــــانـــة 4
على سـبـيل االختـيـارr إال إذا كانت مـدة الـصالحيـة مـبيـنة

أصال على تغليف تعبئة اHصباح.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : تــــشـــتــــمل الــــوثـــائـق اHـــذكــــورة في الــــقـــرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 29 نوفـمبر سنة 2008 الذي
يـحدد األحـكام الـعامـة اHتـعلـقة بـكيـفيـات تنـظيم و�ـارسة
رقـــابــة الـــفــعـــالــيـــة الـــطــاقـــويــة لألجـــهــزة ذات االســـتــعـــمــال
اHـنــزلي اخلـاضـعـة لــلـقـواعـد اخلــاصـة بـالـفــعـالـيـة الــطـاقـويـة
واHـشتـغلـة بالـطاقـة الـكهـربائـيةr الـتي يـضعـها الـصانع أو
وكــــــيـــــــلــهr أو إن تــــــعـــــذر ذلـكr كل شــــــخـص يـــــعــــــرض عــــــلى
اHــــســــتــــهــــلك أحـــد اHـــصـــابـــيـح اHـــذكـــورة في اHـــادة األولى
أعالهr فـي مـــتـــنــــاول األعـــوان اHـــكــــلـــفـــW بــــالـــرقـــابــــةr عـــلى

اHعلومات اآلتية :

rورّد وعالمته وعنوانهHاسم ا -

rوصف عام للمنتوج �ا يسمح بتعريفه -

rوعـــنــــد االقـــتـــضـــاء فـي شـــكل رســـوم rــــعـــلـــومـــاتHا -
اHــتــعــلــقــة بــاHــواصــفــات األســاســيــة لـتـصـمـيم اHـنـتـوج
وال سـيما العنـاصر التي تؤثـر تأثيرا بـالغا في استهالكه

rللطاقة

- تـقارير التـجارب والقـياسات اHنـجزة على �وذج
مـصباح طبـقا لإلجراءات احملددة �ـوجب األنظمة الـتقنية

اHذكورة في اHادة 8 أدناه.

اHــادة اHــادة 8 :  : حتـــدد اHــعـــلـــومـــات اHـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا في
الـبـطاقـيـة وفي بـطاقـة اHـعـلـومات اHـذكـورتـW في اHادة 3
أعاله وكــذا اHـعــلـومــات الـواردة في الــوثـائق اHــذكـورة في

اHادة 7 أعالهr طبقا لألنظمة التقنية اHعمول بها.

اHادة اHادة 9 :  : يسـهر األعوان اHـكلـفون بالـرقابة اHـؤهلون
قـــانـــونـــا عـــلى الـــتـــطـــبـــيـق الـــصـــارم لـــهـــذا الـــقـــرارr طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 10 :  : يــسـري مــفــعـول هــذا الـقــرار بــعـد ثــمـانــيـة
عــــشــــر (18) شـــــهــــرا من نــــشـــــره في اجلــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 21
فبراير سنة 2009.

شكيب خليلشكيب خليل

لإليــجـار أو لــلــبـيـع بـاإليــجــارr مـزودة بــبــطـاقــيــة مـطــابــقـة
ألحــــــكــــــام اHــــــادة 4 أدنـــــاه تـــــبـــــW عـــــلـى اخلـــــصـــــوص مـــــقـــــدار
اسـتــهالكــهـا من الــطــاقـة. وعــنــدمـا تــكـون هــذه اHــنـتــوجـات
مرفقـة ببطـاقة معـلومات فـيجب أن تطـابق هذه البـطاقة

أحكام اHادة 5 أدناه.

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجـب أن تــطـــابـق الــبـــطـــاقـــيـــة اHـــنـــصــوص
علـيها في اHادة  3 أعاله النـموذج اHبـW في اHلحق األول.
ويــجـب أن تــمأل حـــسب الــبـــيــانـــات اHــوضـــحــة في اHـــلــحق
األول وفي الــــــقـــــرار الـــــوزاري اHـــــشــــــتـــــرك اHـــــؤرخ في 29
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2008 الـــذي يـــحـــدد تـــصـــنـــيف الـــفـــعـــالـــيــة
الــطــاقـــويــة لألجــهـــزة ذات االســتــعـــمــال اHــنــزلـي اخلــاضــعــة
للـقواعـد اخلاصـة بالـفـعالـية الـطاقـوية واHـشـتغـلة بـالطـاقة

الكهربائية.
ويـــجب أن تــــمأل اخلـــانـــات 1 و2 و3. وتــــمأل اخلــــانـــة 4
على سـبـيل االختـيـارr إال إذا كانت مـدة الـصالحيـة مـبيـنة

أصال على تغليف تعبئة اHصباح.
يــزود الــصـــانع أو وكــيـــله بــالـــبــطــاقـــيــةr أو إن تــعــذر
ذلكr كل شـخـص يـعــرض عـلى اHــســتـهــلك أحـد اHــنـتــوجـات

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
وتــوضع الــبــطــاقــيــة عــلى تــغــلــيف تــعــبــئــة اHــصــبــاح

بالصورة التي تكون مرئية فيه بوضوح.

اHادة اHادة 5 :  : تـشتمل بطـاقة اHعلـومات اHنصـوص عليها
في اHــادة 3 أعاله عـــلى اHــعــلــومـــات اHــبــيّــنــة فـــيــمــا يــخص

البطاقية اHذكورة في اHلحق األول.
يـزود الــصـانـع أو وكـيــله بـبــطـاقــة اHـعــلـومـاتr أو إن
تـعذر ذلكr كل شخص يـعرض على اHـستهـلك أحد األجهزة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
وتــوضع في مــتــنــاول مـــقــتــني األجــهــزة احملــتــمل من
قـــبـل الـــشــــخص الــــذي يــــعـــرض هــــذا اHــــصـــبــــاح لــــلـــبــــيع أو

لإليجار أو للبيع باإليجار.
و�ـــكـن أن تــــكـــون جــــزءا مـن كـــراســــة أو دلــــيل أو أي

سند �اثل آخر.
وتـــذكـــر فــــيـــهـــا اHـــعــــلـــومـــات اHـــبــــيّـــنـــة فـــيــــمـــا يـــخص
البطاقية. وعـندما ال تسلم كراسات تتعلق باHنتوجr فإن

البطاقية التي تسلم مع اHنتوج تقوم مقام البطاقة.

اHـادة اHـادة 6 :  : إذا كـان أحــد اHــصـابــيح اHــذكــورة في اHـادة
األولـى أعاله مـــــعــــروضــــا لـــــلــــبــــيـع أو لإليـــــجــــار أو لــــلـــــبــــيع
بــاإليـــجــار بــواســطـــة وســيــلـــة اتــصــال مـــســافــيـــة في شــكل
rـراسـلةHوال سـيـما مـنـها دلـيل الـبـيع عن طريق ا rمـطـبوع
فـإن وسيلة االتـصال هذه تشـتمل على اHعـلومات الواردة

في اHلحق الثاني بهذا القرار.
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اHلحق األولاHلحق األول

البطاقيةالبطاقية

: Wاآلتي W1 - تطابق البطاقية أحد النموذج

عـندمـا ال تكـون الـبطـاقيـة مطـبوعـة على تـغـليف تـعبـئة اHـصبـاح ولـكن موضـوعة أو مـثبـتة عـلى هـذا التـغلـيفr فإنه
يـجب اسـتـعـمال الـنـمـوذج األول بـاأللـوان. وإذا اسـتـعمـلت صـيـغـة "أسـود وأبـيض" (الـنـموذج الـثـاني) فـإن الـنص واخلـلـفـية

�كن أن يكونا بأي لون يضمن قراءتها بوضوح.

النموذج األول باأللوانالنموذج األول باأللوان   النموذج الثاني باألسود واألبيض   النموذج الثاني باألسود واألبيض

2 - تشتمل البطاقية على البيانات اآلتية :

I. تصـنـيف اHنـتوج حـسب فـعالـيتـه الطـاقويـة الذي
يتم طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري اHشترك
اHـؤرخ في 29 نـوفــمــبـر ســنـة 2008 الـذي يــحــدد تـصــنـيف
الــفــعــالــيــة الــطــاقــويــة لألجــهــزة ذات االســتــعـمــال اHــنــزلي
اخلاضـعـة للـقواعـد اخلاصـة بالـفعـاليـة الطـاقويـة واHشـتغـلة
بالـطاقة الكـهربائـية. ويرد الفـهرس الذي يـتضمن احلرف
اHــتـــعـــلق بــتـــصـــنــيف اHـــنــتـــوج في مـــســتـــوى عـــلــوّ الـــســهم

اHوافق له.

II. الــتــدفـق الــضــوئي لــلـــمــصــبــاحr بــالـــلــومنr طــبــقــا
لألنظمة التقنية اHذكورة في اHادة 8 من هذا القرار.

III. الــقــوة اHــمــتــصـةr بــالــواطr فـي اHــصــبــاحr طــبــقـا
لألنظمة التقنية اHذكورة في اHادة 8 من هذا القرار.

IV. مــدة الـصالحــيـة االسـمــيـة اHـتــوسـطــة لـلـمــصـبـاح
الـتي يـتـم قـيـاسـهـا طــبـقـا لألنـظــمـة الـتـقـنــيـة اHـذكـورة في

اHادة 8 من هذا القرار.

r2 ــــبـــــيـــــنّـــــة في احلـــــالــــةHــــعـــــلـــــومـــــات اH3. إذا كــــانـت ا
الـفــقـرتـان II و rIII وعـنـد االقـتــضـاءr في الـفـقـرة IV واردة
عـلى تــغــلــيف تـعــبــئـة اHــصــبـاحr فــإنه �ــكن الــتـغــاضي عن
ذكـرهـا عـلى الــبـطـاقـيـة. و�ـكـن عـنـدئـذ اخـتـيــار الـبـطـاقـيـة

: Wاآلتي Wحسب النموذج
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4 - ألوان البطاقية :

األلـوان الواجب استـعمالهـا في إجناز البـطاقية هي
األزرق (اخملــضـــر) واألحــمـــر (الــوردي) واألصـــفــر واألســود.
وحتـدد كثـافة األلـوان الواجب اسـتعـمالـها إلجنـاز مخـتلف

أجزاء البطاقيةr كما يأتي:
الــــــــســــــــهم أ : 100% مـن األزرق اخملــــــــضـــــــرr 100% مـن

rاألصفر
الــــــــســــــــهم ب : 70% مـن األزرق اخملــــــــضـــــــرr 100% مـن

rاألصفر
الــــــــســــــــهم ج : 30% مـن األزرق اخملــــــــضـــــــرr 100%  مـن

rاألصفر
rالسهم د : 100%  من األصفر

الــــــســـــــهم هـ: 30%  مـن األحــــــمــــــر الــــــورديr 100% من
rاألصفر

الـــــــســــــــهم و : 70% مـن األحـــــــمـــــــر الـــــــورديr 100% مـن
rاألصفر

الــــســــهم ز : 100%  من األحــــمــــر الــــورديr 100%  من
rاألصفر

الــــــتـــــأطــــــيـــــر : 100%  مـن األزرق اخملــــــضـــــرr 70% من
األصفرr ويكتب النص باألسود على خلفية بيضاء.

غـيـر أنه �ـكـن إجنـاز هـذه الـبـطـاقــيـة أيـضـا بـاألسـود
واألبيض.

5 - قياسات البطاقية :

يـــجـب أن تــــكـــون قــــيــــاســـات الــــبــــطـــاقــــيــــة مـــطــــابــــقـــة
للتعليمات الواردة في اHلحق الثالث.

اHلحق الثانياHلحق الثاني

البيع باHراسلة وأ�اط البيع اHسافية األخرىالبيع باHراسلة وأ�اط البيع اHسافية األخرى

تـــشــتـــمل كـــراســات الـــبــيـع بــاHـــراســلـــة وغــيـــرهــا من
وسـائل االتـصـال اHـطـبـوعــة عن بـعـدr اHـذكـورة في اHـادة 6
من هـذا الـقـرارr عـلى اHـعـلومـات اآلتـيـة احملـددة في اHـلحق

األول واHعروضة حسب الترتيب اHبW أدناه :

r1. صنف الفعالية الطاقوية

يـعــبـر عــنـهــا من قـبــيل "صــنف الـفــعـالــيـة الــطـاقــويـة
احملــددة طــبـــقــا لــلــقـــرار الــوزاري اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 29
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2008 الـــذي يـــحـــدد تـــصـــنـــيف الـــفـــعـــالـــيــة
الــطــاقـــويــة لألجــهـــزة ذات االســتــعـــمــال اHــنــزلـي اخلــاضــعــة
للـقواعـد اخلاصـة بالـفـعالـية الـطاقـوية واHـشـتغـلة بـالطـاقة
الـكهربائـيةr على أساس سـلم يبدأ من "أ" (األكثـر فعالية)
ويــنـتـهي عــنـد "ز" (األقل فـعــالـيـة)". وفي حـالــة تـقـد» هـذه
rفــإن الــتـعــبــيــر �ــكن أن يــتــغــيـر rــعــلــومــات عــلى جــدولHا
شريطة استـعمال السلم من " أ " (األكثر فعالية) إلى "ز"

(األقل فعالية).

r2. التدفق الضوئي للمصباح

rمتصةH3. القوة ا

4. مدة الصالحية االسمية اHتوسطة للمصباح.
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
قياس البطاقيةقياس البطاقية

يـجب أن تكـون الـبطـاقيـة محـاطـة بهـامش ال يقل عن r® 5 كـما هـو مبـيّن. وإذا كـان التـغلـيف ال يـشتـمل على أي وجه
عـريض �ا فـيه الكـفايـة حلمل الـبطاقـية مع هـامشـهاr أو إذا كـان من شأن الـبطـاقيـة وهامـشهـا أن يشغـال أكثر من 50% من
مـسـاحـة الـوجه األكـبـرr فـإنـه �ـكن تـقـلـيص الـبـطـاقــيـة والـهـامش قـدر اHـسـتـطـاعr دون جتــاوز حـد تـقـلـيص نـسـبـته 40% من
احلــجم الـنــمــطي. وإذا كـان الــتــغـلــيف بــحـجم ال يــكــفي حلـمـل بـطــاقـيــة بــهـذا احلــجم احملــدودr فـإن الــبــطـاقــيـة يــجب أن تــكـون

ملتصقة باHصباح أو بالتغليف.


