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CDIP/24/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  30 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

ل مل اقرتاح
َّ
شروع مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات بشأن تسجيل العالمات اجلماعية معد

 ة بصفته قضية حمورية يف التنمية االقتصاديةللشركات احمللي
عداد مانة من اإ  الأ

ن دورهتا الثالثة والعرشين، الوثيقة  .1 ابا  CDIP/23/15انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(، اإ

اكت احمللية بصفته قضية مقرتح مرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرش "

جيابية يف مقرتح املرشوع وطلبت من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات العمل نو "". حمورية يف التمنية الاقتصادية ظرت اللجنة ابإ

 ."مع الأمانة عىل مواصةل تطوير املرشوع للنظر فيه يف ادلورة القادمة

ل ملرش  عىل مرفق هذه الوثيقةفيحتوي  .2 دوةل بوليفيا املتعددة القوميات اذلي ُأعدا بدمع من  وعالاقرتاح املعدَّ

 الويبو. أأمانة

ىل النظر يف مرفق  .3 ن جلنة التمنية مدعوة اإ اإ

 هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 10و 4و 1توصيات أأجندة التمنية 

 وثيقة املرشوع

 امللخص .1

 DA_1_4_10_01 رمز املرشوع

 ت احمللية بصفته قضية حمورية يف التمنية الاقتصاديةتسجيل العالمات امجلاعية للرشاك العنوان

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة  :1التوصية  توصيات أأجندة التمنية

حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة 

مس توايت التمنية ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف 

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا  املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة 

 بلك بدل.

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت  :4التوصية 

لصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل تعمل يف جمال البحث العلمي وا

 وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

ا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهت :10التوصية 

الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة 

قلميية  العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا قلميية ودون الإ عىل املنظامت الإ

 املعنية ابمللكية الفكرية.

هيدف املرشوع اإىل حتويل املكتب الوطين اخملتص )ادلائرة الوطنية للملكية الفكرية  وصف موجز للمرشوع

(SENAPIيف حاةل دوةل بوليفيا املتعددة القوميات، أأو املكتب املعين يف ) )لك بدل مس تفيد 

ىل كيان يربط بني تسجيل العالمات امجلاعية والتمنية احمللية  لرشاكت الصغرية واملتوسطة ادمع يو اإ

جيابية لسلعها، وتسوقها عىل املس توى الوطين،  ن طريق تشجيعع املامرسات اليت تودلا صورة اإ

يالء الأولو   ية لالس تدامة.وتربطها ابملامرسات التقليدية والقمية املضافة املتأأتية من اإ
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نشاء "حاضنة للعالمات امجلاعية" مبشاركة ادلائرة الوطنية ) اإىلالاقرتاح  هيدفو  ( SENAPIاإ

تكون مسؤوةل عن تقيمي  يف لك بدل مس تفيد( حلالاسب ب والهيئات اخلاصة والعامة املعنية )

تارها الهيئات، وتقدمي اجلدوى من الناحية التقنية واملالية والسوقية للسلع واخلدمات اليت ت 

خدمات املشورة تقنية بشأأن حامية العالمات التجارية، واملساعدة يف تسجيل العالمات 

 امجلاعية.

مناطق دوةل بوليفيا املتعددة  لكيف المنو الاقتصادي والتمنية يف املرشوع ، سيُسهم مثمن و 

من الروابط القامئة  قىص اس تفادةأأ القوميات )وثالثة بدلان انمية أأخرى( من خالل الاس تفادة 

نتاج وامللكية الفكرية.  بني رأأس املال الاجامتعي ورشاكت الإ

د أأحصاب الأعامل وس تكون املساعدة التقنية مطلوبة يف ثالث مراحل. ففي املرحةل الأوىل، ُُيدَّ 

من تسجيل عالمة جامعية. ويف املرحةل الثانية،  واس تفيدي ميكن أأن  ذليناوالأطراف املعنية 

م املساعدة عن طريق أأنشطة التوعية تُنشأأ  العالمة امجلاعية وتُسجَّل. ويف املرحةل الثالثة، تقدَّ

 .ضامن اس تدامة املرشوع وتكوين الكفاءات من أأجل املسامهة يف

 من املرشوع ملنشودةاالنتيجة 

ن مهيلكة نظام لدلمع والتعزيز لتيسري تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته حمورًا 

نتاج. التمنيةحماور   الاقتصادية القامئة عىل الإ

 8 برانمج التنفيذ

الروابط مع الربامج 

الأخرى أأو مشاريع 

 أأجندة التمنية الأخرى

 30و 9و 6و 2الربامج: 

"امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية  DA_4_10_01املشاريع: 

دارة التصاممي "امل DA_4_10_02والبدلان الأقل منوًا"؛ و  رشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

"امللكية  DA_1_10_12_01لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً"؛ و

الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى: تسخري امللكية الفكرية لأغراض تمنية 

مللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع "ا DA_1_10_12_40_01س ياحة املأأكولت"؛ و

 الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية"
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الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع : 1.3ه النتيجة املرتقبة

 .الأهداف الإمنائية الوطنية

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من ك :2.3النتيجة املرتقبة ه فاءات معزَّ

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 .ان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدل

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث  :6.3املرتقبة هالنتيجة  قدرات معزا

 .من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

 شهراً  24 مدة املرشوع

خالف وارد ملفرنك سويرسي  325,000فرنك سويرسي مهنا  450,000املزيانية الإجاملية:  مزيانية املرشوع

 ملوارد املوظفني 125,000وظفني وامل

 وصف املرشوع .2

 مقدمة للموضوع 1.2

يف العديد من بدلان املنطقة، تس تفيد الرشاكت الصغرية واملتوسطة من مزااي نسبية اكتسبهتا من تشكيل مجموعات، اكنت 

ىل السوق من خالل التخصص يف توريد السو تعرف تقليداًي ابلحتادات أأو امجلعيات،  لع واخلدمات حسب تعزز نفاذها اإ

 القطاع اجلغرايف أأو حسب الفرع الصناعي.

( بصورة جامعية، لكهنا غري مدركة SENAPIالوطنية ) ائرةامتعية اجملمتعية اليت حددهتا ادلوتعمل معظم الرشاكت الاج

ىل  من مث، توجدللمزيات اليت يتيحها اس تخدام عالمة جامعية، و  اكت الصغرية نطاق الرش ل بشلك واسع  لرتوجياحاجة اإ

هنا تكتسب دينامية  واملتوسطة وفوائدها ومسامههتا، اليت ميكن أأن تشلك مزية نسبية، ونظرًا لأهنا رشاكت صغرية نسبيًا، فاإ

جامعية أأكرب. وتعمل الرشاكت الصغرية دون هجاز بريوقراطي كبري ودلهيا مرونة أأكرب يف التكيف مع ظروف السوق. 

ىل اعرتاف أأكرب "يف يفيض اإىل وفورات  اذلي امجلاعيالعمل املزااي الأخرى  ومن اليت حتمل عالمة جتارية"  لسلعاباحلجم واإ

 عىل حنو ما ُيدث يف الرشاكت الكبرية.
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 الأهداف 2.2

 :الهدف العام

 التمنية الاقتصادية. ن حماورمهيلكة نظام لدلمع والتعزيز لتيسري تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته حمورًا 

 :داف اخلاصةالأه

وضع اسرتاتيجية للتوعية والإعالم والرتوجي فامي خيص مزااي تسجيل العالمات امجلاعية وفرص التسجيل وفوائده  .1

 مكلكية فكرية للرشاكت اجملمتعية الصغرية.

 املسامهة يف تعزيز البنية املؤسس ية دلمع حتديد العالمات امجلاعية وتطويرها وتسجيلها. .2

 وصون ودمع الرشاكت الصغرية ابس تخدام العالمات امجلاعية.الهنوض بأ ليات محلاية  .3

 الاسرتاتيجية 3.2

 النطاق أألف.

سيُنفاذ املرشوع يف دوةل بوليفيا املتعددة القوميات وثالثة بدلان مس تفيدة أأخرى، مع مراعاة دمع الويبو وخطوط 

 املشرتك. التعاون

 معايري اختيار البدلان املس تفيدة ابء.

 لفعيل للبدلان الرائدة الثالثة الأخرى عىل مجةل من املعايري مهنا ما ييل:س يعمتد الاختيار ا

 تعيني منسق وطين بصفة ممثل مؤسيس للبدل. .1

طار ترشيعي محلاية العالمات امجلاعية؛ .2  وجود مؤسسات واإ

 حبذا وجود مجعية أأو منظمة أأو مجموعة من املنتجني ميكن أأن تس تفيد من اس تخدام العالمة امجلاعية؛ .3

 حاجة فعلية اإىل دمع الرشاكت احمللية يف تطوير العالمات امجلاعية؛ وجود .4

عراب الهيئات املعنية ابمللكية الفكرية يف ادلوةل العضو عن اهامتهما؛ .5  اإ

 الزتام البدل بتخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ املرشوع بفعالية وضامن اس تدامته. .6

لهيا أأعاله. وس تقدم ادلول الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع  اقرتاحًا يتضمن وصفًا موجزًا للعنارص املشار اإ
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 اسرتاتيجية التنفيذ جمي.

 سيُنفَّذ املرشوع عىل ثالث مراحل ييل بياهنا:

 حتديد املنتجات احملمتل أأن تس تفيد من العالمة امجلاعية واختيار املنتج الهنايئ :1 املرحةل

نتاج والرشاكت احمللية اليت ميكن نطاق دراسة  :1.1 النشاط  أأن تس تفيد من اس تخدام العالمات امجلاعية.عن مناطق الإ

عالمية لفائدة عاليةف :2.1 النشاط  .مجلاعيةااحملمتةل لس تخدام العالمات  زاايملااحملليني عن  عاملالسلطات احمللية وأأحصاب الأ  اإ

نشاء مجعية محلايهتا واحد اختيار منتج :3.1 النشاط أأو حتديد امجلعية  يف لك بدل مس تفيد توضع هل عالمة جامعية وتسجَّل، واإ

 القامئة بسب احلال.

 عالمات للأغراض التجارية. وضعو حلقة معل مع أأعضاء امجلعية عن بناء الهوية امجلاعية  :4.1 النشاط

طالقها مجلاعيةاالعالمة  ضعو  :2 املرحةل  وتسجيلها واإ

 صياغة اللواحئ املنظمة لس تخدام العالمة امجلاعية واعامتدها. :1.2 النشاط

 .تفاق عليهالعالمة امجلاعية وال تصممي شعار :2.2 النشاط

 تسجيل العالمة امجلاعية. :3.2 النشاط

 تنظمي فعاليات لإطالق العالمة امجلاعية. :4.2 النشاط

 أأنشطة تكوين الكفاءات والتوعية :3 املرحةل

عداد دليل معيل عن وضع العالمات امجلاعية وتسجيلها من أأجل الاسرتشاد به يف املرشوعات املامثةل وتكييفه  :1.3 النشاط اإ

 بسب خصائص لك بدل مس تفيد.

 وتسجيلها. مجلاعيةاالفكرية عىل وضع العالمات  تنظمي تدريب ملوظفي امللكية :2.3 النشاط

عداد مواد توعية )منشور :3.3 النشاط  وفيديو قصري(. تروجيي اإ

 اخملاطر احملمتةل وتدابري التخفيف من أ اثرها .دال

ي بعض مجعيات املنتجني للتغيري : 1اخلطر   الرشوع يف تسجيل العالمة امجلاعية. عندتصدا

عالم وتوعي1التدبري   ة واسعة النطاق والتأأثري عن املزااي النسبية لس تخدام العالمات امجلاعية.: تنظمي محالت اإ

 اإطالق معلية احتضان العالمة امجلاعية.فيعرقل ذكل داخل امجلعيات اجملمتعية  خالفات ظهوراحامتل : 2اخلطر 

 رشاكء لأفاكر ممثرة.بأ اثر الضعف التنظميي يف صياغة ال  احملليني : العمل عىل توعية السلطات احمللية واملنتجني2التدبري 
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 : القدرات املؤسس ية احملدودة دلى اجملموعات املس تفيدة يف وضع العالمة امجلاعية وتسجيلها والاس تفادة مهنا.3اخلطر 

جراء تقيمي مؤسيس جملموعات املس تفيدين احملمتةل قبل اختيارها.3التدبري   : اإ

 الاس تعراض والتقيمي .3

 اجلدول الزمين لس تعراض املرشوع 1.3

م تقرير مرحيل س نوي يك تنظر فيه جلنة التمنية.س ي  قدَّ

ىل  م اإ  جلنة التمنية.وس ُيجرى تقيمي ذايت هنايئ فور اس تكامل املرشوع يقدَّ

ىل   جلنة التمنية.وس يعد خبري استشاري خاريج تقريرًا عن التقيمي الهنايئ املس تقل فور اس تكامل املرشوع ويقدمه اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.3

 مؤرشات الإجناز الناحج )مؤرشات النواجت( املرشوع نواجت

  اختيار ثالثة بدلان مس تفيدة

ضافة اإىل دوةل بوليفيا املتعددة القوميات(  )اإ

 ؛ختيار ثالثة بدلان )بناء عىل معايري الاختيار املتفق علهيا(ا

 ىل املس توى القطريع تعيني هجات تنس يق لتنفيذ املرشوع

  صياغة أأربع خطط لتنفيذ املرشوع واعامتدها يد القطرياملوافقة عىل خطط املرشوع عىل الصع 

 )خطة للك بدل مس تفيد(

أأربع دراسات نطاق عن املنتجات أأو اخلدمات احملمتةل 

اليت ميكن أأن تس تفيد من اس تخدام العالمات امجلاعية 

 )دراسة للك بدل مس تفيد(

تصديق هجات التنس يق احمللية يف البدلان املس تفيدة وأأمانة الويبو 

 ىل دراسة النطاق الهنائيةع

عالمية لفائدة اتعاليف السلطات احمللية وأأحصاب  اإ

متةل لس تخدام العالمات احمل  زااياملاحملليني عن  عاملالأ 

 اعيةامجل

تحسن فهمهم ب نس بة مئوية كبرية من املشاركني يف الفعاليات  فادةاإ 

 للمزااي احملمتةل لس تخدام العالمات امجلاعية

حد يف لك بدل مس تفيد توضع هل عالمة اختيار منتج وا

نشاء مجعية محلايهتا أأو حتديد  جامعية وتسجَّل، واإ

 امجلعية القامئة بسب احلال

نشاء أأو حتديد مجعية واحدة يف لك بدل  اختيار منتج واحد واإ

 مس تفيد

صياغة اللواحئ املنظمة لس تخدام العالمة امجلاعية 

 واعامتدها )يف لك بدل مس تفيد(

 احئ منظمة لالس تخدام واعامتدها يف لك بدل مس تفيدصياغة لو 

 تصممي الشعار والتفاق عليه يف لك بدل مس تفيد تصممي شعار العالمة امجلاعية )يف لك بدل مس تفيد(

 تسجيل عالمة جامعية واحدة يف لك بدل مس تفيد تسجيل العالمة امجلاعية )يف لك بدل مس تفيد(

 التنظمي الناحج لفعالية الإطالق فعالية لإطالق العالمة امجلاعية

 )فعالية للك عالمة جامعية / بدل مس تفيد(
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عداد دليل معيل عن وضع العالمات امجلاعية  اإ

وتسجيلها من أأجل الاسرتشاد به يف املرشوعات 

 املامثةل

عداد دليل معيل   وتكييفه بسب خصائص لك بدل مس تفيداإ

امللكية الفكرية عىل وضع  ملوظفيتنظمي تدريب 

 وتسجيلها )يف لك بدل مس تفيد( مجلاعيةاالعالمات 

ن ب نس بة مئوية كبرية من املشاركني فادةاإ  أأن التدريب قد حسَّ

 معارفهم وهماراهتم فامي يتعلق بوضع العالمات امجلاعية وتسجيلها

عداد مواد توعية )يف لك بدل مس تفيد( عداد منشور تروجيي وفيديو قصري )للك بدل مس تفيد( اإ  اإ

 مؤرشات النجاح يف حتقيق أأهداف املرشوع )مؤرشات النواجت( ملرشوعأأهداف ا

وضع اسرتاتيجية للتوعية والإعالم والرتوجي فامي خيص 

مزااي تسجيل العالمات امجلاعية وفرص التسجيل 

 فكرية للرشاكت اجملمتعية الصغريةوفوائده مكلكية 

هنا عىل أأ بنس بة مئوية كبرية من الرشاكت اجملمتعية الصغرية  فادةاإ 

دراية مبزااي تسجيل العالمات امجلاعية وفرص التسجيل وفوائده 

 )اس تبيان(

املسامهة يف تعزيز البنية املؤسس ية دلمع حتديد 

 العالمات امجلاعية وتطويرها وتسجيلها

 وضع عالمة جامعية وتسجيلها يف لك بدل مس تفيد

الهنوض بأ ليات محلاية وصون ودمع الرشاكت الصغرية 

 م العالمات امجلاعيةابس تخدا

ضافية يف غضون مخس س نوات من  تسجيل عالمات جامعية اإ

جناز املرشوع يف لك بدل مس تفيد )تقيمي الأثر(  اإ
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 1اجلدول الزمين للتنفيذ .4

 الفصول النشاط

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 

 النشاطان السابقان للتنفيذ:

 اختيار البدلان املس تفيدة -

 حملليةتعيني هجات التنس يق ا -

        

        X املوافقة عىل خطط املشاريع القطرية

عداد دراسة نطاق يف لك بدل مس تفيد        X X اإ

عالمية لفائدة اتفعالي       X X  احملمتةل لس تخدام العالمات امجلاعية ملزااياالسلطات احمللية وأأحصاب الأعامل احملليني عن  اإ

نشاء مجعية محلايهتا أأو حتديد امجلعية القامئة بسب اختيار منتج واحد يف لك بدل مس تفي د توضع هل عالمة جامعية وتسجَّل، واإ

 احلال يف لك بدل مس تفيد

 X X      

     X X   حلقة معل مع أأعضاء امجلعية يف لك بدل مس تفيد

     X X   صياغة اللواحئ املنظمة لس تخدام العالمة امجلاعية واعامتدها يف لك بدل مس تفيد

     X X   تصممي شعار العالمة امجلاعية يف لك بدل مس تفيد

    X     تسجيل العالمة امجلاعية يف لك بدل مس تفيد

   X      تنظمي فعالية لإطالق العالمة امجلاعية يف لك بدل مس تفيد

عداد دليل معيل عن وضع العالمات امجلاعية وتسجيلها من أأجل الاسرتشاد به يف املرشوعات ا ملامثةل وتكييفه بسب اإ

 بدل مس تفيد خصائص لك

    X X   

  X X      تنظمي تدريب ملوظفي امللكية الفكرية يف لك بدل مس تفيد

نتاج مواد توعية )منشور وفيديو قصري يف لك بدل مس تفيد(   X X X     اإ

 X        التقيمي

                                         
 سيبدأأ التنفيذ فور اختيار لك البدلان املس تفيدة من املرشوع وتعيني هجات التنس يق يف لك مهنا. 1
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 النواجتمجموع املوارد بسب  .5

 عاجملمو  2021 2020 نواجت املرشوع
 

 خالف املوظفني املوظفون خالف املوظفني املوظفون

 
 28,000   28,000  راسات نطاقد 4

عالمية 4  30,000   30,000  فعاليات اإ

نشاء امل اختيار   20,000   20,000  (4) عيةامجل نتج وحتديد أأو اإ

 30,000   30,000  حلقات معل مع أأعضاء امجلعية 4

 28,000   28,000  (4اللواحئ واعامتدها )ياغة ص 

 9,000   9,000  (4شعار )ال صممي ت

 10,000 10,000    (4اعية )العالمة امجلسجيل ت 

 50,000 50,000    فعاليات اإطالق 4

عداد   18,000 18,000     وتكييفهعميلالليل ادلاإ

 66,000 66,000    أأنشطة تدريب 4

 26,000 26,000    منشور وفيديو قصري(مجموعات من مواد التوعية ) 4

 10,000 10,000    لتقيميا

 125,000  62,500  62,500 2املوظفون جملموع،ا

 325,000 180,000  145,000  خالف املوظفني جملموع،ا

 450,000 180,000 62,500 145,000 62,500 وعاجملم

 

                                         
 .2-ف لرتبةاموظفون فنيون من  05% 2
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 موارد خالف املوظفني بسب فئة التلكفة

 ابلفرنك السويرسي() 

 موعاجمل التعاقديةمات خلدا السفر والتدريب واملنح طالنشا

  التعاقدية الأخرىمات داخل يةالتعاقدية الفردخلدمات ا لنرشا ملؤمتراتا ومنح السفر هلريب التد الغريسفار أأ  املوظفنيعثات ب 

 28,000  28,000      دراسات نطاق 4

عالمية 4  30,000     10,000  20,000 فعاليات اإ

نشاء امل اختيار   20,000  20,000      (4) عيةامجل نتج وحتديد أأو اإ

 30,000     10,000  20,000 حلقات معل مع أأعضاء امجلعية 4

 28,000  28,000      (4اللواحئ واعامتدها )ياغة ص 

 9,000 5,000 4,000      (4شعار )ال صممي ت

 10,000  10,000      (4اعية )العالمة امجلسجيل ت 

 50,000     10,000 20,000 20,000 فعاليات اإطالق 4

عداد   18,000  10,000 8,000      وتكييفهعميلالليل ادلاإ

 66,000  16,000   10,000 20,000 20,000 أأنشطة تدريب 4

 26,000 12,000 4,000 10,000     وفيديو قصري( منشور) مجموعات من مواد التوعية 4

 10,000  10,000      ميالتقي

 325,000 17,000 130,000 18,000  40,000 40,000 80,000 موعاجمل
 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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