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   :91السؤال رقم 

quels sont les différents taux de retenue à la source applicables 
aux dépenses publiques et dans quels cas nous utilisons ces taux 
(1.5% ou bien 5% ou bien 15%)?  

 
 

 

 

  

ھا من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات النفقات التي تتم تأدیت تخضع

كأجور الموظفین العمومیة إلى الخصم من المورد بعنوان الضریبة على الدخل، 

األكریة ومكافآت األنشطة غیر  األتعاب والعموالت وأجور الوساطة والعملة وو

ات التجاریة وثمن شراء العقارات والصفقات و االقتناءات من سلع ومعدات وتجھیز

 دینار، بما في ذلك األداء على القیمة 1000وخدمات والتي تساوي مبالغھا أو تفوق 

من مجلة الضریبة على دخل  53و  52 نیالفصلأحكام تنطبق علیھا حیث  . المضافة

  : الطبیعیین والضریبة على الشركاتاألشخاص
 

      52الفصل 

I. محل خصم من المورد حسب النسب التالیة  تكون الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات: 

   

بعنوان األتعاب والعموالت وأجور الوساطة واألكریة وكذلك مكافآت األنشطة غیر التجاریة مھما كانت % 15. أ 
تسمیتھا والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلیة واألشخاص المعنویین واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على 

  ).31/12/2004 المؤّرخ في 90عدد . م.  ق1 – 69نقحت بالفصل (سب النظام الحقیقي الدخل ح

   :وتخفض ھذه النسبة إلى 

بعنوان األتعاب وبعنوان معینات كراء النزل إذا دفعت ھذه األتعاب أو ھذه المعینات إلى األشخاص المعنویین الخاضعین  % 5 -
من ھذه المجلة واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة  4شار إلیھا بالفصل للضریبة على الشركات والتجمعات والشركات الم
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  .على الدخل حسب النظام الحقیقي

بة إلى األشخاص الطبیعیین االستظھار لدى المدینین بھا بشھادة ویستوجب االنتفاع بھذه النسبة بعنوان األتعاب بالنس
  .تسلـّمھا مصالح األداءات المختصة تثبت خضوع المنتفع باألتعاب للضریبة حسب النظام الحقیقي

تنشط بعنوان األتعاب مقابل الدراسات المدفوعة إلى مكــــاتب الدراسات الخاضعة للضریبـــة على الشركات أو التي  %  2,5 -
 من ھذه المجلة وإلى األشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 4في شكل تجمعات أو شركات المشار إلیھـــا بالفصل 

من رقم المعامالت خال من األداء على القیمة المضافة بعنوان السنة السابقة % 50حسب النظام الحقیقي إذا ثبت أن ما ال یقل عن 
  . خاللھا دفع األتعاب متأت من التصدیرللسنة المالیة التي تم

بعنوان األتعاب االستظھار لدى المدینین بھا بشھادة في الغرض % 2,5ویستوجب االنتفاع بالخصم من المورد بنسبة 
  .تسلـّمھا مصالح األداءات المختصة

 43 و الفصل  91/ 31/12  المؤرخ فـــي98عدد . م. ق31 والفصل 31/12/90 المؤرخ في 111عدد . م. ق45نقحت بالفصل ( 
.  ق53 وألغي وعّوض بالفصل 2001/ 28/12 المؤرخ في 123عدد . م . ق59 والفصل 27/12/93 المؤرخ في 125عدد . م.ق
 وألغیت 31/12/2004 المؤرخ في 90عدد . م. من ق 2 – 69 ونقحت بالفصل 17/12/2002 المؤرخ في 101عدد . م

    ).2007 دیسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 70عدد . م. ق13وعّوضت بالفصل 

   :بعنوان % 15. ب

  ،)30/12/96 المؤرخ في 113عدد . م. ق30ألغیت بالفصل ( -

   ،)30/12/96 المؤرخ في 113عدد . م. ق30ألغیت بالفصل  (-

البالد  موجودة ب  المكافآت والمداخیل الراجعة إلى غیر المقیمین وغیر المستقرین والتي لم تحقق في إطار منشأة-
 المؤرخ 101 ق م عدد 47نقحت بالفصل (. من ھذه الفقرة " ھــ"و " ج"التونسیة وذلك مع مراعاة أحكــــــــام الفقرتین الفرعیتین 

    ) .17/12/2002في 

عـدد . م. من ق 4 – 69 وألغــیت بالفصـل 26/12/94 المــــؤرخ في 127عــــدد . م. ق52أضیــفت بالفصـــل ( -
   ).31/12/2004ــؤرخ في  المــ90

 من ھذه المجلة والمدفوع من 45  من الفصلIIثمن التفویت في العقارات أوفي الحقوق المنصوص علیھــــا بالفقرة   -
( عات المحلیة أو الشركات أو األشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي قبل الدولة أو الجما

   .  )17/12/2002المؤرخ في 101عدد . م.  ق 49أضیفت بالفصـل 

ابل بعنوان مداخیل رؤوس األموال المنقولة باستثناء فوائد اإلیداعات والسندات بالعملة األجنبیة وبالدینار الق% 20. ج
للتحویل وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفیة االسم وشركات 

 المؤرخ في 113عـدد . م. ق31 وبالفصل 31/12/91 المــؤرخ في 98عـــــدد . م. ق31نقحت بالفصل (. المقارضةباألسھم
 المؤرخ في 90عدد . م. من ق 3 – 69 و بالفصل 28/12/98ــؤرخ في  المـــ111عدد . م. ق43 وبالفصل 30/12/96
31/12/2004(.   

   ).30/12/96 المؤرخ في 113عدد . م. ق30ألغیت بالفصل . (د

  . ھـ

بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكیة غیر المستقرة بالبالد التونسیة أو من ثمن التفویت في األسھم أو في  % 5
 من ھذه 45 من الفصل III   اإلجتماعیة أو في حصص الصنادیق المنصوص علیھا بالفقرة األولى من الفقرةالمنابات

  .المجلة
   

من ثمن التفویت في األسھم أو في المنابات اإلجتماعیة أو في حصص الصنادیق % 2,5وتضبط ھذه النسبة بــ 
   . من ھذه المجلة3المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 

 لسنة 58م عدد . ق43 و12-41 ونقحت بالفصلین 94/ 26/12 المؤرخ في 127م عدد . ق54أضیفت بالفصل ( 
  ).17/12/2010 المؤرخ في 2010
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من سعر التفویت المصرح بھ بالعقد المدفوع من طرف الدولة والجماعات المحلیة واألشخاص المعنویین % 2.5. و
بة على الدخل حسب النظام الحقیقي وذلك بعنوان القیمة الزائدة العقاریة المشار إلیھا واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للضری

   . من ھذه المجلة27 من الفصل 2بالفقرة 

ورد من الضریبة المستوجبة على القیمة الزائدة العقاریة حسب أحكام الفقرة الفرعیة وتطرح المبالغ المخصومة من الم
  .  من ھذه المجلة44من الفصل   III من الفقرة 1عدد 

 في   المؤرخ 1998 لسنة 73 من القانون عدد 2 ونقحت بالفصل 26/12/94 المؤرخ في 127 عدد .م. ق55أضیفت بالفصل (
   ). المتعلق بتبسیط اإلجراءات الجبائیة والتخفیض في نسب األداء1998 أوت 4

  :  من  %1.5. ز

    -( 17/12/2010 المؤرخ في 2010 لسنة 58م عدد . ق 1-44ألغیت بالفصل  )
 دینار بما في ذلك األداء على القیمة المضافة والمدفوعة من قبل الدولة 1000ي أو تفوق  المبالغ التي تساو-

بعنوان اقتناءاتھا من سلع ومعّدات وتجھیزات وخدمات  والجماعات المحلیة والمؤسسات والمنشآت العمومیة 
 .وذلك مع مراعاة النسب الخاّصة المنصوص علیھا بھذا الفصل

 دینار بما في ذلك األداء على القیمة المضافة والمدفوعة من قبل األشخاص 2000 تفوق  المبالغ التي تساوي أو-
المعنویین واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي بعنوان اقتناءاتھم من 

أضیفت ( .سلع ومعّدات وتجھیزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصوص علیھا بھذا الفصل
 58م عدد . ق 2-44ونقحت بالفصل  25/12/2006    المؤرخ في2006 لسنة 85عدد . م. ق81بالفصل 

   ). 17/12/2010 المؤرخ في 2010لسنة 

  :وال یطّبـق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة 

   ؛ في إطار اشتراكات الھاتف والماء والكھرباء والغاز والصحف والدوریات والنشریات  -

   ؛بعنوان عقود التأمین   -

  . بعنوان عقود اإلیجار المالي-

 مؤرخ  80عدد . م.  ق 74 ونقحـــت بالفصـــل 29/12/97 المؤرخ في 88عدد . م. ق42أضیفت بالفصل ( 
  ).2003 دیسمبر 29في 

د عد. م .  ق 51 من الفصل 2 وألغیت بالفقرة 25/12/95 مؤرخ في 109عدد . م. ق50أضیفت بالفصل (
    ).17/12/2002 المؤرخ في 101

ویتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي یدفع المداخیل المشار إلیھا بالفقرة الفرعیة األولى من ھذه الفقرة سواء 
   .كان ھذا الدفع لحسابھ أو لحساب الغیر

ض القابلة للتداول وكیفیة وتضبط طرق الخصم من المورد على مداخیل رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات االقترا
 المؤرخ في 101عدد . م. ق57أضیفت بالفصل (. طرحھ من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات بمقتضى أمر

31/12/99.(  

II.  1( ویكون الخصم من المورد محّررا من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ 
 من ھذا الفصل الممنوحة لغیر المقیمین وغیر المستقرین بالبالد  Iو ج من الفقرة  ب  ا بالفقرتین الفرعّیتین المنصوص علیھ

عــــــدد . م. ق32 بالفصل  نقحت. ( من ھذه الفقرة3 من ھذا الفصل وبالفقرة الفرعیة  Iمن الفقرة  التونسیة وبالفقرة الفرعیة ھــ 
عدد . م. ق 5 – 69 و بالفصل 2003/ 29/12 المــــؤّرخ في  80عدد . م.  ق71بالفصــــل  و 30/12/96 المـــــؤرخ في 113
   ).31/12/2004 المؤرخ في 90

 من ھذا الفصل Iمن الفقرة " ب"غیر أنھ یمكن طرح الخصم من المورد المشار إلیھ بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعیة 
عدد . م. ق50أضیفت بالفصل (.  من ھذه المجلة 45 من الفصل IIلمشار إلیھا بالفقرة من الضریبة المستوجبة على القیمة الزائدة ا

  )17/12/2002 المؤرخ في 101
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وان القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في األسھم أو في المنابات كما یمكن لألشخاص الخاضعین للخصم من المورد بعن
 من ھذا الفصل اختیار خضوعھم Iمن الفقرة " ھــ"اإلجتماعیة أو في حصص الصنادیق المنصوص علیھ بالفقرة الفرعیة 

 من IIIمن الفقرة  3 والفقرة 38 من الفصل 18 والنقطة 33للضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین حسب مقتضیات الفصل 
 45 من الفصل III حسب مقتضیات الفقرة األولى من الفقرة % 30 للضریبة على الشركات بنسبة   من ھذه المجلة أو44الفصل 

  .من ھذه المجلة
   

وفي ھذه الحالة یطرح الخصم من المورد من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات المستوجبة على القیمة 
 من ھذه 54المتأتیة من التفویت في األسھم أو في المنابات اإلجتماعیة أو في الحصص المذكورة طبقا لمقتضیات الفصل الزائدة 
  .المجلة

   )17/12/2010 المؤرخ في 2010 لسنة 58م عدد . ق13-41أضیفت بالفصل (
 وتخضع مداخیل رؤوس األموال المنقولة المحققة من قبل األشخاص المعنویین غیر الخاضعین للضریبة على  )2

الشركات أو المعفیین منھا كلیا بمقتضى التشریع الساري المفعول وكذلك مداخیل رؤوس األموال المنقولة التي یحققھا الصندوق 
 المتعلق 2001 جویلیة 24 المؤرخ في  2001   لسنة 83  لیھ بالقانون عددالمشترك للتوظیف في األوراق المالیة المنصوص ع

ویتم ھذا الخصم من قبل % 20 نھائي وغیر قابل لإلرجاع بنسبة  بإصدار مجلة مؤسسات التوظیف الجماعي لخصم من المورد
 وبالفصل  31/12/91 الـمؤرخ في 98ـــــدد عـ. م. ق31نقحـــــت بالفصــــل (             الشخص الذي یقوم بدفع ھذه الـــمداخیل 

   ).28/12/2001 المؤرخ في 2001 لسنة 123عدد . م. ق21

تطبق أحكام ھذه الفقرة على رؤوس األموال المنقولة التي تحققھا صنادیق المساعدة على االنطالق والصنادیق 
 لسنة 59 من القانون عدد 5أضیفت بالفصل (. ھاالمنصوص علیھا بالتشریع المتعلق ب المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة 

 المتعلق بأحكام جبائیة ترمي إلى تشجیع إحداث صنادیق المساعدة على االنطالق ونقحت 18/07/2005 المؤرخ في 2005
  ).19/12/2005  المؤّرخ في 106عدد . م.  ق2-25بالفصل 

أضیفت (. عملة األجنبیة أو بالدینار القابل للتحویلوال تنطبق ھذه األحكام على مداخیل رؤوس األموال المنقولة بال
   ).28/12/98 المؤرخ في 111عدد . م. ق43 ونقحت بالفصل 29/12/92 المؤرخ في 122عدد . م. ق99بالفصل 

یخضع األشخاص غیر المقیمین الذین ینجزون أشغال بنــاء أو عملیات تركیب أو أنشطة مراقبة متعلقة بھا بالبالد ) 3
 من ھذه المجلة  45 من الفصل  5 وبالفقرة 4 وكذلك الشركاء وأعضاء الشركات والتجّمـعات المنصوص علیھا بالفصل التونسیة

غیر المقیمین والتي تتكون بالبالد التونسیة لفترة محددة إلنجاز صفقة معینة وینجز كل عضو أو كل شریك باسمھ الخاص قسطھ 
لضریبة على الشركات بعنوان المبالغ من األشغال والخدمات التي تكّون غرض الشركة أو غرض التجّمع للضریبة على الدخل أو ل

الراجعة إلیھم في ھذا اإلطار عن طریق خصم من المورد وذلك ما لم تتجاوز أشغال البناء أو عملیات التركیب أو الخدمات أو 
   .األشغال األخرى بالبالد التونسیة مدة ستة أشھر

   : حسب النسب التالیة  ویتم الخصم من المورد

   ؛ الخام للمكافآت بالنسبة إلى أشغال البناءمن المبلغ  %  5   -
   من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى عملیات التركیب ؛  10%   -
وكلّ  األنشطة والخدمات األخرى المنجزة من قبل  من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى أنشطة المراقبة % 15   -

  . أعالهشركاء أو أعضاء الشركات أو التجمعات المذكورة

غیر أنھ یمكن للمعنیین باألمر اختیار خضوعھم للضریبة على الدخل أو للضریبة على الشركات على أساس المداخیل أو 
   . األرباح الصافیة المحققة بعنوان األنشطة المشار إلیھا أعاله والتي تضبط حسب مقتضیات ھذه المجلة

دى مكتب أو مركز مراقبة األداءات المختّص عند القیام وتتّم ممارسة الخیار عن طریق مطلب یودع في الغرض ل
ویتولـّـى . التجّمع من ھذه المجلة من قبل المعنیین باألمر أو من قبل الشركة أو 56بالتصریح بالوجود المنصوص علیھ بالفصل 

  . المعنیون باألمر إعالم المدین بالمبالغ الراجعة إلیھم بعنوان األنشطة المذكورة أعاله بھذا الخیار

وفي صورة اختیار الخضوع للضریبة على الدخل أو للضریبة على الشركات على أساس األرباح الصافیة المحققة 
 أعاله واإلخالل بالواجبات الجبائیة والمحاسبیة المنصوص علیھا بھذه المجلة، ال بالبالد التونسیة بعنوان األنشطة المشار إلیھا

یمكن أن تقّل الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات المستوجبة بعنوان المبالغ الراجعة إلیھم عن مبلغ الضریبة المحتسبة 
  80عدد . م.  ق70أضیفت بالفصل (. من ھذه الفقرةعلى أساس الخصم من المورد المنصوص علیھ بالفقرة الفرعیة الثانیة 

  ). 12/2003 /29المؤّرخ في 

III . تستوجب الضریبة على الدخل المستحقة على المرتبات واألجور والجرایات واإلیرادات العمریة بما في ذلك قیمة اإلمتیازات
  .دات أو الجرایات المستقر أو المقیم بالبالد التونسیةالعینیة خصما إجباریا من المورد یقوم بھ المؤجر أو الملتزم بدفع اإلیرا
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یتعین على المطالبین بالضریبة الذین یتقاضون من الشركات أو الجمعیات أو الخواص المقیمین أو المستقرین خارج 
الفرعیة األولى من البالد التونسیة مرتبات أو أجور القیام بخصم الضریبة المحتسبة حسب نفس شروط الخصم المشار إلیھ بالفقرة 

   ). 25/12/2006 المؤّرخ في 2006 لسنة 85عدد . م.  ق36نقحت بالفصل (. ھذه الفقرة

IV. تدفع الخصوم التي تم القیام بھا بأي عنوان كان لقباضة المالیة المعنیة :  

ھذه الخصوم ـ من قبل األشخاص الطبیعیین، خالل الخمسة عشر یوما من الشھر الموالي للشھر الذي تمت خاللھ 
وخالل الخمسة عشر یوما األولى من الشھر الموالي لكل ثالثیة من السنة المدنیة التي تّمت خاللھا ھذه الخصوم بالنسبة إلى 

 مكرر من ھذه المجلة وخالل الخمسة عشر یوما األولى من شھر جانفي وشھر جویلیة الموالیة 44األشخاص المشار إلیھم بالفصل 
خاللھا ھذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى األشخاص الناشطین في قطاع نقل األشخاص بواسطة سیارات أجرة للسداسیة التي تمت 

.  من ھذه المجلة44 من الفصل IVوسیارات نقل ریفي الخاضعین للنظام التقدیري المنصوص علیھ بالفقرة " تاكسي ولواج"
 2007 لسنة 70 م عدد - ق62 وبالفصل 19/12/2005 المؤّرخ في 106عدد . م.  ق54نقحت بالفصل (

    )17/12/2010 المؤرخ في 2010 لسنة 58م عدد . ق3-37وبالفصل  2007 دیسمبر  27في المؤرخ 

    .مانیة وعشرین یوما األولى من نفس ھذا الشھرـ ومن قبل األشخاص المعنویین، خالل الث

غیر أن الخصوم التي لم یقع القیام بھا على المبالغ المدفوعة لغیر المقیمین تعتبر متخلدة بذمة المدین القاطن أو المستقر 
  ).27/12/93 المؤرخ في 125عدد . م. ق33نقحت بالفصل (. بالبالد التونسیة

      53الفصل 

I . ،یساوي الخصم الذي یقوم بھ كل مؤجر أو ملتزم باإلیرادات أو بالجرایات یستعمل اإلعالمیة بالنسبة لكل خالص أجر
الضریبة السنویة المحتسبة حسب أحكام ھذه المجلة المطبقة على كل شخص لیس لھ أي دخل غیر أجره أو جرایتھ المقسم على عدد 

 .خالصات األجر

قیام بھ على كل أجر إضافي أو منحة ظرفیة الفارق بین ھذه الضریبة السنویة المضبوطة حسب ویساوي كل خصم یتم ال
الشروط المبینة أعاله على أساس المرتب السنوي الذي یضاف لھ ھذا األجر أو ھذه المنحة، وبین الضریبة السنویة المضبوطة دون 

  .اعتبار ھذا األجر أو ھذه المنحة

   

II .ملتزم باإلیرادات أو بالجرایات وكذلك األشخاص المشار إلیھم بالفقرة الفرعیة الثانیة من الفقرة یقوم كل مؤجر آخر أو III  
  . معد من طرف اإلدارة من ھذه المجلة بالخصم من المورد حسب جدول52من الفصل 

   

ویخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح عالوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغھ 
  :الصافي، یتم باعتبار المرتب السنوي الخاضع للضریبة على الدخل حسب النسب التالیة 

   
 المبلغ الصافي النسب

  دینار2000 إلى     0       10%
  دینار5000 إلى 2000.001 15%
  دینار5000 ما فوق         20%

   

  . دینار ال یخضع األجر الظرفي للخصم من المورد1500غیر أنھ إذا كان المبلغ الجملي الصافي لألجر السنوي ال یتجاوز 

   

II .مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعیة الثانیة من الفقرة : مكررIIت الراجعة لألجراء وغیر األجراء مقابل  أعاله تخضع التأجیرا
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. م. ق61أضیفت بالفصل (على أساس مبلغھا الجملي % 15عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطھم األصلي إلى خصم من المورد بنسبة 
  ).2000 دیسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98عدد 

   

III .لمشار إلیھا بالفقرتین ال تؤخذ بعین االعتبار على مستوى الخصم من المورد التخفیضات اIIIو IV من 40 من الفصل 
  .ھذه المجلة

 

 19لفصل با  للخصم المنصوص علیھ تخضعأن النفقات المذكورة أعاله كما

 أوجب على نفس ھذه الجھات حیثقیمة المضافة ، مكرر من مجلة األداء على ال

من مبلغ األداء على القیمة المضافة  % 50اإلداریة،إجراء خصم من المورد بنسبة 

 دینار والمتعلقة باقتناءاتھا من سلع 1000الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 

  .ومعدات وتجھیزات وخدمات
  
  

سات         19الفصل مع مراعاة أحكام     ة والمؤسـ ة والجماعات المحلی ى مصالح الدول ین عل ة یتع ذه المجل    من ھ
سبة  ة خصم ن شآت العمومی ة المضافة الموظف   % 50والمن ى القیم غ األداء عل ن مبل ي م الغ الت ى المب عل

ا من سلع            1000  تساوي أو تفوق   وان اقتناءاتھ دفوع بعن ة المضافة الم ى القیم ك األداء عل ي ذل  دینار بما ف
 .ومعدات وتجھیزات وخدمات 

   
  : وال تطبق ھذه األحكام علىالمبالغ المدفوعة

   
 في إطار اشتراكات الھاتف والماء والكھرباء والغاز ،          -
  . بعنوان عقود اإلیجار المالي           -
صل (     یفت بالف دد . م. ق56أض سنة 101ع ي 2002 ل ؤرخ ف سمبر 17 الم ت   2002 دی  ونقح

   )  2003 دیسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80عدد . م. ق72بالفصل 
   

ض              وان ال ورد بعن ادة الخــصم من الم ي م ا ف ى  وتطبق على ھذا الخصم جمیع األحكام المعمول بھ ریبة عل
 36أضیفت بالفصل   ( . دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات والمتعلقة بالواجبات والعقوبات   

  . )1997 دیسمبر 29 مؤرخ في 88م عدد .ق

 

       مكرر19فصل 

  


