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20192020                                                   أمحد بن بلة -  1   رانجامعــــة وهــــ

           

             

 

 النظرية العامة لتنازع القوانني

 ) القسم الثالث( -اإلحالة –إلسناد تابع قواعد ا          

لكثرة المسائل القانونية، اضطر المشرع إلى وضع هذه سبق أن ذكرنا في المحاضرة الثالثة ،  بأنه بالنظر 

المسـائل في فئات معينة تسمي الفئات المسندة، وهي تضم مســائل قانونية متقاربة أو متشابهة، ثم ربطها بنص معين 

و ضابط اإلسناد. فالقاضي الذي يعرض عليه نزاع ذا عنصر أجنبي ، عليه أن يقوم بأول عن طريق ضابط خاص ه

عمل هو البحث عن الفئة التي يمكن أن يدرج تحتها هذا النزاع وهذا بعد  تكييفه للنزاع المعروض عليه ،كما شرحنا 

 في محاضرة سابقة. 

ع، فإن هذا ال يعتبر أن اإلشكال المطروح قد بيد أنه ، عندما نصل إلى معرفة القانون المختص بحكم النزا

وجد حله، ألن هذا القانون المختص حسب قواعد اإلسناد في قانون القاضي، قد يحيل إلى قانون آخر وهو ما يعرف 

 ( .1، أي يحدث تنازع بين قواعد اإلسناد في قانون القاضي وقواعد اإلسناد في القانون األجنبي)بمشكلة اإلحالة

 ع يكون في إحدى الصورتين : تنازع إيجابي ، أو تنازع سلبي.هذا التناز

في هذا النوع من التنازع  يسند كل قانون له عالقة بالنزاع االختصاص  إلى قانونه ، مثالً لو التنازع اإليجابي :

ضاء األلماني ، ،وعرض النزاع على الق أمواالً منقولة له فيها   أن ألمانيا موطنه في فرنسا ، وتوفى في فرنسا وترك

سيحكم باالختصاص لنفسه على أساس أن المتوفى يحمل الجنسية األلمانية، ولو أن هذا النزاع عرض على القضاء 

الفرنسي لحكم باالختصاص لنفسه على أساس أن القانون الفرنسي يخضع الميراث في  المنقول لقانون موطن المتوفي. 

 .أي أن القانونين قررا االختصاص لقضائهما 

في هذه الصورة يحيل كل قانون له عالقة بالنزاع إلى قانون أجنبي آخر. ومثل ذلك لو أن األمر التنازع السلبي :

متوطن في الجزائر، فنجد أن وفقا لقواعد اإلسناد اإلنجليزية ، فإن النزاع لو  أهلية انجليزييتعلق بنزاع  حول موضوع 

للقانون الجزائري، ) قانون الموطن(، أما وفقا لقواعد اإلسناد عرض على القاضي اإلنجليزي ألسند االختصاص 

الجزائرية، فلو عرض علي القاضي الجزائري ألسند االختصاص للقانون اإلنجليزي ، ) قانون الجنسية وفقا لما تنص 

 من القانون المدني(، أي أن كال القانونين يقرران عدم اختصاصهما بالبث في النزاع. 10عليه المادة 

، والبث فيها أمر بمشكلة اإلحالةتسمي هذه المسألة )أي حالة التنازع السلبي (، في القانون الدولي الخاص ،      

 جوهري ، ألن  الحل النهائي للنزاع يتوقف على ما يتخذ بشأنها . فما هي اإلحالة؟

        اإلحـــــــالةLe renvoi  

سناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي تعين معرفة القواعد الواجبة التطبيق : عندما تشير قاعدة اإل تمهيد             

في هذا القانون، فإن هذا األخير يشتمل أيضا على قواعد  إسناد تحدد القانون الواجب التطبيق في المنازعات ذات الطابع 

  .الدولي، وقواعد موضوعية تتكفل مباشرة بإعطاء الحل النهائي للنزاع
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 وما بعدها 96أعراب بلقاسم ، المرجع السابق ذكره في  المحاضرات السابقة ، ص  - 
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 : وبإعمال قواعد اإلسناد يجد القاضي نفسه أمام  أحد أمرين         

ثبوت االختصاص لقانون القاضي، وهذه ال تثير أي إشكال، ذلك أن القاضي سيفصل في النزاع المعروض األول :

 عليه طبقا للقواعد الموضوعية في قانونه.

يتمثل في تحديد المقصود بالقانون األجنبي، : ثبوت االختصاص لقانون أجنبي، في هذه الحالة يبرز إشكال الثاني

ويطلق عليها أيضا قواعد التنازع من  قواعد إسناديشتمل على طائفتين من القواعد:  -كما ذكرنا –ذلك أن قانون أي دولة 

 . وقواعد موضوعيةحيث المكان، 

ه، فإن السؤال الذي يطرح ما وعليه، عندما يقرر القاضي اختصاص القانون األجنبي طبقا لقواعد اإلسناد في قانون

هل هو قواعده الموضوعية فقط ؟ ،  أم هو القانون في مجمله قواعد اإلسناد والقواعد المقصود بالقانون األجنبي، 

 الموضوعية ؟

  فإذا قلنا بأن المقصود بالقانون األجنبي هي القواعد ا  الموضوعية فحـسـب فإنه على القاضي أن يطبقها ويفصل

 وفقا لمقتضياتها . في النزاع

  أما إذا قلنا بأن المقصود بالقانون األجنبي  كافة قواعده بما فيها قواعد اإلسناد ) أي القواعد الموضوعية وقواعد

اإلسناد( ، فإنه في هذه الحالة  ال يطبق القاضي القواعد الموضوعية للقانون األجنبي إال إذا كان هذا األخير يعترف 

قتضى قواعد اإلسناد في قانونه ، وقد يشير هذا القانون األجنبي بتطبيق قانون ثالث لدولة  أخرى، باالختصاص لنفسه بم

وجب على القاضي الرجوع  لقانون تلك الدولة ، وينظر إليه في جملته بحيث ال يطبق إال إذا كان يعترف  باالختصاص 

 لنفسه وهكذا  .

وضوعية للقانون األجنبي دون قواعد اإلسناد ، نقول بأن القاضي إن اكتفي القاضي بتطبيق القواعد الموبالتالي ، 

رفض اإلحالة، أما إذا اعتبر القانون األجنبي وحدة ال تتجزأ  أي يطبق القواعد الموضوعية وقواعد اإلسناد نقول بأن 

 القاضي قَـبل اإلحالة. 

ف الفقه منها وأساسها وأخير موقف التشريع اإلحالة ، وأنواعها ، وموقبوعليه ، سنتناول فيما يلي تحديد المقصود  

 منها .

 

1- : 

كانت مسألة تحديد ما إذا كان القاضي الوطني ملزما بتطبيق قاعدة اإلسناد الواردة في القانون األجنبي أو           

خالفا كبيرا في الفقه  على العكس من ذلك يقتصر التزامه على تطبيق القواعد الموضوعية في هذا القانون محل

 والقضاء. وقد أطلق على هذه المسألة في فقه القانون الدولي الخاص اسم اإلحالة.      

وتثار مسألة اإلحالة، عندما ال يتكفل القانون األجنبي الذي أشارت بتطبيقه قاعدة اإلسناد، بإعطاء الحل النهائي      

 للنزاع وإنما يحيل  إلى قانون آخر.

طرحت مشكلة اإلحالة ألول مرة على أثر قضية شهيرة طرحت أمام القضاء الفرنسي  : اإلحالة صل مسألةأ       

وتعتبر مشكلة اإلحالة من صنع ( . 1( وهذا مع نهاية القرن التاسع عشر) Forgo)فورجوفي القضية المعروفة " بقضية 

محكمة النقض الفرنسية كما سنرى الحقا ، هي وتعتبر قضية )فورجو(التي صدر بشأنها قرار عن االجتهاد القضائي 

 التي كانت سببا في إثارة مشكلة اإلحالة.  
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 .421و420أنظر ،محمد كمال فهي، أصول القانون الدولي الخاص، مرجع سبق ذكره في محاضرات سابقة، ص   - 
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      " ولد في بافاريا موطنه األصليفورجوفي أن ابنا طبيعيا  ) غير شرعي( يدعى " وتتلخص وقائع هذه القضية *   

ويلة إلى أن توفي بها وترك وراءه ثروة كبيرة ( ، ثم انتقل إلى فرنسا مع أمه منذ صغره وأقام بها  فترة طألمانيا) في 

 منقولة دون أن يكون له زوجة أو وارث.

وحينئذ ثار النزاع بين أقاربه الطبيعيين من الحواشي وبين الحكومة الفرنسية حول من تؤول إليه الثروة. وكان    

لبافاري بوصفه قانون جنسية المتوفى محور الخالف هو تعيين القانون الواجب التطبيق على الميراث: هل هو القانون ا

أم هو القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن الفعلي للمتوفى؟ فإذا أخذنا بالقانون البافاري آلت التركة إلى الحواشي ألن 

القانون البافاري  يسمح لهم باإلرث ؛ أما لو أخذنا بالقانون الفرنسي آلت التركة إلى الدولة الفرنسية بوصفها تركة 

(،هذا من جهة ، ومن جهة أخري القانون 1من القانون المدني الفرنسي ) 713شاغرة تؤول إلى الدولة طبقا للمادة 

  .الفرنسي ال يورث الحواشي

، Ditchelقضت محكمة استئناف بوردو بحق أقارب المتوفى من الحواشي ) عائلة  1886ماي  24وبتاريخ   

ن البافاري وذلك عمال بقاعدة اإلسناد الفرنسية الخاصة بالمواريث والتي تقرر أقارب أمه ( في اإلرث بتطبيقها للقانو

ألن فورقو لم يكن  متوطنا في فرنسا ألنه لم  اختصاص قانون الموطن األصلي  للمتوفى في شان األموال المنقولة،

 ية .التوطن كما كان يقضي القانون الفرنسي ، وبالتالي كانت إقامته فعلبيحصل على الترخيص 

بالنقض في هذا الحكم ، لم تؤيد محكمة النقض ما ذهبت إليه  Domaine publicولما طعنت إدارة الدومين العام     

محكمة استئناف بوردو، وقضت بأن محكمة  االستئناف طبقت قواعد القانون الداخلية دون قواعد اإلسناد فيه، حيث أن 

ي تشير إلى  تطبيق قانون الموطن الفعلي على المواريث ، وهو في هذه قاعدة اإلسناد التي يتضمنها القانون البافار

يتعلق بتركة القضية القانون الفرنسي ،ولما كان القانون الفرنسي ال يورث الحواشي فقد اعتبرت محكمة النقض أن األمر 

ال التي ال مالك أو وراث لها، ، وقضت بأيلولة ملكية التركة إلى الدولة  بما لها من سيادة على األموشاغرة ال وارث لها

 .1878جوان  24من القانون المدني ، وهذا في حكمها الصادر في  713طبقا للمادة 

ظهرت بسبب يتضح من هذا القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بأنها أقرت األخذ بنظرية اإلحالة، وقد     

 في تحديد قواعد اإلسناد. لالدو ، أي اختالف تشريعاتالصفة الوطنية لقواعد اإلسناد

 

2 - . اإلحالة نوعان ، إحالة من الدرجة األولى وإحالة من الدرجة الثانية : 

تكون اإلحالة من الدرجة األولى لما تحيل قواعد اإلسناد في القانون األجنبي  اإلحالة من الدرجة األولى :

المثال التالي : لو رفعت دعوى أمام القضاء الجزائري  االختصاص إلى قانون القاضي . ولتوضيح ذلك نسوق

بخصوص أهلية انجليزي مقيم في الجزائر ، فتطبق قاعدة اإلسناد الواردة في القانون المدني الجزائري الذي ينص في 

 يسري الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها( منه على أنه " 10المادة العاشرة)

"، غير أنه بالرجوع إلى القانون اإلنجليزي فإنه ال يعترف باالختصاص لنفسه في هذه الحالة بل يقضي بجنسيتهم

 بتطبيق قانون الموطن وهو في هذه القضية القانون الجزائري.

نبي المختص : تكون اإلحالة من الدرجة الثانية لما تحيل قواعد اإلسناد في القانون األج اإلحالة من الدرجة الثانية

وفقا لقواعد اإلسناد الجزائرية االختصاص ال إلى القانون الجزائري ، وإنما إلى قانون أجنبي آخر . فمثال لو أن نزاع 

من القانون المدني  16رفع أمام القضاء الجزائري متعلق بتركة منقولة إلنجليزي ، متوطن في إسبانيا ، فإنه طبقا للمادة 

على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو  يسريالتي تنص على أنه " 

                                                           
1

  Les biens qui n’ont pas de maitre appartiennent à l’Etatمن القانون المدني الفرنسي على ما يلي : 713نصت المادة  - 
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لقانون اإلنجليزي ، غير أنه برجوعه " ، فإن القاضي الوطني سيطبق االموصى أو من صدر منه التصرف وقت الموت

إلى  القانون اإلنجليزي ، يجده  ينص على  تطبيق قانون الموطن  وهو القانون اإلسباني، ولو أن القانون اإلسباني ينص 

 على تطبيق  قانون دولة رابعة تكون اإلحالة من الدرجة الثانية.

 

3-  : 

 نستعرض مبـررات كل فريق : إلحالة إلى فريقين ، أحدهما يقبل اإلحالة واآلخر يرفضها،انقسم الفقه في شأن ا   

يرى أنصار الفريق المؤيد لإلحالة ،  أنه يجب على القاضي أن يعتد بقواعد اإلسناد  : الفريق المؤيد لإلحالةأ(     

الموضوعية في ذلك القانون ،ومبرراتهم في  في القانـون األجنبي الواجب التطبيق ، وال يقتصر فقط على تطبيق القواعد

  ذلك هي  كما يلي :

   البد من أن ننظر إلى القانون األجنبي ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئـة)قواعـــد إسناد وقواعــد  أوال :

إن عليه موضوعية(، بحيث إذا قررت قاعدة اإلسناد في قانون القاضي المعروض عليه النزاع ، تطبيق قانون أجنبي ف

أن يطبقه بكافة قواعده الموضوعية وقواعد اإلسناد فيه ،والقول بغير ذلك يؤدي إلى تطبيق القاضي الوطني للقانون 

األجنبي في غير الحاالت التي يرى المشرع األجنبي إخضاعها لحكمه مما ينطوي على تحوير لهذا القانون وتغيير 

  .لطبيعته وإهدار إلرادة المشـرع األجنبي

        إن تطبيق قواعد اإلسناد في القانون األجنبي تؤدي إلى  توحيد الحلول. فمثال لو رجعنا إلى المثال الذي  ثانيا :

ذكرناه أعاله، حيث ذكرنا أنه لو رفعت دعوى أمام القضاء الجزائري بخصوص أهلية انجليزي مقيم في الجزائر ، 

( منه على أنه " يسري 10ي الجزائري الذي ينص في المادة العاشرة)فتطبق قاعدة اإلسناد الواردة في القانون المدن

الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم"، غير أنه بالرجوع إلى القانون اإلنجليزي 

القضية القانون فإنه ال يعترف باالختصاص لنفسه في هذه الحالة بل يقضي بتطبيق قانون الموطن وهو في هذه 

الجزائري. من هذا المثال يتضح أنه لو عرضت هذه القضية على القضاء اإلنجليزي أو القضاء الجزائري فسيكون الحل 

 واحد وهو تطبيق القانون الجزائري، أي كالهما يحيل إلى قانون واحد.

 ن القاضي وهو األمر الذي يتفق مع : أن األخذ باإلحالة من الدرجة األولى من شأنه توسيع مجال تطبيق قانوثالثا

وبذلك يؤدي األخذ باإلحالة في هذا الفرض إلى تسهيل  النزعة الوطنية التي يجب أن تهيمن على حلول تنازع القوانين،

  .مهمة القاضي الوطني، فهو يعرف قانونه أكثر من غيره

  ة::  يبرر هذا الفريق رأيه بالحجج التالي ب( الفريق الرافض لإلحالة    

       ًيترتب على األخذ باإلحالة مساس بالسيادة الوطنية ،ذلك أن المشرع الوطني عندما يضع قواعد اإلسناد  أوال :

قاعدة اإلسناد الوطنية وأيضا   فإنه يرسم حدود سيادته الوطنية ، وباألخذ بقاعدة اإلسناد األجنبية هو تعطيل إلعمال 

 ألوامر المشرع هذا من جهة .

ن جهة أخرى، نجد أن المشرع الوطني بتعيينه وفقا لقواعد إسناده قانونا أجنبيا إنما يقصد به تطبيق قواعد وم     

الموضوعية وليست قواعد اإلسناد ،ألن هدفه المفاضلة بين تطبيق القواعد الموضوعية في القانونين الوطني األجنبي، 

 . تنازع القوانينوبهذا التحديد يبتغي المشرع الوطني إيجاد حل لمشكلة  

   وردا على حجة المؤيدين لإلحالة القائلة بعدم تجزئة القانون األجنبي أي األخذ بالقواعد الموضوعية ثانيا :

وأيضا قواعد اإلسناد فيه ، من شأنه أن يبقي الدعوى  بدون حل، ولتجنب هذا  يجب األخذ بقاعدة اإلسناد الوطنية التي 

  .وضوعة للقانون األجنبي دون قواعد إسنادهتشير إلى تطبيق القواعد الم
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لقانونه          يرجع سبب اإلحالة إلى كون القانون األجنبي الذي عينته قاعدة اإلسناد الوطني رفض االختصاص       

،  ومنهم تفويضعتبر اإلحالة ( . وقد اختلف الفقهاء في أساسها، فمنهم من اكم ذكرنا  ما يسمي بالتنازع السلبي ) وهو 

  (.1)أساس مبدأ اإلقليمية ، ومنهم من يؤسسها على  حل احتياطيمن اعتبرها 

: عندما تشير قواعد اإلسناد في قانون القاضي  إلى اختصاص قانون أجنبي معين فإنها ال تشير اإلحالة تفويض-أ(

عيين القانون الذي  سيطبقه على النزاع  والذي قد إلى  القواعد الموضوعية فحسب بل تفوض المشرع األجنبي سلطة ت

يكون قانونه ) حالة عدم وجود إحالة( ، أو قانون القاضي ) إحالة من الدرجة األولى(، أو قانون أجنبي آخر ) إحالة من 

 الدرجة الثانية(.

                                                  :                                      (2): تعرضت هذه النظرية إلى انتقادين  نقـد -

1- التفويض معناه التنازل عن سيادة الدولة ، وذلك بمجرد أن المشرع األجنبي يناط به أمر توزيع االختصاص :

 التشريعي ما يترتب عنه عدم احترام  سيادة المشرع الوطني.

2-قانون له عالقة بالنزاع يرفض االختصاص المخول له  : أن هذا يؤدي إلى حلقة مفرغة ، وذلك لما يكون كل

 األمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة.    ، وقد يرفض هذا الثاني اختصاصه ويحيله بدوره إلى قانون آخر 

 : اإلحالة حل احتياطي-(ب

لة هناك :حيث رأى أن في كل دو(Pigeonniere lerebours)قال بهذا الرأي الفقيه الفرنسي ليروبور بيجونيير  

قواعد أصلية وقواعد احتياطية  ،حيث ذهب إلى أنه في حالة رفض االختصاص من قبل القانون األجنبي المعين من قبل 

قاعدة اإلسناد الوطنية ،فإنه يتم اللجوء إلى قاعدة اإلسناد االحتياطية ، يأتمر بها القاضي الوطني. وقد ابتدعت هذه 

هت لإلحالة التي تتمثل في أن إعمالها يؤدي إلى أن يأتمر القاضي الوطني بأوامر النظرية  لتجنب االنتقادات التي  وج

 المشرع األجنبي. 

من االنتقادات ومن أهمهما ، أن القول بوجود قواعد إسناد احتياطية إلى هي أيضا : هذه النظرية لم تسلم  *  نقـد

 (.3) يوجد ما يدل على وجودها  جانب قواعد  اإلسناد األصلية هو  ضرب من الخيال والوهــم ، وال

، الذي يرى أن األصل في تطبيـق القانون  هو مبدأ (Niboyet)وهو رأي الفقيه نيبوييه     :أساس مبدأ اإلقليمية(ج 

 قاعدة اإلسناد حدود البلد وبذلك نجد أن العنصر األجنبي أصبح هناك امتداد لهذه القوانين خارج اإلقليمية، ونظـرا لدخول

ة عندما تشير إلى قانون أجنبي والذي يرفض بدوره االختصاص فإنه بذلك يفتح المجال إلى اللجوء للقانون الوطني

الوطني مرة أخرى عمال بمبدأ إقليمية القوانين وبذلك يسترد قانون القاضي واليته ، أي إخضاع النزاع لقانون القاضي  

 .حتى ال يبقى بدون قانون يحكمها 

وال تبرر ، تبرر فقط اإلحالة من الدرجة األولىم هذه النظرية من النقد ، ذلك أن هذه النظرية : لم تسل * نقــد   

إضافة إلى أن المبالغة  في عقد االختصاص  لقانون القاضي لما يرفض القانون األجنبي  اإلحالة من الدرجة الثانية ، 

تربطه بقانون القاضي إال برباط جد ضعيف هو  االختصاص المخول له، على الرغم  من أن يكون النزاع المطروح  ال

رباط االختصاص القضائي. فمثالً لو أن  نزاع يتعلق بأهلية انجليزي متوطن في الدنمارك ، فليس من المعقول أن نطبق 

                                                           
1

ي في هذه المحاضرة بأساسي إضافة إلى هذين األساسيين ، هناك أسس أخرى من أساس مبدأ اإلقليمية، وأساس فكرة التنسيق بين قواعد اإلسناد ، وأخرى ، غير أننا نكتف - 

 التفويض وأساس قواعد اإلسناد االحتياطية.
2

 111و  110قانون الدولي الخاص الجزائري،  مرجع سبق ذكره في محاضرات سابقة، ص أنظر ،أعراب بلقاسم، ال - 
3

 .113و 112أعراب بلقاسم، المرجع نفسه ، ص  - 
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عليه القانون الجزائري، على أساس القانون اإلنجليزي  الذي أحال على قانون الموطن  وهو القانون الدنماركي ، وهو 

 األقرب إلى النزاع وأكثر عالقة من القانون الجزائري .

موقف المشرع الجزائري من اإلحالة 

ما يفيد قبوله باإلحالة في مجال التنازع الداخلي، حيث نصت  -2005قبل تعديل سنة  –جاء في القانون المدني  -

المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو متى ظهر من األحكام الواردة في المواد مدني جزائري على أنه: " 23ادة الم

قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب 

 ".تطبيقه

للمادة ، الذي أضاف فقرة  ثانية 2005جوان  20المؤرخ في   10-05بموجب القانون   2005وفي تعديل سنة  -

إذا لم يوجد في القانون المختص ) أي القانون األجنبي( نص في هذا الشأن ، طُبق التشريع  ءت كما يلي " ، وقد جا 23

 ".الغالب  في البلد ، في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد اإلقليمي

ختصاص للقانون الجزائري عندما يتعذر إثبات القانون ، ما يفيد انعقاد االمكرر 23المادة غير أنه نص في  -   

يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنبي الواجب األجنبي الواجب التطبيق ، حيث نصت على أنه " 

 التطبيق "

اإلحالة من  الدرجة  ما يفيد أنه رفضفي فقرتها األولي  1مكرر  23: جاءت أحكام  المادة  أما موقفه من اإلحالة -        

إال أحكامه  ، حيث نص  على أنه إذا تقرر وفقا لقواعد اإلسناد الوطنية أن قانونا أجنبيا واجب التطبيق ، فإنه ال تطبق الثانية 

 .الداخلية دون تلك  الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان

 

أخذ باإلحالة من الدرجة األولى ، حيث  جاءت كما يلي " بيد أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية  من المادة  نالحظ بأنه   

                                                                                                                                                                                                                                ".غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون األجنبي المختص

 


