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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يوليو 2102

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة احلادية والثالثون (الدورة االستثنائية احلادية عشرة)

جنيف ،من  22اإىل  01سبمترب 2102

اقرتاح بشأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  32من الالئحة التنفيذية التفاق لشبونة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .0يشري اجلدول  02من املرفق الثالث لوثيقة برانمج ومزيانية الويبو للثنائية  01/2102اإىل أأن الإيرادات املتوقعة لحتاد
لش بونة تبلغ  492 111فرنك سويرسي وتصل النفقات املتوقعة اإىل  00414مليون فرنك سويرسي .واملقارنة بني أأرقام
الإيرادات والنفقات الفعلية يف الثنائية السابقة تظهر جعزا منذ عام  .2119ويف ذكل العام ،بد أأ الفريق العامل املعين بتطوير
نظام لش بونة ("الفريق العامل املعين بنظام لش بونة") ،اذلي أأنشأأته مجعية احتاد لش بونة يف سبمترب  ،2112اس تعراضه
للنظام ،مما أأدى اإىل زايدة تاكليف احتاد لش بونة ،ول يقترص ا ألمر عىل تاكليف عقد دورات الفريق العامل املعين بنظام
لش بونة حفسب ،بل تاكليف املوظفني أأيضا.
 .2وفامي يتعلق بتاكليف املوظفني ،جتدر الإشارة اإىل أأنه ابملقارنة مع ا ألعامل ا ألساس ية لسجل لش بونة ،كام هو مذكور
أأدانه ،فاإن ما يقارب  01يف املائة من جحم العمل اللكي لسجل لش بونة حاليا يتأألف من اخلدمات اليت يقدهما فامي يتعلق
مبراجعة نظام لش بونة أأو ما يتصل بذكل من أأنشطة اإعالمية وترويية .ومن غري املرحج أأن تتوقف هذه ا ألنشطة فورا بعد
الانهتاء من املراجعة املقررة لتفاق لش بونة يف عام  .2101وإاذا انهتى العمل املتصل بعملية املراجعة ،يرحج أأن تزداد
الاس تعالمات وا ألنشطة الورويية املتعلقة ابلتفاق املراجع ابلنظر اإىل الهدف احملدد للمراجعة املمتثل يف متكني نظام لش بونة
من جذب عضوية عاملية حقيقية.
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 .0ونظرا اإىل زايدة تاكليف احتاد لش بونة وإاىل التوقعات يف هذا الصدد يف الس نوات القادمةُ ،أثريت مسأأةل التدابري اليت
ينبغي اختاذها لضامن اإدارة املكتب ادلويل لنظام لش بونة بطريقة فعاةل من حيث التلكفة.

ا ألعامل ا ألساس ية لسجل لش بونة
 .2جاء يف الفقرة  02.4من اجلزء الثالث من الربانمج  ،4القسم ابء يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  01/2102أأن
متوسط عدد الطلبات ادلولية وغريها من الامتسات التدوين يف السجل ادلويل مبقتىض نظام لش بونة بلغ ما يقرب  21معامةل
س نو ااي منذ عام  ،0940مع وجود تفاوت كبري بني الس نوات (عىل سبيل املثال ،وردت س بع معامالت يف عام  2119و194
معامةل يف عام .)2110
 .1وتشمل معاجلة املعامالت ما ييل :اس تالم الطلبات ادلولية وحفصها؛ وتدوين تسميات املنشأأ يف السجل ادلويل
(مبارشة بعد الفحص أأو بعد مراسةل بدل املنشأأ بشأأن أأي خمالفات موجودة يف الطلب ادلويل)؛ وإاخطار مجيع ا ألطراف
املتعاقدة ابلسسييالت ادلولية اجلديدة؛ وتأأكيد توارخي اس تالم تكل الإخطارات جليع ا ألطراف املتعاقدة وإاخطار بدل املنشأأ
بتكل التوارخي؛ واس تالم اإعالانت الرفض ومنح امحلاية وحفصها؛ وتدوين اإعالانت الرفض ومنح امحلاية يف السجل ادلويل؛
وإاخطار بدل املنشأأ ابإعالانت الرفض ومنح امحلاية؛ واس تالم التعديالت عىل السسييالت ادلولية وحفصها وتدويهنا والإخطار
هبا؛ وحتديث قاعدة بياانت لش بونة اإكسربس ( )Lisbon Expressعىل موقع الويبو الإلكوروين؛ وإاعداد النرشة ادلورية
الرمسية لنظام لش بونة ونرشها.
 .4يش تغل بسجل لش بونة حاليا أأربعة موظفون :رئيس ( ،)P5ومسؤول قانوين رئييس ( ،)P4ومسؤول قانوين مساعد
( ،)P2واكتب ( .)G5واسسنادا اإىل العدد الفعيل للمعامالت يف عام  ،2100أأي  21معامةل 11 -يف املائة مهنا تقريبا متعلق
ابلسسييالت ادلولية اجلديدة و 11يف املائة متعلق مبعامالت أأخرى  -ومتثل معاجلة املعامالت حوايل  01يف املائة من جحم
العمل اللكي لسجل لش بونة .ورمغ أأنه من املتوقع زايدة صقل اإجراءات السسييل والإخطار ابس تخدام أأدوات اإلكورونية يف
املس تقبل القريب متكّن من تقليص الوقت الالزم ملعاجلة لك معامةل بشلك كبري ،هذا ل يعين ابلرضورة أأن وقت املعاجلة
الاكمةل سيتقلص ،ألن عدد املعامالت ميكن أأن يزداد ،ابلتأأكيد بعد مراجعة اتفاق لش بونة ،عندما تنضم أأطراف متعاقدة
جديدة اإىل نظام لش بونة.

ا ألحاكم الوجهية من اتفاق لش بونة
 .0ووفقا للامدة  )0(00من اتفاق لش بونة ،ي ّمول نظام لش بونة مبدئيا من املصادر التالية "0" :رسوم السسييل
ادلويل؛ " "2حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة بنظام لش بونة واحلقوق املرتبطة بتكل املنشورات؛ " "0الهبات
والوصااي والإعاانت؛ " "2رسوم الإيار والفوائد والإيرادات املتنوعة ا ألخرى .ولكن املادة تنص أأيضا عىل أأنه اإذا مل تكف
الإيرادات املتأأتية من تكل املصادر لتغطية مرصوفات نظام لش بونة ،ينبغي تغطية ذكل العيز مبساهامت ا ألطراف املتعاقدة
يف نظام لش بونة .وعالوة اإىل ذكل ،تنص املادة  )1(00عىل حتديد تكل املساهامت مع مراعاة الفئة اليت تنمتي اإلهيا ادلوةل
العضو وفقا للامدة  )2(04من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية.
 .2ومبوجب املادة  )2(00من اتفاق لش بونة ،حتدد مجعية احتاد لش بونة مبلغ رسوم السسييل ادلويل مبوجب التفاق بناء
عىل اقوراح املدير العام .وحيدد مقدار ذكل الرمس حبيث تكون اإيرادات نظام لش بونة اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية
املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة السسييل ادلويل دون احلاجة اإىل تسديد املساهامت
املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة.
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 .9ووفقا للامدة  0من اتفاق لش بونة" ،يسدد رمس واحد فقط مقابل تسييل لك تسمية منشأأ" ول يدد ذكل
السسييل.

اجلوانب العملية
 .01جاء يف اجلدول  02من املرفق الثالث لوثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  01/2102أأن اإيرادات الرسوم ل تكفي حىت
الآن لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة السسييل ادلويل لنظام لش بونة :ويتأأىت 92
يف املائة من اإيرادات احتاد لش بونة املذكورة أأعاله من مصادر أأخرى غري الرسوم ،ومهنا حصة النظام من الإيرادات املتنوعة
للويبو.1
 .00وابلإضافة اإىل ذكل ،ومبا أأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ا ألخرى تسسند اإىل أأسامء جغرافية ،سواء بشلك
مبارش أأو غري مبارش ،فعددها الإجاميل حمدود .وعىل أأي حال ،وخبالف الوضع يف أأنظمة السسييل ا ألخرى فامي يتعلق
حبقوق امللكية الفكرية ،لن يكون هناك تدفق مس متر وكبري للطلبات اجلديدة املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ.

تطور مبالغ رسوم نظام لش بونة
 .02حيامن أأبرم اتفاق لش بونة يف  ،0912حدد رمس واحد قدره  11فرناك سويرساي للسسييل ادلويل لسسميات املنشأأ.
 .00وعقب دخول اتفاق لش بونة حزي النفاذ يف سبمترب  ،0944ارتفعت رسوم السسييل ادلويل لتصل اإىل  211فرنك
سويرسي ،بقرار من جملس احتاد لش بونة يف دورته الثانية املنعقدة يف ديسمرب  ،0940مع بدء النفاذ اعتبارا من 0
يناير .0942
 .02وبعد دخول وثيقة اس تكهومل لتفاق لش بونة حزي النفاذ يف  ،0900حددت مجعية احتاد لش بونة رسوما جديدة يف
اكتوبر  ،0904مع بدء النفاذ اعتبارا من  0يناير  "0" :0900رمس  011فرنك سويرسي عن السسييل ادلويل؛ ""2
ورمس  011فرنك سويرسي عن أأي تعديل للسسييل ادلويل؛ " "0ورمس  41فرناك سويرساي عن اإصدار مس تخرج من
السجل ادلويل؛ " "2ورمس  11فرناك سويرساي عن اإصدار اإقرار أأو تقدمي أأية معلومات أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت
السجل ادلويل؛ " "1ورمس  01فرناكت سويرسية عن املعلومات املقدمة شفواي بشأأن حمتوايت السجل ادلويل؛ ""4
ورمس  01فرناكت سويرسية عن نسخ مخلس صفتات عىل الأكرث وفرنكني سويرسيني عن أأي صفتة اإضافية.
 .01ويرد جدول الرسوم املطبق حاليا مبوجب اتفاق لش بونة يف املادة  20من الالحئة التنفيذية اتفاق لش بونة ("الالحئة
التنفيذية") ،وقد وضعته مجعية احتاد لش بونة يف سبمترب  ،0990مع بدء النفاذ اعتبارا من  0يناير  "0" :0992رمس 111
فرنك سويرسي عن السسييل ادلويل؛ " "2ورمس  211فرنك سويرسي عن أأي تعديل للسسييل ادلويل؛ " "0ورمس 91
فرناك سويرساي عن اإصدار مس تخرج من السجل ادلويل؛ " "2ورمس  21فرناك سويرساي عن اإصدار اإقرار أأو تقدمي أأية
معلومات أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت السجل ادلويل.

 1ورد يف الفقرة  24من اجلزء الثاين من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  01/2102أأن تكل الإيرادات املتنوعة تشمل "املدفوعات اليت يؤدهيا الاحتاد ادلويل
محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة  UPOVللويبو مقابل خدمات ادلمع الإداري؛ وإايراد الإيار؛ ورسوم ادلمع فامي يتعلق اب ألنشطة اخلارجة عن املزيانية اليت تنفذها
الويبو ومتولها صناديق الئامتن؛ ورسوم السسييل للمؤمترات وبرامج التدريب" .وكام هو مبني يف اجلدول  02من املرفق الثالث للربانمج واملزيانية ،فاإن تكل
الإيرادات  -اليت ل ميكن ربطها بأأي احتاد  -تقسم عىل الاحتادات اخملتلفة .وبذكل يتلق احتاد مدريد  00121مليون فرنك سويرسي وتتلق الاحتادات املموةل
من الاشورااكت ،واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واحتاد لهاي ،واحتاد لش بونة مبلغ  421 111فرنك سويرسي للك واحد مهنا.
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معايري حلساب مقدار الرسوم املشار اإلهيا يف املادة  20من الالحئة التنفيذية
مناقشة الزايدة املقورحة للرسوم يف الفريق العامل املعين بنظام لش بونة
 .04قدم مرشوع هذه الوثيقة ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،LI/WG/DEV/9/6اإىل الفريق العامل املعين بنظام
لش بونة للتعليق عليه .وعقب مناقشات حول تكل الوثيقة يف ادلورة التاسعة للفريق العامل اليت انعقدت يف الفورة من 20
اإىل  20يونيو ُ ،2102أع ّد نص معدل ،كام هو وارد يف هذه الوثيقة ،ردا عىل طلب الفريق العامل ملعلومات أأكرث (انظر
ملخص الرئيس كام هو وارد يف الوثيقة .)LI/WG/DEV/9/7
 .00وعند الانهتاء من مناقشة الوثيقة  ،LI/WG/DEV/9/6أأبرز رئيس الفريق العامل عددا من العنارص اليت ينبغي أأن
تؤخذ يف الاعتبار قبل اس تكامل الوثيقة لتقدميها اإىل مجعية احتاد لش بونة .أأول ،أأشار اإىل أأن وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  01/2102قد اعمتدت كام يه .وابلتايل ،ينبغي النظر يف الزايدة املقورحة للرسوم يف س ياق الربانمج واملزيانية
للثنائية  00/2104وما بعدها ،رمغ أأن مجعية احتاد لش بونة قد تقرر أأن تطبق تكل الزايدة يف الرسوم اعتبارا من 0
يناير  .2101واثنيا ،أأكد عىل حقيقة أأنه ،اإذا اكنت أأنشطة الويبو يف اإطار احتاد لش بونة تتعلق ابس تعراض نظام لش بونة
واملراجعة املزمع اإجراؤها لتفاق لش بونة ،فاإن مرصوفات تكل ا ألنشطة ل هتم فقط أأعضاء احتاد لش بونة ،ولكن أأيضا أأعضاء
الويبو ا ألخرى ،واملصلتة العامة للويبو .واثلثا ،بعد مراجعة اتفاق لش بونة ،ميكن توقع زايدة كبرية يف أأنشطة السسييل بناء
عىل نظام لش بونة .ويف هذا الصدد ،أأضاف الرئيس أأنه اإذا اكن من الصحيح أأن العدد الإجاميل للبياانت اجلغرافية وتسميات
املنشأأ حمدود ألهنا تسسند اإىل أأسامء جغرافية ،سواء بشلك مبارش أأو غري مبارش ،مفن الصحيح أأيضا أأن الكثري مهنا مل يسجل
(بعد) بناء عىل نظام لش بونة.
العوامل املتغرية لتقدير أأنشطة السسييل املس تقبلية بناء عىل نظام لش بونة
 .02فامي يتعلق ابلعنرص الثالث اذلي أأبرزه رئيس الفريق العامل ،من اجلدير معرفة عدد السسييالت املس تقبلية اليت ميكن
توقعها بناء عىل نظام لش بونة بعد املراجعة املعزتمة لتفاق لش بونة والإطار الزمين اذلي ميكن توقع تكل السسييالت مضنه.
ويف ضوء الفقرة  00أأعاله ،ختضع التقديرات يف هذا الصدد لعدد من العوامل املتغرية للغاية وتعمتد اإىل حد كبري عىل معدل
جناح اتفاق لش بونة املراجع.
 .09ومن املقورح أأن تكون نقطة الانطالق يف هذا املضامر متوسط عدد السسييالت ادلولية السارية بناء عىل نظام
لش بونة للك طرف متعاقد .ومبا أأن هناك حاليا حنو  221تسييال دوليا ساراي بناء عىل نظام لش بونة ،فاإذا قسمنا ذكل العدد
عىل  22طرفا متعاقدا س يكون متوسط عدد السسييالت للك طرف متعاقد  .01وإاذا أأخذان يف الاعتبار عدد ادلول اليت
يه أأعضاء يف الويبو حاليا والبالغ عددها  020دوةل عضوا ،فاإن متوسط عدد السسييالت البالغ  01وحدة من البياانت
اجلغرافية وتسميات املنشأأ املسجةل س يؤدي اإىل ما مجموعه  .10401ونظرا لش امتل ذكل العدد عىل البياانت والسسميات
املسجةل حاليا ،فاإن متوسط عدد البياانت والسسميات املسجةل حديثا س يصل اإىل  20001ويه صادرة من  019من ادلول
ا ألعضاء يف الويبو اليت انضمت حديثا.
 .21وفامي يتعلق مبعدل الانضامم املمكن بعد اعامتد اتفاق لش بونة املراجع ،فاإذا مت الاسورشاد ابلزايدة املسجةل يف عضوية
نظايم مدريد ولهاي ،ميكن توقع  11حاةل انضامم جديدة يف الس نوات العرشين التالية لعامتد اتفاق لش بونة املراجع .غري أأن
حالت انضامم جديدة قد حتدث يف فورة أأقرص بكثري ألن اتفاق لش بونة املراجع ّ
ُصم كتل لعدد مزتايد من البدلان اليت تسع
اإىل توفري حامية يف اخلارج ملا متلكه من بياانت جغرافية وتسميات للمنشأأ.
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النفقات املقدرة
 .20اسسنادا اإىل التقديرات الواردة يف الفقرة  09أأعاله ،سسسفر  11حاةل انضامم جديدة عن حنو  0 111تسييل دويل
جديد ،أأي ما يقارب  01تسييال س نواي يف املتوسط .وابلنظر اإىل جحم معل جسل لش بونة ّ
املبني يف الفقرة  4أأعاله ،فاإن
ذكل يعين أأن جحم معل ذكل السجل س يصل يف الس نوات العرشين اليت س تعقب اعامتد اتفاق لش بونة املراجع اإىل حنو
 011معامةل س نواي ،أأي س تة أأضعاف جحم العمل املس ّجل يف عام  ،2100ولكن نسيجة لعملية ا ألمتتة املشار اإلهيا يف
الفقرة  ،4سسشهد فورة املعاجلة اخلاصة بتكل املعامالت اخنفاضا بنس بة الثلث .وابلتايل ،فاإن نفقات املكتب ادلويل للحفاظ
عىل خدمة السسييل ادلويل ،عىل النحو املشار اإليه يف املادة  )2(00من اتفاق لش بونة (انظر الفقرة  2أأعاله) ،سستضاعف،
وتصل اإىل حنو  41يف املائة من  00024مليون فرنك سويرسي  -يالحظ هنا أأن مجموع النفقات املتوقعة لحتاد لش بونة
والبالغة  00414مليون فرنك سويرسي ،كام ذكر يف الفقرة  0أأعاله ،تضاءلت مع التاكليف ذات الصةل بدورات الفريق
العامل املعين بنظام لش بونة ،اذلي س ينهتىي من معهل اخلاص مبراجعة اتفاق لش بونة  -أأي ما يقارب  211 111فرنك
سويرسي ،مبا يف ذكل املرصوفات املبارشة لالحتاد فامي يتعلق بأأنشطة الاحتاد احملددة واملرصوفات الإدارية املبارشة لالحتاد.
الإيرادات املقدرة
 .22كام ذكر يف الفقرتني  0و  ،01أأعاله ،س تصل الإيرادات املتوقعة لالحتاد لش بونة يف الثنائية  01/2102اإىل ما يقارب
 011 111فرنك سويرسي .واسسنادا اإىل الافوراضات يف الفقرات السابقة ينبغي ،اعتبارا من الثنائية  ،00/2104أأن يضاف
مبلغ ل إاليرادات املتأأتية من الرسوم املفروضة عىل  01تسييال دوليا جديدا يف الس نة .وذكل يعين ،ابلنظر اإىل الرسوم
احلالية ،مبلغ يساوي  111 × 01فرنك سويرسي س نواي ،أأي ما يعادل  111 × 011فرنك سويرسي =  01 111فرنك
سويرسي يف الثنائية .وابلتايل س يصل مجموع الإيرادات املتوقعة يف الثنائية لحتاد لش بونة اإىل  001 111فرنك سويرسي.
ومبا أأن هذا املبلغ لن يكون اكفيا لتغطية نفقات املكتب ادلويل مبا يضمن احلفاظ عىل خدمة السسييل ادلويل لنظام لش بونة،
عىل النحو املشار اإليه يف املادة  )2(00من اتفاق لش بونة (انظر الفقرة  2أأعاله) ،س يكون من املعقول زايدة رسوم السسييل
ادلويل واحلرص ،بوجه خاص ،عىل اإنشاء رمس للسسييالت ادلولية اجلديدة قدره 0 111فرنك سويرسي .وابلتايل،
س يصبح اإجاميل الإيرادات املتوقعة يف الثنائية  211 111فرنك سويرسي.
تدابري اإضافية
 .20يف حال مت تسييل مجيع البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ املوجودة 2بناء عىل نظام لش بونة ،فاإن أأنشطة السسييل
بناء عىل ذكل النظام سسنخفض اإىل أأدىن حد ممكن دون أأن يزيل ذكل حاجة املكتب ادلويل إاىل الاحتفاظ مبوظفني لتقدمي
اخلدمات اخلاصة بنظام لش بونة .ويف هذا الصدد ،يرىج الانسباه اإىل املادة ()2(0ب) من مرشوع اتفاق لش بونة املراجع،
عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،LI/WG/DEV/9/2واذلي س يسيح جلعية احتاد لش بونة ،يف حال اعامتده ،اإماكنية اإنشاء
رمس يتعني دفعه لصيانة لك تسييل دويل ،اإذا اكنت الإيرادات غري اكفية لتغطية نفقات احتاد لش بونة .وعالوة عىل ذكل،
وكام هو ّ
مبني يف ملخص الرئيس اذلي اعمتده الفريق العامل املعين بنظام لش بونة يف دورته التاسعة
(الوثيقة  ،)LI/WG/DEV/9/7فاإنه اقورح يف البند " "4من الفقرة  00من ذكل امللخص أأن تكون أأحاكم
املادة  "1" )0(00من اتفاق لش بونة احلايل ،املتعلقة مبساهامت أأعضاء احتاد لش بونة ،قابةل للتطبيق أأيضا مبوجب اتفاق
لش بونة املراجع.
 2حسب املنشور املعنون دليل اإىل البياانت اجلغرافية – الربط بني املنتجات ومنش هئا ،اذلي أأعده دانييل جيوفانوتيش وزماله ونرشه مركز التجارة ادلولية يف
عام  ،2119اكن هناك يف ذكل العام حنو  011 111من البياانت اجلغرافية احملمية – مبا يشمل تسميات املنشأأ .ومع أأن ذكل الرمق يكون قد شهد زايدة منذ
ذكل الوقت ،فاإنه ل توجد أأية أأرقام خبصوص عدد البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ اليت قد تس تفيد من حامية يف املس تقبل.
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اقوراح
 .22ابلنظر اإىل الاعتبارات السابقة ،يقورح ما ييل:
( أأ) حتديث جدول الرسوم املشار اإليه يف الفقرة  01أأعاله ،حبيث يعكس املبالغ التالية "0" :رمس للسسييل
ادلويل قدره  0 111فرنك سويرسي؛ " "2ورمس قدره  111فرنك سويرسي لتعديل تسييل دويل؛ " "0ورمس
قدره  011فرناك سويرساي لتقدمي مس تخرج من السجل ادلويل؛ " "2ورمس قدره  011فرنك سويرسي لتوفري شهادة
أأو أأية معلومات تقدم كتابيا خبصوص حمتوايت السجل ادلويل؛
(ب) والنظر يف اإماكنية اس تتداث رمس للصيانة يف س ياق مراجعة اتفاق لش بونة.

.21

اإن اجلعية مدعوة اإىل ما ييل:
" 0الإحاطة علام هبذه الوثيقة؛
" 2البتّ يف تعديل مبالغ الرسوم
املشار اإلهيا يف القاعدة  20من الالحئة
التنفيذية لتفاق لش بونة ،كام هو ّ
مبني يف
الفقرة  22أأعاله ،عىل أأن يدخل ذكل
ّحزي النفاذ اعتبارا من  0يناير .2101

[هناية الوثيقة]

