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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

 استخدام رموز التصنيف الوطني يف الطلبات الدولية

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص
داراتبغرض ختويل الوثيقة حتديثا للمقرتحات هذه تقدم  .1 ماكنية البحث ادلويل  اإ حاةلاإ رموز التصنيف التعاوين  اإ

ىل املكتب ادلويل يف  للرباءات طلب ادلويلللللرباءات اخملصصة  لتصنيف الوطينل  الأخرى رموزالت و رباءالل قابل  نسقاإ
حاةلقرتح ، ي  وعىل وجه اخلصوص. (PATENTSCOPE)يف ركن الرباءات  النرش ادلويللأغراض  للقراءة أ ليا رموز  اإ

ما التصنيف هذه رسال تقرير البحث ادلويل  أأثناء، أأو كحزمة بياانت منفصةل XML نسق كجزء من تقرير حبث دويل يف اإ اإ
ىل املكتب ادلويل.  اإ

 معلومات أأساس ية
ىل أأن املكتب ادلويل س يقدم اقرتاحا  دورته يف الفريق العامل انقش .2 دارات البحث خيول لإ العارشة وثيقة أأشارت اإ

ماكنية  حاةلادلويل اإ ىل املكتب ادلويلارموز وز التصنيف التعاوين للرباءات و رم اإ عىل أأن  لتصنيف الوطين للرباءات املوجه اإ
دارة البحث ادلويل من البياانت وأأن حتيلها بنسق  ا انقش هذو(. PCT/WG/10/4)الوثيقة  لياقابل للقراءة أ  تتحقق اإ

 ناقااتامل املكتب ادلويل ملتابعة  أأصدرهواذلي   2016نومفرب 30املؤرخ  C. PCT 1488أأيًضا الردود عىل التعممي التعممي 
" حتديد التصنيف الوطين عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية املناورةمجهورية كوراي بعنوان " اذلي تقدمت بهقرتح امل باأأن

ىل ادلورة التاسعة للفريق العامل )الوثيقة  حيث ق دم  (.PCT/WG/9/26اإ
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ىل  196واملتابعة املتفق علهيا يف الفقرات   PCT/WG/10/4ويرد تلخيص للمناقاات الواردة يف الوثيقة  .3 من  198اإ
 (:PCT/WG/10/25تقرير ادلورة )الوثيقة 

ل أأن بعض الوفود ترغب يف  .196" وأأوجز الرئيس قائال أأن هناك اتفاقا عاما عىل املقرتحات الواردة يف الوثيقة، اإ
. وطلب وفد صفحة غالف مناور الطلبات ادلوليةترك اخليار مفتوحا لإدراج الرموز الوطنية لتصنيف الرباءات يف 

دراج التصنيف التعاوين للرباءات يف الهند أأيضا من املكتب ادلويل تقدمي املزيد من التفاصيل عن  الصفحة فوائد اإ
 "، ول س امي ابلنس بة للماكتب اليت ل تس تخدم التصنيف التعاوين للرباءات.الأوىل

ىل أأن املكتب ادلويل س يكون عىل اس تعداد لتقدمي املزيد من املعلومات عن فوائد نرش  .197" وأأشارت الأمانة اإ
، ول س امي للماكتب اليت مل تس تخدم هذا التصنيف. وس يتااور وىللصفحة الأ االتصنيف التعاوين للرباءات يف 

املكتب ادلويل أأيضا مع املاكتب من خالل تعممي باأأن املعايري التقنية املناس بة اليت س تكون رضورية للتبادل الفعال 
ىل املكتب ادلويل أأو من املكتب دارات البحث ادلويل اإ ىل مس تخديم  لرموز التصنيف الوطنية سواء من اإ ادلويل اإ

جراء تغيريات عىل شلك أأي معليات تبادل للبياانت  معلومات الرباءات. وس يلزم توجيه حتذير مناسب يف حال اإ
ىل أأنه مس تعد للعمل مع وفد مجهورية  لهيا املعلومات اجلديدة. وأأشار املكتب ادلويل أأيضا اإ املوجودة واليت تضاف اإ

ير الاقرتاح. وعالوة عىل ذكل، أأقرت الأمانة بأأن الاقرتاح ل يقترص عىل كوراي واملاكتب الأخرى املهمتة بتطو 
التصنيف التعاوين للرباءات وميكن أأن يامل خمططات وطنية لتصنيف الرباءات مثل نظام التصنيف القامئ عىل 

 "فهرس امللفات يف الياابن.

صدار تعممي. 198" لفائدة املاكتب ومجموعات  واتفق الفريق العامل عىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل اإ
ىل التااور حول اخلطوات القادمة، كام هو مبنين يف الفقرة   "أأعاله. 197املس تخدمني دلعوهتا اإ

 C. PCT 1536 التعممي
 C. PCT 1536(، أأصدر املكتب ادلويل التعممي أأعاله 3متابعًة لدلعوة اليت وهجها الفريق العامل )انظر الفقرة  .4

ىل املاكتب بصفهتا ماكتب  2018 أأبريل 13املؤرخ  دارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ال تسّلن ل ووهجه اإ طلبات واإ
ىل بعض املنظامت غري احلكومية اليت متثل مس تخديم نظام معاهدةخمتارةادلويل وماكتب معيَّنة أأو   الرباءات. ، واإ

دراج   الطلبات ادلولية اتصفحة غالف مناورعىل التصنيف التعاوين للرباءات فوائد ومساوئ اإ

دراج  11و  10انقات الفقراتن  .5 صفحة غالف ماور يف التصنيف التعاوين للرباءات من التعممي فوائد ومساوئ اإ
 ، عىل النحو التايل:الطلبات ادلولية

 التالية: الفوائد ف مناور الطلبات ادلوليةصفحة غالعىل التصنيف التعاوين للرباءات دراج رموز لإ  س يكون .10"

  مما جيعل رموز التصنيف التعاوين للرباءات صفحة غالف مناور الطلبات ادلوليةستتضمن ،
 أأكرث وضوًحا للجمهور.التصنيف التعاوين للرباءات 

   دراهجا يف الفقرة التصنيف التعاوين للرباءات تصبح رموز س من  2.2جزءًا من املعلومات اليت جيب اإ
معاهدة التعاون باأأن الرباءات من "1"86.1، وابلتايل وفقًا للقاعدة للتوجهيات الإدارية دالاملرفق 
دراهجا يف اجلريدة الرمسية ومن مث نرشها يف البياانت البيبليوغرافية ملعاهدة التعاون باأأن ينبغي  اإ

 يسمح ومن شأأن هذا أأن(. PATENTSCOPEدلويل عىل ركن الرباءات )ا للطلبالرباءات 
غطي واليت ت، الصفحة الأماميةعىل مضن خيار البحث التصنيف التعاوين للرباءات لبحث عن رموز اب

ىل  جمالت متعددة  .حمددة اتتصنيفيف بحث ال ابلإضافة اإ
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  بنسق بياانتال ميكن للماكتب اليت ل تتلقى XML  التصنيف التعاوين للرباءات ز احلصول عىل رمو
حالهتا تبسهوةل أأكرث مما لو مت . وهذا من شأأنه تسهيل معل XML بنسق منفصةل فقط كحزمة بياانت اإ

 يف املرحةل الوطنية.التصنيف التعاوين للرباءات ابس تخدام  الطلباتهذه املاكتب املعينة اليت تصنف 

مناور الطلب ادلويل صفحة غالف يف التصنيف التعاوين للرباءات دراج رموز لإ  س يكون، من انحية أأخرى. 11"
 :التالية املساوئ

  دارات تدرجميكن أأن يف  الواردة الرموز تكلالتصنيف التعاوين للرباءات البحث ادلولية اليت تطبق  اإ
طارتقرير البحث ادلويل  ذه ه فلكام أأدرجتمن معاهدة التعاون باأأن الرباءات. )أأ( 3.43القاعدة  يف اإ

 تلقائًيا ، ميكن اس تخراج املعلوماتقابل للقراءة أ لًيا نسقاملعلومات يف تقرير البحث ادلويل يف 
ىل  دراجواس تخداهما كحقل حبث دون احلاجة اإ يف مثل وادلويل.  صفحة غالف الطلبالرموز عىل  اإ

 مناور صفحة غالف عىللتكرار تصنيف تقرير البحث  كبرية، لن يكون هناك أأي قمية هذه احلالت
 ادلويل. لطلبا

  لتصنيف طلبات الرباءات يف املرحةل التصنيف التعاوين للرباءات كن للماكتب املعيننة اليت تس تخدم ميو
من تقرير البحث ادلويل أأو التقرير المتهيدي التصنيف التعاوين للرباءات الوطنية احلصول عىل رموز 

دراج ، ليس من الرضوري بياانت منفصةل. وابلتايلمن حزمة ادلويل باأأن الأهلية للرباءة أأو كجزء  اإ
الطلب ادلويل لإجراء تصنيف املرحةل الوطنية استناًدا  صفحة غالف عىلالتصنيف التعاوين للرباءات 

ىل رموز   .التصنيف التعاوين للرباءاتاإ

  ىل حد كب متااهبان ومتكرران التصنيف التعاوين للرباءاتو  يعد التصنيف ادلويل للرباءاتو حيث ري. اإ
)حوايل الربع( دلهيا  مدخل 17 916، مهنا فقط لرباءاتليف التصنيف ادلويل  مدخل 72 137يوجد 

يف ل يوجد دلهيا ماكئف  رمزًا فقط داخهل 111والتصنيف التعاوين للرباءات أأقسام فرعية داخل 
ىل حدوث ارتباك. يل. وابلتاالتصنيف ادلويل للرباءات دراج الك التصنيفني قد يؤدي اإ ن اإ في ف، فاإ

ىل معلومات التصنيف املتاحة. قد بعض احلالت  جتلب الرموز الإضافية قمية مضافة حمدودة اإ

  تفاصيل  ورمغ أأنيف الوقت احلايل أأربع مرات يف الس نة. التصنيف التعاوين للرباءات يمت حتديث و
ل أأنه  التصنيف التعاوين للرباءاتوقع عىل م متاحة الإصدارات اخملتلفة ميكن أأن يصبح رمز التصنيف اإ

 بالك رسيع. متجاوزا

  ن أأي س منتظم ول يديره املكتب ادلويليمت حتديثه عىل أأساالتصنيف التعاوين للرباءات ومبا أأن ، فاإ
 عوامل خارجية ل ختضع لس يطرة املكتب ادلويل قد يكون لها تأأثري عىل معلية النرش.

 دراج، وادلويل حمدودة صفحة غالف الطلباملساحة املوجودة يف  وت عد  ابلتايل من املس تحسن اإ
ل ول تاهد ، يف صفحة واحدة. والرمس امللخص، مبا يف ذكل املعلومات معظم الطلبات ادلولية اإ

يف املائة دلهيا مخسة أأو  15، ولكن حوايل من رموز التصنيف ادلويل للرباءات قليلعدد  تطبيق
دراج رموز  ومن شأأنأأو أأكرث.  50وعدد قليل مهنا يامل  ،أأكرث  التصنيف التعاوين للرباءاتالسامح ابإ

ىل املزيد من الطلبات ادلولية اليت تتطلب صفحة  أأن يؤدي  اثنية. غالفاإ
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  دارات البحث ادلويل ىل التصنيف التعاوين للرباءاتل تطبق مجيع اإ . وهذا من شأأنه أأن يؤدي اإ
التصنيف اليت تس تخدم  الإداراتبني تكل  صفحة الغالفتناقضات يف معلومات التصنيف عىل 

 فقط.التصنيف ادلويل للرباءات وتكل اليت تطبق التعاوين للرباءات 

  دراج  فلن يكون، تس تخدمه مجموعة فرعية من املاكتبالتصنيف التعاوين للرباءات ومبا أأن يف التصن اإ
 ."صةل جبميع املاكتب أأو املس تخدمنيذا التعاوين للرباءات 

حاةل معلومات التصنيف الوطينمقرت  ىل املكتب ادلويل ح اإ  اإ

حاةل معلومات التصنيف الوطينمن التعممي تفاصيل عن مقرت  23و 12تقدم الفقراتن  .6 كجزء من تقرير البحث  ح اإ
 :عىل النحو التايل ،تقرير البحث ادلويل، أأو مكلف منفصل بنسق مقروء أ ليا يف نفس وقت XMLادلويل بنسق 

دراج رموز التصنيف التعاوين للرباءات عىل  .12" ذا اكن اإ لطلبات ادلولية دليه بعض ا صفحة غالف مناوراإ
دارة البحث ادلويل  ن متكني اإ التصنيف التعاوين للرباءات وغريها من رموز التصنيف  رموز توفريمن الفوائد، فاإ

وغريها من قواعد البياانت من شأأنه أأن حيقق هدف  (PATENTSCOPEركن الرباءات )الوطين لإدراهجا يف 
جعل هممة البحث عن املناورات سهةل ابس تخدام رموز التصنيف التعاوين للرباءات وأأن يسمح للماكتب املعينة 

دم رموز التصنيف التعاوين للرباءات بغرض القيام ابلتصنيف يف املرحةل الوطنية بالك مس تقل واملنتخبة أأن تس تخ
حاةل مجيع رموز التصنيف الوطنيةالغالفصفحة عن حمتوى  ن يف نسق قابل للقراءة أ ليا . ومن خالل طلب اإ ، فاإ

 ات الرباءات سيمت عىل حنو أ يل.لإاتحة معلومات التصنيف للماكتب وكذا معلوم املعاجلة عىل مس توى املكتب ادلويل

ىل  .13" حاةل رموز التصنيف الوطين اإ دارات البحث ادلويل خيار اإ وذلكل يقرتح املكتب ادلويل أأن يكون دلى اإ
دراج املعلومات يف تقرير البحث ادلويل بنسق  ما ابإ حالهتا كحزمة  XMLاملكتب ادلويل ابس تخدام طريقتني، اإ أأو اإ

املاكتب واملس تخدمني مجليع معلومات التصنيف الوطين، س يجري اس تخالص رموز ولتسهيل فهم بياانت منفصةل. 
دارات البحث ادلويل مفتاح التصنيف جماان عىل الإنرتنيت عىل الأقل ابللغة  ذا أأاتحت اإ التصنيف الوطين فقط اإ

 .الانلكزيية

دارات البحث ادلويل اليت قررت أأن حتيل رموز التصنيف ال  .14" تعاوين للرباءات بنسق وجيب أأن تكون دلى اإ
ورمغ أأنه من غري املمكن للمكتب ادلويل أأن يتحقق  .قابل للقراءة أ ليا خربة يف اس تخدام التصنيف التعاوين للرباءات

مفن املفهوم أأن من حصة التصنيف املطبق يف التصنيف التعاوين للرباءات أأو يقرر باأأن توفر حد أأدىن من التجربة، 
ت لتصنيف طلبات الرباءات ادلولية والوطنية يه اليت اتس تخدم التصنيف التعاوين للرباءتكل الإدارات فقط اليت 

مت  .ىل املكتب ادلويلرموز التصنيف التعاوين للرباءات اإ ن حتيل ل أأ حي 

حاةل معلومات التصنيف   كجزء من تقرير البحث ادلويلالوطين اإ

دراج رموز التص  .15" ىل ابلفعل خيول الإطار القانوين احلايل اإ نيف الوطين كجزء من تقرير البحث ادلويل ابلإضافة اإ
دراج رم .التصنيف ادلويل للرباءات دارة دولية معينة ترغب يف اإ ذا اكنت اإ ز التصنيف غري التصنيف ادلويل و واإ

من معاهدة  ()ب(3)32و (3)16 املادتنيمن التفاق املعين مبوجب  6عليه يف املادة  فهذا منصوصللرباءات، 
دارة للبحث ادلويل  ُأبرماذلي  اأأن الرباءاتالتعاون ب  بني مكتب الإدارة ادلولية واملكتب ادلويل فامي يتعلق بعمهل اكإ

دارات 2018يناير  1ومبوجب هذا التفاق اذلي دخل حزي النفاذ يف . ادلويل والفحص المتهيدي ، نصت مخس اإ
دراج التصنيف التعاوين للرباءات يف التفاقات اخلاص أأي أأنظمة تصنيف  الإدارات ادلولية ومل حتددة هبا. دولية عىل اإ

  وتقاريرها باأأن الفحص المتهيدي ادلويل.البحث ادلويل  ها باأأنلالس تخدام يف تقارير أأخرى 
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دراج رموز التصنيف التعاوين للرباءات يف اتفاقاهتا املربمة مع و  .16" دارات دولية نصت عىل اإ من بني مخس اإ
ىل املكتب ادلويل بنسق املكتب ادلويل ، ي عد املكتب الأورويب للرباءات الوحيد اذلي حييل تقارير البحث ادلويل اإ

XML   ون أأن يلجأأ املكتب ابس تخالص رموز التصنيف التعاوين للرباءات تلقائيا دوهو ما من شأأنه أأن يسمح
ىل كتابة ا دارات البحث ا .من جديد ملعلوماتادلويل اإ حاةل وحيث املكتب ادلويل اإ دلويل الأخرى اليت ترغب يف اإ

دراهجا يف ركن الرباءات  رموز التصنيف التعاوين للرباءات والتصنيف الوطين باأأن الطلبات ادلولية بغرض اإ
PATENTSCOPE  أأن ت عد وحتيل تقارير البحث ادلويل وأ راهئا املكتوبة بنسقXML  وأأن ت درج هذه املعلومات

ىل جا  يف ادلويل للرباءات.نب رموز التصن مضن التقرير اإ

ن نظام تعريف للمتكن من اس تخالص رموز التصنيف التعاوين للرباءات بطريقة سهةل وموثوق هباو  .17" ، فاإ
قد يتطلب التعديل   XMLوال راء املكتوبة بنسق ذي الصةل لإعداد تقارير البحث (DTDنواع الواثئق )أأ 

دخال رموز التصنيف التعاوين للرباءات بنسق  جراء املزيد من التحقق الأسايس . منظمللسامح ابإ عىل وميكن اإ
لصاحل تكل الإدارات اليت من شأأهنا أأن تكون هممتة خالف التصنيف التعاوين للرباءات التصنيفات الوطنية 

دراج رموز التصنيف الوطين الأ  دارة مضن تقرير البحث ادلويل. خرى ابإ ومن شأأن هذا أأن يتطلب تقدمي اإ
 . تفاصيل عن بنية نظام التصنيف الوطينالبحث ادلويل املهمتة ل 

ىل املكتب ادلويل بنسق  ومن بني الطرق .18" يه اس تخدام  XMLلإحاةل بياانت تقرير البحث ادلول اإ
لإعداد تقرير البحث ادلويل. ويف الوقت احلايل ( ePCT) البوابة الإلكرتونية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات

دخال رمز التصنيف، ولكن ادلويل للرباءات يف هذه البوابة الإ يمت التحقق من رموز التصنيف  لكرتونية عند اإ
دخالها حاليا كنص حر فقط  .رموز التصنيف الأخرى جيري اإ

جراء تعديالت عىل .19"  البوابة الإلكرتونية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات وذلكل يقرتح املكتب ادلويل اإ
د يف تقرير البحث ادلويل، واليت ميكن  أ ليااءة لرباءات بنسق قابل للقر ل خال رموز التصنيف التعاوينللسامح ابإ

دارات البحث ادلويل التحقق مهنا مقارنة ابلنسخة الأحدث من التصنيف التعاوين للرباءات.  وابلنس بة مجليع اإ
لإعداد تقارير البحث ادلويل، ميكن للمكتب  البوابة الإلكرتونية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات اليت تس تخدم

دخال رموز التصنيف الوطين اخلاصة هبا  ماكنية للسامح ابإ ن اكنت هناك اإ مع  يف نسق منظمادلويل أأن يرى اإ
دخال مجيع رموز التصنيف كنص حر  .الاحتفاظ خبيار اإ

ىل املكتب ادلويل بصورة منفصةل حاةل رموز التصنيف الوطين اإ  اإ

دراج رموز التصنيف الوطين كجزء من تقرير البحث ادلويل  من املس تحسن .20" ىل جانب التصنيف اإ اإ
دراج رموز التصنيف الوطين بنسق  ذا مل يكن ممكنا لإدارة البحث ادلويل اإ ادلويل للرباءات. ومع ذكل، اإ

XML حاةل رموز التصنيف التعاوين للرباءات   يف تقرير البحث ادلويل، يقرتح املكتب ادلويل السامح ابإ
 .والتصنيف الوطين بصورة منفصةل بنسق قابل للقراءة أ ليا

حاةل رموز التصنيف التعاوين للرباءات والتصنيف الوطين منفصةل عن تقرير البحث  .21" ماكنية اإ وت عد اإ
دراج رموز التصنيف حاةل  . XMLبنسق  تقرير البحث ادلويل يف ادلويل مبثابة بديل عن اإ وذلكل ل يقبل اإ

ويف حزمة بياانت  XMLيف تقرير البحث ادلويل بنسق رموز التصنيف التعاوين للرباءات والتصنيف الوطين 
  . ، ما مل ي طلب تصحيح رموز التصنيف قبل النرش ادلويليف ال ن نفسه منفصةل

حاةل حزمة بياانت منفصةل حتتوي .22" التصنيف التعاوين  رموز عىل وذلكل يعزتم املكتب ادلويل السامح ابإ
حاةل تقرير البحث ادلويلللرباءات وغريها من رموز التصنيف  وعند اس تالم رموز  .فقط عند حلول وقت اإ
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عادة النرش يف احلالت اليت يكون ، ست تاح للنرش ادلويل أأو اإ التصنيف التعاوين للرباءات والتصنيف الوطين
  الطلب ادلويل. فهيا تقرير البحث ادلويل  قد نرش بعد نرش

ىل رموز التصنيف الوطين من قاعدة بياانت ركن  النفاذ  (PATENTSCOPE) رباءاتلااإ

رموز التصنيف التعاوين للرباءات  أأن جيعلأأعاله، يعزتم املكتب ادلويل  12كام هو مبني يف الفقرة  .23"
ركن الرباءات قاعدة بياانت  املس تلمة يف طلب دويل متاحة عىلوغريها من رموز التصنيف الوطين الأخرى 

(PATENTSCOPE) لتصفح ولصاحل املسجلني يف خدمة عىل لك من مرفق اخلدمة القامئة عىل برانمج ا
 قاعدة بياانت ركن الرباءاتج هذا الصدد، الإماكنية الوحيدة يه أأن تدر  البياانت ابمجلةل. ويف 

(PATENTSCOPE) ت وغريها من رموز التصنيف ملف حيتوي عىل رموز التصنيف ادلويل للرباءا
من تقرير البحث ادلويل و  خالل مناس تخالصها أ ليا عند النرش ادلويل للرموز  خالل الوطين اليت أأعدت من

 .أأي ملف منفصل حيتوي عىل رموز التصنيف التعاوين للرباءات والتصنيف الوطين"خالل 

ىل املاكتب للتعليق عىل املقرتحات الواردة يف الفقرات  .7 هجت دعوة اإ ىل  12وقد و  ، C. PCT 1536من التعممي  23اإ
وس يلخص املكتب ادلويل الردود عىل التعممي يف . 2018ماي  31أأعاله، يف أأجل أأقصا  6تضميهنا يف الفقرة  واليت أأعيد 

  حتديث شفايه أأثناء ادلورة احلالية للفريق العامل.

 اخلطوات املقبةل
مااوراته مع الإدارات ادلولية باأأن التعديالت  يعمق، يعزتم املكتب ادلويل أأن العاملبعد املناقاات يف الفريق  .8

املواصفات لتبادل واثئق  من دىنالأ  احلد اليت من شأأهنا أأن ت طلب لتنفيذ املقرتح، مبا يف ذكل أأي تعديالت عىلالتقنية  
لكرتونياً معاهدة التعاون باأأن ال للتعلاميت الإدارية  "واو"املرفق لإيداع ومعاجلة المنوذج الإلكرتوين للطلبات ادلولية ) رباءات اإ

 .( وملحقهجب معاهدة التعاون باأأن الرباءاتمبو 

ىل ما ييل: .9 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

يف  ابملقرتحاتالإحاطة علاًم  "1"
كام نوقات يف  C. PCT 1536 التعممي

وابلتحديث اذلي قدمه ، أأعاله  6 الفقرة
ىل ادلورة  ؛املكتب ادلويل اإ

ات املقبةل والتعليق عىل اخلطو  "2"
 .عالهأأ  8املقرتحة يف الفقرة 

 ]هناية الوثيقة[


