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ا ألصل :ابالنلكزيية
التارخي 32 :يونيو 3102

االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات

(احتاد مدريد)
اجلمعية

الدورة الثامنة واألربعون (الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون)

جنيف ،من  33اىل  21سبمترب 3102

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات

وثيقة من اعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .0أأوىص الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (املشار اليه فامي ييل بعبارة
"الفريق العامل") يف دورته احلادية العرشة املنعقدة يف الفرتة من  21أأكتوبر اىل  0نومفرب  ،3102امجلعية ابعامتد حمك بشأأن
مواصةل االجراءات مبوجب قاعدة جديدة (5اثنيا) وما يتعلق بذكل من تعديالت للقاعدتني (31اثنيا) و 32وجدول الرسوم
وتعديالت أأخرى للقاعدتني  21و 20من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
وبروتوكول اتفاق مدريد (واملشار الهيا فامي ييل ابخملترصات التالية "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"االتفاق" و"الربوتوكول").
 .3واستندت مناقشات الفريق العامل اىل الوثيقة ( MM/LD/WG/11/2انظر الفقرات من  02اىل  005من
الوثيقة  .)MM/LD/WG/11/7وترد املعلومات ا ألساس ية الوجهية عن التعديالت املقرتحة يف الفقرات املوالية .وحيتوي
املرفق ا ألول والثاين لهذه الوثيقة عىل التعديالت املقرتحة .ووضع سطر حتت النصوص املضافة املقرتحة وشطبت النصوص
احملذوفة .ويتضمن املرفق الثالث والرابع عىل النص املنقح ل ألحاكم املعدةل املقرتحة (دون تسطري أأو تشطيب).

التعديالت املقرتح ادخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
مواصةل االجراءات
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القاعدة (5اثنيا) [مواصةل االجراءات]
 .2س متكّن هذه القاعدة اجلديدة املقرتحة املودع أأو صاحب التسجيل ،يف احلاالت اليت ال يتقيّد فهيا ابملهةل الزمنية احملدّدة
للقيام بعمل ّ
معني يف االجراءات دلى املكتب ادلويل ،الامتس مواصةل االجراءات دلى املكتب ادلويل .وادخال اماكنية
مواصةل االجراءات س ييرس نظام مدريد ،مما سيسمح ابرساء توازن منصف بني مصاحل لك من ا ألطراف اليت مل تتقيد ابملهل
الزمنية احملددة ،والغري ،وا ألطراف املتعاقدة املع ّينة .وتامتىش القاعدة اجلديدة املقرتحة مع املادة  02من معاهدة س نغافورة
بشأأن قانون العالمات والقاعدة  9من الحئهتا التنفيذية.

القاعدة (31اثنيا) [الرتاخيص]
ّتبني الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة (ج) يف القاعدة (31اثنيا) اترخي تدوين الرتخيص مبوجب هذه القاعدة يف حال
.2
(اثنيا)
مواصةل االجراءات ،وس تكون نتيجة الدخال قاعدة جديدة . 5

القاعدة [ 32تدوين تعديل أأو شطب واالخطار به؛ دمج التسجيالت ادلولية؛ االعالن عن أأنه ال يرتتب أأي أأثر عىل تغيري
يف امللكية أأو انقاص]
ّتبني الفقرة الفرعية اجلديدة املقرتحة (ج) يف القاعدة  )0(32اترخي تدوين تعديل أأو شطب مبوجب هذه القاعدة يف
.5
(اثنيا)
حال مواصةل االجراءات ،وس تكون نتيجة الدخال قاعدة جديدة . 5

جدول الرسوم
.6

يبلغ املقدار املقرتح لرمس الامتس مواصةل االجراءات مبوجب القاعدة املقرتحة (5اثنيا)  311فرنك سويرسي.

التجديد اجلزيئ
القاعدة [ 21تفاصيل التجديد]
ّتبني التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  ()0(21أأ)" "2ومن ( ()3أأ)اىل (ج) أأن احلمك ال يشري اىل حاالت الرفض
.2
(اثلثا)
املؤقت املرسةل مبوجب القاعدة  ،02ولكن يشري اىل أأي بيان يرسل مبوجب القاعدة  01وحيدد نطاق امحلاية .وتنص
الفقرة الفرعية املعدةل املقرتحة (د) والفقرة الفرعية اجلديدة (ه) يف القاعدة  )3(21عىل أأنه بعد تدوين بيان مرسل بناء عىل
القاعدة ( 01اثلثا)( "3")3أأو ( ،)2ال ينبغي جتديد التسجيل ادلويل للسلع واخلدمات غري احملمية ما مل يلمتس صاحب
التسجيل ذكل .والتعديل املقرتح عىل القاعدة  21سهل التطبيق ألنه س يدخل مبد أأ التجديد اجلزيئ ،أأي جتديد تسجيل
السلع واخلدمات احملمية فقط يف طرف متعاقد ّ
معني ،ما مل يذكر صاحب التسجيل خالف ذكل رصاحة وبعد دفع الرسوم
املطبقة.

اخطار صاحب التسجيل بعدم جتديد تسجيل دويل
القاعدة [ 20تدوين التجديد؛ االخطارات والشهادات]
 .1ينص التعديل املقرتح عىل القاعدة  )2(20عىل اخطار املكتب ادلويل صاحب التسجيل والوكيل ،ان وجد ،عند
عدم جتديد تسجيل دويل ،مما س يحسن اليقني القانوين ابلنس بة لصاحب التسجيل.
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(اثنيا)

 .9ان امجلعية مدعوة اىل اعامتد القاعدة 5
والتعديالت عىل القواعد (31اثنيا) و 32و 21و20
من الالحئة التنفيذية ،اىل جانب التعديل عىل
جدول الرسوم وحتديد اترخي النفاذ يف  0يناير
 ،3105كام هو ّ
مبني يف مرافق هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرافق]
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املرفق ا ألول

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات

الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  0يناير )3102 3105
قامئة القواعد
[]...
الفصل ا ألول
أأحاكم عامة
[]...
(اثنيا)

القاعدة 5
مواصةل االجراءات
([ )0الامتس] ( أأ) يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل ألي من املهل احملددة أأو املشار الهيا يف
القواعد  )3(00و( ،)2و(31اثنيا)( ،)3و()5(32ب) ،و ،)3(36و()2(22ج)"،"2و ،)0(29واصل املكتب ادلويل،
رمغ ذكل ،معاجلة الطلب ادلويل ،أأو التعيني الالحق ،أأو ادلفع ،أأو الالامتس املعين ،اذا مت ما ييل:
" "0توجيه الامتس بذكل اىل املكتب ادلويل حيمل توقيع املودع أأو صاحب التسجيل ويكون يف
الاس امترة الرمسية؛
" "3واس تالم الالامتس وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم ،واستيفاء لك الرشوط ،مع
الالامتس ،اليت تطبق علهيا املهةل املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضاء تكل املهةل الزمنية.
(ب) الالامتس اذلي ال يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني " "0و" "3ال يعترب الامتسا ،وجيب
ابالغ املودع أأو صاحب التسجيل بذكل.
يدون أأي مواصةل لالجراءات يف السجل
([ )3تدوين مواصةل االجراءات واالخطار هبا] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
ادلويل ويرسل اخطار ًا بذكل اىل املودع أأو صاحب التسجيل.
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الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...

(اثنيا)

القاعدة 31
الرتاخيص
[]...
([ )2تدوين الرتخيص واالخطار به]
[]...

(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال تدوين مواصةل االجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا) ،يدون
الرتخيص يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف الفقرة (.)3
الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت

القاعدة 32
تدوين تعديل أأو شطب واالخطار به؛ دمج التسجيالت ادلولية؛
االعالن عن أأنه ال يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو انقاص
([ )0تدوين تعديل أأو شطب واالخطار به]
[]...
(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال تدوين مواصةل االجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا) ،يدون
التعديل أأو الشطب يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف القاعدة ،)3(36
ولكن ،جيوز تدوينه يف اترخي الحق اذا ق ِّّدم الالامتس وفقا ألحاكم القاعدة ()3(35ج).
الفصل السادس
التجديدات
[]...

القاعدة 21
تفاصيل التجديد
([ )0الرسوم] ( أأ) جيدَّد التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية اذلكر يف التارخي اذلي جيب أأن جيدد فيه التسجيل
ادلويل عىل الأكرث:
[]...
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دون
" "2الرمس
التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال عن لك طرف متعاقد معني مل ي ّ
(اثلثا)
عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة  01أأو ابطال ،للك السلع واخلدمات املعنية ،يف السجل ادلويل للك السلع
واخلدمات املعنية ،كام يه حمددة أأو مشار الهيا يف البند  6من جدول الرسوم .بيد أأنه جيوز اجراء هذا ادلفع خالل س تة
أأشهر من التارخي اذلي جيب أأن جيدد فيه التسجيل ادلويل ،رشط أأن يدفع يف الوقت ذاته الرمس االضايف احملدد يف
البند  5-6من جدول الرسوم.
[]...
([ )3ايضاحات اضافية] ( أأ) اذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل طرف
دون عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة (01اثلثا) ،للك السلع واخلدمات املعنية ،يف السجل ادلويل للك
متعاقد معني مل ي ّ
السلع واخلدمات املعنية  ،فان تسديد الرسوم املطلوبة جيب أأن يكون مصحو ًاب ابعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب
دون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل ابلنس بة اىل هذا الطرف املتعاقد.
أأال ي ّ
(ب) اذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد معني ،عىل الرمغ
من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة (01اثلثا) يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية ،فان
تسديد الرسوم املطلوبة ،مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اىل هذا الطرف
دون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل
املتعاقد ،جيب أأن يكون مصحو ًاب ابعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن ي ّ
ادلويل ابلنس بة اىل هذا الطرف املتعاقد.
(ج) ال جيوز جيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد ّ
معني يكون قد ِّّدون عنه ابطال يشمل لك السلع
واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)3(09أأو ِّّدون عنه خت ّل بناء عىل أأحاكم القاعدة ()0(32أأ) .وال جيوز جيدد التسجيل
ادلويل ابلنس بة اىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد ِّّدون عهنا ابطال لآاثر التسجيل ادلويل يف هذا
الطرف املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)3(09أأو ِّّدون عهنا انقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()0(32أأ).
(د) يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة (01اثلثا)( "3")3أأو( )2يف السجل ادلويل ،ال جيدّ د التسجيل ادلويل
ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد امل ّعني للسلع واخلدمات اليت ال ترد يف ذكل البيان ،ما مل يكن تسديد الرسوم املطلوبة مصحواب
ابعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.
التسجيل ادلويل اذلي ال جيدد ابلنس بة اىل لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة ال يعترب تعدي ًال حسب مفهوم املادة )3(2
من االتفاق أأو املادة  )3(2من الربوتوكول.
(ه) التسجيل ادلويل اذلي ال جيدّ د مبوجب الفقرة الفرعية (د) للسلع واخلدمات املعينة ال يعترب تعدي ًال ملفهوم
املادة  )3(2من االتفاق أأو املادة  )3(2من الربوتوكول .والتسجيل ادلويل اذلي ال جيدد ابلنس بة اىل لك ا ألطراف املتعاقدة
املعينة ال يعترب تعدي ًال حسب مفهوم املادة  )3(2من االتفاق أأو املادة  )3(2من الربوتوكول.
[]...
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القاعدة 20
تدوين التجديد؛
االخطارات والشهادات
[]...
اذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
([ )2االخطار يف حاةل عدم التجديد] ( أأ)
لصاحب التسجيل ،والوكيل ،ان وجد ،وملاكتب لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف هذا التسجيل ادلويل.
(ب) اذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد معني ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
لصاحب التسجيل ،والوكيل ،ان وجد ،وملكتب هذا الطرف املتعاقد.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

التعديالت املقرتح إدخاهلا على جدول الرسوم

جدول الرسوم
(انفذ اعتبارا من  0سبمترب  3111يناير )3105

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.2

تدوينات خمتلفة

[]...
 6.2الامتس مواصةل االجراءات مبوجب املادة (5اثنيا)()0

311
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات

الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(انفذة اعتبار ًا من  0يناير )3105
قامئة القواعد
[]...
الفصل ا ألول
أأحاكم عامة
[]...
(اثنيا)

القاعدة 5
مواصةل االجراءات
([ )0الامتس] ( أأ) يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل ألي من املهل احملددة أأو املشار الهيا يف
القواعد  )3(00و( ،)2و(31اثنيا)( ،)3و()5(32ب) ،و ،)3(36و()2(22ج)"،"2و ،)0(29واصل املكتب ادلويل،
رمغ ذكل ،معاجلة الطلب ادلويل ،أأو التعيني الالحق ،أأو ادلفع ،أأو الالامتس املعين ،اذا مت ما ييل:
" "0توجيه الامتس بذكل اىل املكتب ادلويل حيمل توقيع املودع أأو صاحب التسجيل ويكون يف
الاس امترة الرمسية؛
" "3واس تالم الالامتس وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم ،واستيفاء لك الرشوط ،مع
الالامتس ،اليت تطبق علهيا املهةل املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضاء تكل املهةل الزمنية.
(ب) الالامتس اذلي ال يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني " "0و" "3ال يعترب الامتسا ،وجيب
ابالغ املودع أأو صاحب التسجيل بذكل.
يدون أأي مواصةل لالجراءات يف السجل
([ )3تدوين مواصةل االجراءات واالخطار هبا] عىل املكتب ادلويل أأن ّ
ادلويل ويرسل اخطار ًا بذكل اىل املودع أأو صاحب التسجيل.
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الفصل الرابع
الوقائع اليت تطرأأ عىل ا ألطراف املتعاقدة
وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
[]...

(اثنيا)

القاعدة 31
الرتاخيص
[]...
([ )2تدوين الرتخيص واالخطار به]
[]...

(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال تدوين مواصةل االجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا) ،يدون
الرتخيص يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف الفقرة (.)3
الفصل اخلامس
التعيينات الالحقة؛ التعديالت

القاعدة 32
تدوين تعديل أأو شطب واالخطار به؛ دمج التسجيالت ادلولية؛
االعالن عن أأنه ال يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو انقاص
([ )0تدوين تعديل أأو شطب واالخطار به]
[]...
(ج) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،يف حال تدوين مواصةل االجراءات مبوجب القاعدة (5اثنيا) ،يدون
التعديل أأو الشطب يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضاء املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف القاعدة ،)3(36
ولكن ،جيوز تدوينه يف اترخي الحق اذا ق ِّّدم الالامتس وفقا ألحاكم القاعدة ()3(35ج).
الفصل السادس
التجديدات
[]...

القاعدة 21
تفاصيل التجديد
([ )0الرسوم] ( أأ) جيدَّد التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية اذلكر يف التارخي اذلي جيب أأن جيدد فيه التسجيل
ادلويل عىل الأكرث:
[]...
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دون
" "2الرمس
التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال عن لك طرف متعاقد معني مل ي ّ
(اثلثا)
عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة  01أأو ابطال ،للك السلع واخلدمات املعنية ،يف السجل ادلويل ،كام يه حمددة أأو
مشار الهيا يف البند  6من جدول الرسوم .بيد أأنه جيوز اجراء هذا ادلفع خالل س تة أأشهر من التارخي اذلي جيب أأن جيدد
فيه التسجيل ادلويل ،رشط أأن يدفع يف الوقت ذاته الرمس االضايف احملدد يف
البند  5-6من جدول الرسوم.
[]...
([ )3ايضاحات اضافية] ( أأ) اذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل طرف
دون عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة (01اثلثا) ،للك السلع واخلدمات املعنية ،يف السجل ادلويل ،فان
متعاقد معني مل ي ّ
دون جتديد التسجيل
تسديد الرسوم املطلوبة جيب أأن يكون مصحو ًاب ابعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأال ي ّ
ادلويل يف السجل ادلويل ابلنس بة اىل هذا الطرف املتعاقد.
(ب) اذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد معني ،عىل الرمغ
من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة (01اثلثا) يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية ،فان
تسديد الرسوم املطلوبة ،مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اىل هذا الطرف
دون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل
املتعاقد ،جيب أأن يكون مصحو ًاب ابعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن ي ّ
ادلويل ابلنس بة اىل هذا الطرف املتعاقد.
(ج) ال جيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد ّ
معني يكون قد ِّّدون عنه ابطال يشمل لك السلع
واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)3(09أأو ِّّدون عنه خت ّل بناء عىل أأحاكم القاعدة ()0(32أأ) .وال جيدد التسجيل ادلويل
ابلنس بة اىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد ِّّدون عهنا ابطال لآاثر التسجيل ادلويل يف هذا الطرف
املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ،)3(09أأو ِّّدون عهنا انقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()0(32أأ).
(د) يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة (01اثلثا)( "3")3أأو( )2يف السجل ادلويل ،ال جيدّ د التسجيل ادلويل
ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد امل ّعني للسلع واخلدمات اليت ال ترد يف ذكل البيان ،ما مل يكن تسديد الرسوم املطلوبة مصحواب
ابعالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.
(ه) التسجيل ادلويل اذلي ال جيدّ د مبوجب الفقرة الفرعية (د) للسلع واخلدمات املعينة ال يعترب تعدي ًال ملفهوم
املادة  )3(2من االتفاق أأو املادة  )3(2من الربوتوكول .والتسجيل ادلويل اذلي ال جيدد ابلنس بة اىل لك ا ألطراف املتعاقدة
املعينة ال يعترب تعدي ًال حسب مفهوم املادة  )3(2من االتفاق أأو املادة  )3(2من الربوتوكول.
[]...

القاعدة 20
تدوين التجديد؛
االخطارات والشهادات
[]...
اذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
([ )2االخطار يف حاةل عدم التجديد] ( أأ)
لصاحب التسجيل ،والوكيل ،ان وجد ،وملاكتب لك ا ألطراف املتعاقدة املعينة يف هذا التسجيل ادلويل.
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(ب) اذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد معني ،وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل
لصاحب التسجيل ،والوكيل ،ان وجد ،وملكتب هذا الطرف املتعاقد.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

التعديالت املقرتح إدخاهلا على جدول الرسوم

جدول الرسوم
(انفذ اعتبارا من  0يناير )3105

ابلفرناكت السويرسية
[]...
.2

تدوينات خمتلفة

[]...
 6.2الامتس مواصةل االجراءات مبوجب املادة (5اثنيا)()0

311
[هناية املرفق الرابع والوثيقة]

