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ّاحلمدّهللّّ    ّةّّونسيّ ةّالتّ اجلمهوريّ 
ّجملسّاملنافسةّّّّّ

***************** 
193073ّّةّاإلستعجالي ةّعددّالقضيّ 

2019ّّأكتوبر17ّاتريخّالقرار:ّ

ّقرارّإستعجايلّّ

ّايلّبني:ّّأصدرّجملسّاملنافسةّالقرارّالتّ 
ّ

ّ

لها في شخص ممث  ، EXPRESS AIR CARGO"إكسبريس آر كارقو" شركة : ّطالبةال
المدرج أ الط ابق  "قولدن تاور"بعمارة مكتبه  ، الكائند القلسيمحم  األستاذ  ، نائباهاالقانوني

مالي، 9عدد الث الث المكتب  الكائن  ،تونس، واألستاذ كمال بن مسعود ،المركز العمراني الش 
مراني المركز الع ،1المدرج ب، الط ابق الت اسع المكتب عدد  "قولدن تاور"مكتبه بعمارة 

مالي  ،تونس ،الش 

    .من جهة
 

 الكائن، نائبه األستاذ أنور الباصي، ديوان الط يران المدني والمطارات( 1: والمطلوبين
 ،البلفيدير ،مكتبه بنهج عبد الملك بن مروان تونس

، مقر ها اإلجتماعي بنهج المقاولين TUNIS AIR( شركة الخطوط الت ونسي ة 2
رقي ة   ،2013تونس  2الش 

ية3 طية للخدمات الجو  ركة المتوس  ،  SERVICE  MEDITERRANEAN AIR( الش 
 ،تونس 1053بنهج بحيرة كوم، ضفاف البحيرة،  االجتماعيمقر ها 

، مقر ها اإلجتماعي بشارع TUNISAVIA( شركة الن قل والخدمات الجوي ة 4
 ،تونس قرطاج 2035الز عيم ياسر عرفات، 

 .أخرى ن جهة م
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األستاذ من قبل  193073حتت عدد  2019جويلية  19بتاريخ املرفوع  املطلبعلى بعد اإلّطالع      
 EXPRESS AIRشركة "إكسربيس آر كارقو" نيابة عن  حممد القلسي واألستاذ كمال بن مسعود

CARGO  ّديوان الّطريان املدين واملطارات، وشركة اخلطوط الّتونسّية من  كلّ   ضدTUNIS AIR   ،
  واملتضّمن  TUNISAVIA، وشركة الّنقل واخلدمات اجلّوية MASية للخدمات اجلوّ  والّشركة املتوّسطية

 :  ما يلي ابخلصوص
مؤّسسة تونسّية، تنشط يف جمال  EXPRESS AIR CARGOشركة "إكسربيس آر كارقو" أّن  - 

صاحل  من املالّطريان، وخمتّصة يف الّشحن اجلّوي، ومتحّصلة على كّل الّّتاخيص القانونّية املستوجبة 
، عقدا لإلشغال  2018فيفري  21أبرمت بتاريخ  أّّنا . و قبول وختزين البضائعملباشرة نشاط املختّصة 

رض كائنة مبطار  أالوقيّت للملك العمومّي، مع ديوان الّطريان املدين واملطارات، لغاية استغالل قطعة 
مع  ح حتت الرّقابة الّديوانّية. إاّل أنّه و تسري قرطاج الّدويل مبحطّة الّشحن اجلّوي، وبناء إدارة وخمزن -تونس

هبا الّشركات   ت متّتعاحلوافز واإلمتيازات اليّت  مقابلضييقات وجود تإىل  البةطّ تفطّنت ال ،انطالق نشاطها
 املنافسة هلا واملباشرة لنفس الّنشاط. وتتمحور هذه الّتضييقات يف:

للملك العمومّي موضوع العقد   الطّالبةحصر ديوان الّطريان املدين واملطارات جملال استغالل  ✓
واملنقولة على طائراهتا اخلاّصة   قبول والّتخزين للبضائع املصّدرةاملربم بينهما، يف عمليات ال

منعها من قبول وختزين البضائع املوّردة والبضائع لفائدة الّشركات اجلّوية، وذلك ابلّرغم من و 
وجبة ملمارسة عمليات الّتوريد والّتصدير املرتبطة ة الّّتاخيص اإلدارية املستحصوهلا على كافّ 

 بنشاط قبول وختزين البضائع.

غم من عدم إبرامها لعقد ر ، ملوانعة لنفس ااخلطوط اجلّوية الّتونسيّ  شركةكل من عدم إخضاع   ✓
دون   البةالطّ ، ومزاولتها لنفس نشاط يف الذّكر األّول املطلوب إشغال وقيت للملك العمومي مع 

على مستوى مصدر البضائع )موّردة ومصّدرة(، وال على مستوى صفة الّناقل  تضييق ال 
ريان والّشركة شركة املتوّسطية للطّ وكذلك ابلّنسبة لل  من قبل الغري(.  أو )منقولة من قبل الّشركة 

 . ة للّنقل واخلدمات اجلّويةالّتونسيّ 
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طارات من جهة، وبقّية الّشركات  وجود اتّفاق ضميّن بني ديوان الّطريان املدين واملب وهو ما يوحي
لإلبقاء على وضعّية الّسوق املرجعّية موضوع القضّية على  ايل ابلتّ  أفضىو يف قضّية احلال ،  املطلوبة

املؤّسسات العمومّية لسوق الّنقل اجلّوي للبضائع فيما بينها، مع إقصاء كّل املّتسمة بتقاسم و حالتها، 
 وق. مؤّسسة خاّصة ترمي إىل دخول ذات السّ 

هذا االتّفاق الّضمين حال دون تعاطيها لنشاطها بصفة عاديّة، وهو ما   نّ أب الطّالبةكما أفادت   
 . هتّدد دميومتها وقدرهتا على اإليفاء بتعّهداهتاكّبدها خسائر ماديّة كبرية  

نافسة جملس امل فهي تطلب منولغاية إيقاف تداعيات األضرار املاديّة الاّلحقة هبا، وتبعا لذلك،    
من خالل القضاء استعجالّيا إبلزام ديوان الّطريان املدين ، ستعجايّل الخّتاذ تدابري حتفظّيةاإلل لّتدخّ ا

واملطارات، ابلكّف فورا عن املمارسات املخّلة ابملنافسة، وذلك إبيقاف العمل ابلفقرة الثّانية من الفصل 
،  2017ديسمرب  28املمضى بتاريخ  D5/17األّول من عقد اإلشغال الوقيّت للملك العمومّي عدد 

  ها وبني ، واملربم بين2018فيفري  21بتاريخ يف  18301567واملسّجل ابلقباضة املالّية أبراينة حتت عدد 
ات املعاجلة الواثئقّية يف حماّلهتا وذلك إىل حني  ، ومتكينها من القيام بعمليّ الّطريان املدين واملطارات يوان د

 ع .  البّت يف أصل الّنزا 
واملتضّمن إضافتها  ، 2019أوت  1عد اإلّطالع على املكتوب املقّدم من املّدعية يف وب    

،  اخلسائر املالّية اليّت تكّبدهتاالّتهديدات املاديّة، جرّاء الّنفقات و بتبيان خاّصة  تعّلقتملحوظات تكميلّية 
 .  اليت تعّرضت هلانتيجة الّتضييقات 

 خّصصتها لتمويل املشروع، على غرار انتداهبا  جم االستثمارات اليّت ح الطّالبةاستعرضت  ،وللغرض
من إطارات وأعوان تكّفلت بتكوينهم ورسكلتهم ابلّداخل واخلارج، وقد خّصصت هلم كلفة   155 حلوايل

ات الّتسريح يف حال ، مع استشرافها لكلفة تعويض عن عمليّ مليون دينار 2.6أجور سنويّة قّدرت بـــ
 مليون دينار.  1.3مببلغ قدره   توّقف نشاطها 

من حجم معامالهتا ) نقص يف املداخيل(   % 60وخلصت إىل أّن هذه الوضعية، حرمتها من 
وخاّصة ما تعّلق  . مليون دينار، وهو ما جعلها غري قادرة على إحّتام إلتزاماهتا املالّية 19رهتا بقيمة قدّ 
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م، وهو ما  أايّ  4األّول، الّذي قّرر وقف نشاطها ملّدة  بدفع معاليم األاتوات املستوجبة للمّدعى عليهمنها 
 . إلستئنافهألف دينار  500دفعها لضّخ مبلغ 

 أتكيدها على تضّمنت واليت ، 2019 سبتمرب 24عد اإلّطالع على املذّكرة املقّدمة من املّدعية يف وب
لة يف ذلك بعقد اإلشغال مستدّ ني ريان املدين واملطارات ملبدإ املساواة بني املتنافس عدم إحّتام ديوان الطّ 

روط  ن نفس الشّ يتضمّ ي مل ونسّية والذّ جيمعه مع شركة اخلطوط اجلّوية التّ  الذي للملك العموميّ  الوقيتّ 
اخلطوط  ومع  هاعقد قبول وختزين بضائع معوهو ما جعل هذه األخرية تربم  ، مييزيّة املسّلطة عليهاالتّ 

أبرمت عقد قبول  اليّت  ،الّشركة املتوّسطية للخدمات اجلّويةنافسها وكذلك ابلّنسبة مل ،ةاجلّوية القطريّ 
 تّية . اوختزين للبضائع مع اخلطوط اجلّوية اإلمار 

ريان املدين ديوان الطّ يابة عن ن ،أنور الباصيم من قبل األستاذ قرير املقدّ الع على التّ وبعد اإلطّ 
شغال اإلعقد  أنّ  خلصوصاب فيهالحظ  يوالذّ  ، 2019أوت  1رّسم بكتابة اجمللس بتاريخ وامل ،واملطارات 

 من قبيل العمل اإلداريّ يعّد ، "إكسربيس آر كارقو"وشركة له موكّ  املربم بنيوقيّت للملك العمومّي ال
إبمتيازات الّسلطة متمّتعة يف ذلك  ،ي تشرف عليهادر عن سلطة إداريّة عند إدارهتا للمرفق الذّ الصّ 

الطّعن فيه إاّل ابإللغاء أمام احملكمة اإلداريّة، وخيرج عن دائرة نظر جملس املنافسة  ي ال ميكن والذّ العاّمة، 
أو بنشاطها أو   دارةالّتعديلي للّسوق واإلقتصاد احلّر، وال عالقة له ابإل ي ينحصر دوره يف الّدورالذّ 

 من ذات القانون.  3و  2الفصلني  أحكام األحاديّة مثلما تؤّكدهة بقراراهتا اإلداريّ 
املؤرّخ يف   1998لسنة  110من القانون عدد  2أّن الفصل  ، ويشري انئب ديوان الّطريان املدين 
واملطارات، خّول هلذا األخري، إسناد لزمات  ، املتعّلق بديوان الّطريان املدينّ 1998ديسمرب  28

تكتسي الّلزمات  أّن هذه إلستغالل خمتلف املمتلكات الرّاجعة له وبعض اخلدمات الّداخلة يف مهامه، و 
 صبغة إداريّة ال تنطبق عليها أحكام الّتشريع املتعّلق بتنظيم العالقات بني املسّوغني واملتسّوغني.

مستثىن  إبعتباره نظام اإلشغال الوقيّت للملك العمومّي  خيتلف متاما عنكما أّن نظام الّلزمات  
املتعّلق ابلّلزمات،  2008أفريل  01املؤرّخ يف  2008لسنة  23صراحة مبوجب أحكام القانون عدد 

 للملك العمومّي. على أنّه ال يعترب لزمة على معىن هذا القانون اإلشغال الوقيتّ  2الّذي نّص يف فصله 
     



 

5 

  األستاذ أنور الباصي، واملطارات  ديوان الّطريان املدينّ انئب الّتقرير املقّدم من  وبعد اإلّطالع على
بتاريخ    531حتت عدد الّتكميلي املرّسم بكتابة اجمللس قرير د على التّ يف الرّ ، 2019أوت  28بتاريخ 

وما ميكن أن يّتّتب   ، حلديث عن إستثماراهتااب املّدعية إكتفتأبّن ي أورد فيه والذّ ،  2019أوت  1
دون اإلدالء مبا يفيد حقيقة مزاعمها، وأّن طلبها  عنها من خسائر لو أّن الّديوان مل يستجب لرغباهتا، 

مؤّسس على خرق بنّي لإلختصاص  و الزّيغ ابإلجراءات األساسّية لرّاهن إّّنا يهدف يف احلقيقة إىل ا
لسنة   36احلكمي وعلى خمالفة صرحية ألحكام الّدستور وأحكام الفصلني األّول والثّاين من القانون عدد 

2015 . 
ي  ذّ ، وال2019 سبتمرب 10م بكتابة اجمللس بتاريخ الع على تقرير مندوب احلكومة املرسّ وبعد اإلطّ 

 ة.حفظيّ اذ الوسائل التّ ر اختّ عوى ما يربّ ن الدّ طالب مبوجبه رفض املطلب لعدم تضمّ 
 يد فريد الوهلازي. ر السّ من املقرّ  قرير املعدّ وبعد اإلّطالع على التّ     

ق إبعادة  واملتعلّ  2015 سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
 منه،   15ة الفصل تنظيم املنافسة واألسعار، وخاصّ 

نظيم اإلداري واملايل ق ابلتّ واملتعلّ  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
 وسري أعمال جملس املنافسة،  

         ة املرافعة املعّينة ليوم ة جللس ريقة القانونيّ وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء األطراف ابلطّ   
وحضر األستاذ   ملّخصا من تقرير ختم األحباث، فريد الوهلازي الّسيد املقّرر ىوهبا تل ،  2019سبتمرب  12

  شركة  البةالطّ  أصالة عن نفسه ونيابة عن زميله األستاذ حممد القلسي يف حقّ ورافع ، كمال بن مسعود
ي حن اجلوّ ة يف الشّ ختصّ امل  تها متّر بصعوابت يف أداء مهمّ  لطّالبة وأشار إىل أّن ا، " إكسربيس آر كارقو"

للملك  واملطارات عقد إشغال وقيتّ  ريان املدينّ الطّ مع ديوان لذلك وأبرمت  ،2015سنة  احملدث منذ
  بنود  أنّ  إاّل موقف سيارات لفائدة أعوان الّديوان، لبناء مستودع لنقل البضائع وإدارة وكذلك  ،العموميّ 

ق إبعادة  القانون املتعلّ  يضمنها اليّت د املربم تضّمن أحكاما تتعارض بشكل واضح مع حرّية املنافسة العق
 من خاللمت وجتسّ  حكام املتواترةاأليف  قضاء اإلداريّ اله فقه ، ومثلما أقرّ تنظيم املنافسة واألسعار

ة  ات اخلاصّ ر ائطّ ال وعلى،  يف املصّدرة دون املوّردةالبضائع  قبول ختزينحصر يف  هل منالفصل األوّ 
 يف متّثل  اكما تضّمنت بنود العقد تضييقا آخر أخرى،  نقل شركات وعدم جلوئها إىل  ،ابلطّالبة فقط

 رغم هتيئتها للمحلّ ة ونسيّ ية التّ جوء إىل اخلطوط اجلوّ اللّ ودعوهتا إىل  ،ةاملعاجلة الواثئقيّ من مباشرة حرماّنا 
مؤّكدا يف  ،وريدصدير والتّ للقيام بنشاط املعاجلة الواثئقّية عند التّ تراخيص وحصوهلا على ، لذلك  اخلاصّ 

وهو ما   الّناشطني يف اجملال،من سواها دون  الطّالبةعلى  اقتصرت ضييقات ذات الوقت على أّن هذه التّ 
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  ووضع  ،ايل على نشاطهاأثّر ابلتّ من مداخيلها، و  %60جتاوز نقص قادح  لت يفأحلق هبا أضرارا اثبتة متثّ 
 الّطريان املدينّ ا إبلزام ديوان طلب اإلذن إستعجاليّ ، لذلك وإستنادا  ،نشاطها ةة مواصل مكانيّ حّدا إل

إىل حني   هتا، ومتكينها من املعاجلة الواثئقّية يف حماّل ابلكّف عن املمارسات املخّلة ابملنافسةواملطارات 
 البّت يف أصل النزاع. 

 

ضوء   يفورافع ،  واملطارات  ريان املدينّ ديوان الطّ  طلوبة األوىلاملنيابة عن  أنور الباصيحضر األستاذ و 
املسند للمّدعية إّّنا يستند يف حقيقته  خيص الّتّ  ة إىل أنّ وأشار بصورة أصليّ  ، املقّدمةة ملحوظاته الكتابيّ 

  اضي اإلداريّ وأّن املنازعة يف هذه القرارات إّّنا ترجع إىل الق ،خيرج عن نظر جملس املنافسة إىل قرار إداريّ 
 وطلب رفض املطلب لعدم إختصاص اجمللس للّنظر فيه. ، دون سواه

ونسّية وبلغها اإلستدعاء، كما مل حيضر من ميّثل املطلوبة ومل حيضر من ميّثل املطلوبة شركة اخلطوط التّ 
واخلدمات اجلّوية قل ومل حيضر من ميّثل املطلوبة شركة النّ  ،ه إليها اإلستدعاءريان ووجّ ة للطّ شركة املتوّسطيّ 

 وبلغها اإلستدعاء. 
ة املظروفة نسخة منها الكتابيّ لحوظاهتا تلخيصا ملامي يدة كرمية اهلمّ وتلت مندوبة احلكومة السّ 

 ابمللف. 
 .2019 أكتوبر 3صريح ابحلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ر اجمللس حجز القضيّ وإثر ذلك قرّ  

 . 2019أكتوبر  17مديد يف أجل املفاوضة إىل جلسة يوم  لس التّ وهبا وبعد املفاوضة القانونّية قّرر اجمل
 

 

ّوهباّوبعدّاملفاوضةّالقانونيةّصر حّمباّيليّّ:
ّ

إبيقاف العمل ابلفقرة الثّانية من الفصل األّول، ا إىل اإلذن إستعجاليّ يرمي املطلب املاثل كان حيث      
  ديوان الّطريان املدينّ و  "أكسربيس آر كارقو" ركةبني شمن عقد اإلشغال الوقيّت للملك العمومّي، املربم 
 واملطارات، وذلك إىل حني البّت يف أصل الّنزاع.

ال ميكنها القيام بعملّيات القبول والّتخزين إاّل للبضائع  الطّالبة أّن  املذكورةالفقرة  تضّمنت حيث و 
وفري خدمات قبول وخزن البضائع عند  ابلتّايل تال ميكنها و  ة فقط،املصّدرة واملنقولة على طائراهتا اخلاصّ 

 الّتعامل مع الّشركات اجلويّة األخرى.  سترياد على طائراهتا اخلاّصة، والاإل

هذه الّتضييقات فرضت عليها دون منافسيها يف القطاع، وهم كّل  نّ أب لبةاالطّ  متّسكتوحيث 
وأّن ، ركة الّنقل واخلدمات اجلويّة، وشيةمن شركة اخلطوط الّتونسّية، والّشركة املتوّسطية للخدمات اجلوّ 
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للّسوق أو احلّد من املنافسة أخرى احلّد من دخول مؤّسسات ود إتّفاق ضميّن يهدف إىل وج مرّدها
 فيها. 

ظر يف نّ ابلإختصاص جملس املنافسة بعدم  واملطارات  ريان املدينّ انئب ديوان الطّ  دفعوحيث 
صادر عن سلطة إداريّة يف إطار ممارستها ملهامها  ر إداري قرااملطلب الرّاهن لتعلقه ابلّنظر يف شرعّية 

 .املتعّلقة إبدارة مرفق عمومي
 

  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15وحيث إقتضى الفصل 
ثني  أكد، ميكن جمللس املنافسة يف أجل ثالويف صورة التّ ...  "أنه:ق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلّ 

 من شأّنا  زمة اليّت ة الالّ حفظيّ اذ الوسائل التّ يوما أن أيذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة ابختّ 
       ة ة أو ابلقطاعات املعنيّ ة العامّ ابملصلحة االقتصاديّ  تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميسّ 

 .ع"زا يف أصل النّ  تّ أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف، وذلك إىل حني الب
وحيث يستوجب يف الوسائل الوقتّية، أاّل يؤّدي اإلذن هبا إىل املساس أبصل الّنزاع وأن تكون  
    جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغرّي سلبّيا ويف وقت وجيز حبكم تدّخل األشخاص

ة حىت ال يتّم الّنيل من حّق حيتاج إىل أو بفعل أّي عنصر آخر، أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرع
 احلماية حلفظه من الّتالشي.

أّن تطبيق أحكام قانون املنافسة واألسعار على  إعتبار وحيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة على 
متدّخال ينشط يف الّسوق،   بوصفها  ،  أتتيها هذه األخريةصرّفات اليّت وات العمومّية يظّل رهني التّ الذّ 

للقانون املنظّم للمنافسة واألسعار ولرقابة جملس  عندئذوختضع  ، تبعا لذلك تصّرف الّتاجر وتتصّرف
متلّبسة ، اليت ختّول هلا ذلك  والّتتيبّية شريعّيةالتّ  صوصالنّ  مقتضى عند نزوال إداريّة سلطةك  أو ،املنافسة

 جمللس سلطان ال يّةإدار  أعمال حمض هو عنها يصدر ما فإنّ  إبمتيازات الّسلطة العاّمة، وعندها

 . عليها املنافسة
 

ديسمرب  28املؤرّخ يف  1998لسنة  110من القانون عدد  2ألحكام الفصل  إستناداوحيث و 
منشأة عمومّية مكّلفة أساسا   يعدّ فإّن هذا األخري املتعّلق بديوان الّطريان املدين واملطارات،  1998

ة وإسناد لزمات إلستغالل خمتلف املمتلكات يحة اجلوّ ومراقبة املال  إبستغالل وهتيئة وتطوير املطارات 
   .الرّاجعة له وبعض اخلدمات الّداخلة يف مهامه
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واملطارات  ، يتبنّي أنّه يربط بني كّل من ديوان الّطريان املدينّ موضوع الّنزاعابلّرجوع للعقد حيث و 
خيص من قبل الطّرف األّول مّت مبقتضاه الّتّ و ة، من جهة، وشركة "أكسبرييس أر كارقو" من جهة اثنيّ 

رض تعود ابلّتصرف لديوان الّطريان املدين  ألفائدة شركة "أكسبرييس آر كارقو"، إلشغال وقيّت لقطعة 
واملطارات وتندرج ضمن امللك العمومّي، وذلك لغاية إحداث حمطّة شحن جوّي وتسريح ديواين  

 وتصدير.  

عن ذات عمومّية يف إطار   ا صادر أن يكون قرار إداراّي  الّتداعي ال يعدو وحيث أّن الّّتخيص موضوع      
من كرّاس   13ة منها الفصل ممارستها للّسلطة العمومّية، وذلك طبقا للّتشاريع اجلاري هبا العمل، وخاصّ 

ناد إشغال وقيّت للملك إحالة أو إس كلّ الّشروط اخلاّص، امللحقة ابلعقد موضوع الّنزاع، والّذي نّص على  
 .  اصرف  إدارايّ عمال  دّ العمومّي تع

خمالفا ألحكام الفصل اخلامس من وإن كان ّن طلب تعطيل قرار إدارّي أو جزء منه، أوحيث 
 القانون املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار خيرج عن دائرة نظر جملس املنافسة.

ّ

ّ

ّوهلذهّاألسباب:ّّ
ّ

ّ

 .رفضّاملطلب قر رّاجمللس:
 

رضا بن حممود  رة القضائّية األوىل جمللس املنافسة برائسة الّسيد وصدر هذا القرار عن الّدائ
 . سندس ابلّشيخة الّسيدو  وخالد الّسالمي واخلّموسي بوعبيدي  حمّمد العّياديالّسادة وعضويّة 
 

ّكاتبةّاجللسةّالسي دةّميينةّالز يتوينّ.2019ّّأكتوبر17ّّّوتليّعلناّجبلسةّيومّّّّ ّحبضور
ّّّّ

ّّّّّ

 اتبةّاجللسةّ.كّّّّّّّالر ئيسّّّ

 ميينةّالز يتويّنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرضاّبنّحمموّدّّّّ  


