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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة
الدورة الثالثة والخمسون

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
التقرير
الذي اعتمدته لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة
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مقدمة
 .1انعقدت ادلورة الثالثة وامخلسون للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة (اللجنة) يف الفرتة من  11اإىل  14يونيو
 .2019وحضهتا الس يدة ماراي فيسني ملبورن (رئيس) ،والس يدة اتتياان فاس يليفا (انئبة الرئيس) ،والسادة موكيش آراي
وإاغربت اكلتنباخ وعامثن رشيف وزانغ لوجن .واعتذر الس يد غابور آمون عن احلضور .ورحبت اللجنة ابلس يدة اننيت
أآمورادو ،اليت تسلمت منصهبا مكستشارة للجنة بدءا من  1مايو .2019
البند  1من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
.2

اعمتدت اللجنة جدول ا ألعامل امللحق هبذا التقرير يف املرفق ا ألول ،كام ترد قامئة بواثئق ادلورة يف املرفق الثاين.

البند  2من جدول الأعامل :ا إلعالن عن تضارب املصاحل
ُ .3طلب من ا ألعضاء احلارضين الكشف عن أآي تضارب فعيل أآو حممتل يف املصاحل .ومل يُبلغ عن أآي تضارب يف
املصاحل.
البند  3من جدول الأعامل :املسائل الناش ئة عن ادلورة السابقة للجنة
.4

وقامت اللجنة بتقيمي الإجراءات املتخذة يف اإطار متابعة القرارات الصادرة عن ادلورة الثانية وامخلسني.

البند  4من جدول الأعامل :الرقابة ادلاخلية
 .5انقشت اللجنة تقرير نشاط شعبة الرقابة ادلاخلية للربع احلايل مع مدير الشعبة ،و أآعربت عن ارتياهحا للتقدم احملرز يف
تنفيذ خطة معل الشعبة لعام .2019
 .6واس تعرضت اللجنة مرشوع التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،عن الفرتة من  1يوليو  2018اإىل 30
يونيو  ،2019وقدمت تعليقات بشأأنه .وتشاطر اللجنة املراجع اخلاريج ر أآيه يف أآنه من املس تحسن أآن توامئ الشعبة فرتة
اإعداد التقارير مع فرتة خطة العمل الس نوية للشعبة (من  1يناير اإىل  31ديسمرب) .ومن شأأن ذكل أآن يضمن ليس فقط
توافق التخطيط مع اإعداد التقارير ،وإامنا ميهد السبيل أآيضً ا لإعداد الشعبة بيان ضامانت س نوي بشأأن الرقابة ادلاخلية.
 .7واجمتعت اللجنة يف جلسة خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وفقا لختصاصاهتا.

مراجعة احلساابت
 .8اس تعرضت اللجنة ،مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ومع الإدارة ،تقريرين للمراجعة :تقرير مراجعة حساابت تنفيذ
اسرتاتيجية الويبو لتأأمني املعلومات ،الصادر يف  19مارس  ،2019وتقرير مرشوع املقاصة التجرييب لنظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،الصادر يف  3مايو  .2019و ُنرش هذا ا ألخري يف صيغة غري منقحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين ،بيامن ن ُرش
ا ألول مع بعض التنقيح.
 .9و أآكدت مراجعة حساابت مرشوع املقاصة التجرييب املردود ا إلجيايب لهذا املرشوع الرائد سواء عىل املس توى املايل،
أآم عىل سري العمل ،وكذكل الفرص املتاحة لتوس يع نطاق املرشوع .و أآكدت مراجعة حساابت اسرتاتيجية تأأمني املعلومات
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أآن الويبو حترز تقدم ًا جيد ًا يف تنفيذ الاسرتاتيجية و أآوصت جبمةل أآمور من بيهنا التوسع يف اس تخدام أآدوات منع ترسب
البياانت ،ومواءمة اسرتاتيجية تأأمني املعلومات مع س ياسة الويبو محلاية البياانت.

التحقيقات
 .10أآحيطت اللجنة علام حباةل قضااي التحقيق .ويف  10يونيو  ،2019اكنت هناك  14حاةل ما زالت يف انتظار التحقيق،
مهنا ثالث قضااي قيد التقيمي ا ألويل ،ومثانية قيد التحقيق الاكمل .ومن بني  14قضية مل يبت فهيا بعدُُ ،سلت قضية واحدة
يف  ،2016و أآخرى يف  ،2017وست قضااي يف  ،2018وست قضااي يف  .2019ومنذ ادلورة ا ألخرية للجنةُ ،رشع يف
التحقيق يف قضيتني جديدتني و ُآغلقت أآربع قضااي ،ومل ثبُت مزامع سوء السلوك اإل يف حاةل واحدة.
البند  5من جدول الأعامل :متابعة توصيات الرقابة
 .11انقشت اللجنة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حاةل توصيات الرقابة املفتوحة ،واقرتحت أآن توفق الشعبة بني
اإحصاءاهتا بشأأن توصيات املراجعة اخلارجية والبياانت املناظرة يف تقرير املراجع اخلاريج عن بياانت الويبو املالية لعام
 .2018وعقب تطبيق ذكل ،بلغ عدد توصيات الرقابة املفتوحة  155توصية ،مهنا  68توصية ( 44يف املائة) ُصنفت عىل أآهنا
ذات أآولوية عالية .ونتيجة مشاركة الرقابة ادلاخلية بلغت التوصيات ما مجموعه  132توصية ( 85يف املائة)؛ أآصدرت اللجنة
مهنا توصيتني.
 .12واس تعرضت اللجنة حاةل التوصيات املقدمة من وحدة التفتيش املشرتكة اإىل الرؤساء التنفيذيني .و أآعربت اللجنة عن
ارتياهحا للتقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات ،وللطريقة املنظمة اليت ترصد هبا ا ألمانة هذه التوصيات وتقدم التقارير بشأأهنا.
ويف وقت كتابة هذا التقرير ،مل تكن هناك سوى  14توصية مل تُنفذ بعد من تقارير الوحدة التفتيش املشرتكة اإىل الرئيس
التنفيذي ،صدرت عام  2018والس نوات السابقة ،ومعظمها قيد التنفيذ الفعيل.
البند  6من جدول الأعامل :اس تعراض تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن جلان املراجعة /الرقابة يف منظومة ا ألمم املتحدة
 .13اس تعرضت اللجنة مرشوع تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن جلان املراجعة/الرقابة يف منظومة ا ألمم املتحدة
وقدمت تعليقات بشأأنه .و أآعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أآن الويبو تفي مبعظم املعايري املرجعية الثالثة عرش لقياس أآداء
جلان الرقابة التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ،و أآن وحدة التفتيش املشرتكة أآبرزت بعض ترتيبات الويبو بوصفها ممارسات جيدة.
البند  7من جدول الأعامل :التقارير املالية :التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2018
 .14آطلع لك من املراقب املايل ومدير شعبة الشؤون املالية اللجنة عىل بعض التعديالت الطفيفة اليت ُآدخلت عىل
مرشوع البياانت املالية اس تجابة لتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج.
البند  8من جدول الأعامل :املراجعة اخلارجية :تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .15انقشت اللجنة مع ممثيل مراجع احلساابت اخلاريج ،واملراقب املايل تقرير املراجع اخلاريج بشأأن بياانت الويبو املالية
لعام  ،2018وتقرير اإمتام املراجعة املقابل؛ اذلي يعرض ابلتفصيل أآمه النتاجئ اليت تدمع ر أآي املراجعة .و أآعربت اللجنة عن
رسورها حلصول الويبو عىل ر أآي غري مشفوع بتحفظات بشأأن مراجعة احلساابت ،ولشهادة املراجع اخلاريج اليت تؤكد اجلودة
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العالية لبياانت الويبو املالية .وقد ر أآى املراجع اخلاريج أآن مثة جمال لتبس يط البياانت املالية ،وتركزي التعليقات املالية عىل
اجلوانب املادية الرئيس ية املتعلقة اب ألداء املايل والصحة املالية .و أآقر تقرير املراجع اخلاريج ابجلودة العالية لإطار الرقابة
ادلاخلية للويبو ،والبيان الس نوي بشأأن الرقابة ادلاخلية ونضجهام .كام أآوىص التقرير إابدخال مزيد من التحسينات من خالل
الاس تفادة عىل حنو أآفضل من فرص حتليل البياانت ألمتتة رصد العمليات ا ألساس ية.
نظرا ألن مراجعة ا ألداء هذا العام قد ركزت عىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ وعىل اإدارة املوارد البرشية ،فقد انصبت
 .16و ً
معظم توصيات مراجعة احلساابت الس تة عرش عىل زايدة التحسينات يف هذين اجملالني .وتتعلق اإحدى هذه التوصيات
مبواءمة مؤرشات ا ألداء املس تخدمة ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ مع اإطار الإبالغ ادلاخيل تيسريا لعملية اختاذ القرارات الإدارية
احملس نة.
 .17و أآثنت اللجنة عىل املراجع اخلاريج لتقدميه تقريرا يتسم ابجلودة وسهوةل القراءة وحسن التوقيت ،و أآعربت عن تطلعها
اإىل مواصةل التعامل معه.
 .18واجمتعت اللجنة أآيضا مع املراجع اخلاريج يف جلسة خاصة ،وفقا لختصاصاهتا.
البند  9من جدول الأعامل :اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية :اإطار الويبو للمساءةل
 .19انقشت اللجنة مع املراقب املايل ومساعد املراقب املايل اإطار الويبو للمساءةل ،اذلي نُرش مؤخر ًا يف الوثيقة
( .)WO/PBC/29/4ورحبت اللجنة ابلوثيقة اليت تضم خمتلف عنارص املساءةل بصورة منظمة عىل حنو واحض .ولحظت
اللجنة أآن العنرص  - 5املعلومات والتصالت يركز عىل التواصل مع أآطراف خارجية ،واقرتحت أآن يتناول أآيضً ا التواصل مع
ا ألطراف املعنية ادلاخلية .كام اقرتحت اللجنة أآن جتري الإدارة تقياميً لتنفيذ الإطار يف وقت مناسب يف املس تقبل.
البند  10من جدول الأعامل :حتديث بشأأن اإدارة املوارد البرشية
 .20اجمتعت اللجنة مبدير اإدارة املوارد البرشية ،اذلي أآطلع اللجنة عىل املشاريع واملبادرات اجلارية .ومن بني املوضوعات
اليت جرت مناقش هتا برانمج الويبو للماكفأت والتقدير .ور أآت اللجنة أآن حتقيق توازن مناسب بني عنارص ماكفأأة الفرد
والفريق و أآداء املنظمة من شأأنه آأن يزيد من قبول الربانمج.
 .21وانقشت اللجنة أآيض ًا مع مدير اإدارة املوارد البرشية النتاجئ اليت توصل اإلهيا املراجع اخلاريج والتوصيات اليت قدهما،
ورسها أآن تالحظ أآن اإدارة املوارد البرشية هتدف اإىل تنفيذ معظم توصيات املراجعة حبلول هناية العام.
البند  11من جدول الأعامل :الأخالقيات
 .22تقتيض اختصاصات اللجنة أآن تس تعرض الس ياسات املقرتحة يف جمال ا ألخالقيات وإاسداء املشورة بشأأهنا .ويف
الوقت الراهن ،ل يزال مكتب ا ألخالقيات يف الويبو يعمل وفقا لتعلاميت يونيو ( 2010رمق  )2010/25اليت جتاوزها الزمن.
ويف مايو  ،2018قدمت اللجنة تعليقات واقرتاحات مس تفيضة بشأأن تعلاميت اإدارية جديدة مقرتحة ملكتب ا ألخالقيات يف
الويبو .ومنذ ذكل احلني ،د أآبت اللجنة عىل متابعة حاةل تنفيذ هذه الوثيقة ،اليت ترى أآهنا آأساس ية لإدارة مكتب ا ألخالقيات
ووليته .وحىت يونيو  ،2019مل تتوفر أآية نسخة منقحة من الوثيقة .و أآعرب كبري موظفي ا ألخالقيات عن التامه مبشاركة
مرشوع منقح مهنا قبل ادلورة الرابعة وامخلسني للجنة؛ توخيا ملزيد من املراجعة واملناقشة ،حسب الاقتضاء.
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 .23ويف نومفرب  ،2017وبعد التشاور مع اللجنة ،صدرت س ياسة الويبو بشأأن الإفصاح املايل وإاعالن الفائدة (رمق
 .)2017/36واستنادا اإىل اخلربة اليت اكتسبهتا الويبو حىت الن ،قامت ابإعداد مجموعة من التعديالت املقرتحة عىل س ياسة
الإفصاح املايل لتطبيقها عىل دورة الإيداع  .2018واس تعرضت اللجنة التغيريات املقرتحة ،و أآعربت عن ارتياهحا للتفسريات
اليت قدهما كبري موظفي مكتب ا ألخالقيات .ولحظت اللجنة أآن املراجع اخلاريج س يواصل مراجعة اإعالانت س ياسة
الإفصاح املايل وإاعالن الفائدة .ومع ذكل ،س يقوم كبري مسؤويل مكتب ا ألخالقيات يف املس تقبل ابس تعراض أآية معليات
اإفصاح اإضافية للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام لضامن توافرها يف الوقت املناسب للبياانت املالية الس نوية.
 .24وقدم كبري موظفي مكتب ا ألخالقيات أآيضا تقريرا مرحليا شفواي .و أآعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة توفر موظف
دمع اإداري بدوام جزيئ ملكتب ا ألخالقيات.
البند  12من جدول الأعامل :التقرير الس نوي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 2019
 .25أآعدت اللجنة تقريرها الس نوي للعرض عىل جلنة الربانمج واملزيانية واعمتدته (ادلورة الثالثون للجنة الربانمج
واملزيانية) .ويقدم التقرير نظرة عامة عىل أآنشطة اللجنة خالل الفرتة من  6يوليو  2018اإىل  14يونيو .2019
البند  13من جدول الأعامل :اجامتع اإعاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء
 .26وكام هو منصوص عليه يف اختصاصات اللجنة ،عُقد اجامتع اإعاليم مع ادلول ا ألعضاء .و أآطلعت اللجنة ممثيل ادلول
ا ألعضاء عىل املداولت اليت جرت أآثناء ادلورة احلالية ،و أآجابت عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود احلارضة.
البند  14من جدول الأعامل :مسائل آأخرى

تقارير استامثرات الويبو
 .27قدمت الإدارة اإىل اللجنة تقارير أآداء الاستامثر ،وتقارير رصد الاستامثر لشهري مارس و أآبريل  ،2019أآعد التقارير
مستشارو الاستامثر و أآمناؤه عىل التوايل .وجتدر الإشارة اإىل أآن تقارير مايو  2019ذات الصةل مل تكن قد ُآعدت بعد.
 .28واس تعرضت اللجنة الواثئق الواردة ،و أآكدت أآن املعلومات املقدمة توحض أآنه خالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض،
واستنادا اإىل املؤرش املرجعي لسوق الاستامثر ،حققت مجيع ا ألدوات يف حمفظة استامثرات الويبو النتاجئ املرجوة ،و ُآديرت
وفقا لسرتاتيجية الاستامثر املعلنة .اإضافة اإىل ذكل ،تؤكد اللجنة أآن أآمني الاستامثر مل يبلغ عن أآي خمالفات ،اإجيابية أآاكنت أآم
سلبية أآم اس تثناءات مربرة.
 .29وتشاطر اللجنة املراجع اخلاريج ر أآيه بأأنه ل يزال هناك جمال ألن تقدم الإدارة تقارير رمسية أآكرث انتظام ًا لإبالغ جلنة
الربانمج واملزيانية بشأأن أآنشطة الويبو الاستامثرية.

ادلورة القادمة
 .30س ُتعقد ادلورة القادمة للجنة يف الفرتة من الثالاثء  17سبمترب اإىل امجلعة  20سبمترب  .2019وفامي ييل مرشوع جدول
أآعامل تكل ادلورة:
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()1

اعامتد جدول ا ألعامل

()2

ا إلعالن عن تضارب املصاحل

()3

املسائل الناش ئة عن ادلورة السابقة

()4

املسائل الناش ئة عن ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية

()5

اجامتع مع املدير العام

()6

الرقابة ادلاخلية

()7

التقارير املالية :اإحاطة بشأأن املنظور املايل للثنائية 21/2020

()8

اإحاطة بشأأن اخلطة الرآأساملية الرئيس ية

()9

املراجعة اخلارجية :تقرير خطة املراجعة

( )10ا ألخالقيات :مرشوع منقح للتعلاميت الإدارية بشأأن مكتب ا ألخالقيات
( )11أآمني املظامل :تقرير ا ألنشطة لعام 2018
( )12اإحاطة بشأأن املاكتب اخلارجية
( )13التقيمي اذلايت للجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة
( )14اجامتع اإعاليم مع ممثيل ادلول ا ألعضاء
( )15مسائل أآخرى
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

A

WO/IAOC/53/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :يوليو 2019

لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة
الدورة الثالثة والخمسون

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
جدول الأعمال
الذي اعتمدته لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة

.1

اعامتد جدول ا ألعامل

.2

ا إلعالن عن تضارب املصاحل

.3

املسائل الناش ئة عن ادلورة السابقة

.4

الرقابة ادلاخلية

.5

متابعة توصيات شعبة الرقابة

.6

اس تعراض تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن جلان املراجعة /الرقابة يف منظومة ا ألمم املتحدة

.7

التقارير املالية :اإحاطة بشأأن املنظور املايل للثنائية 21/2020

.8

املراجعة اخلارجية :تقرير املراجع اخلاريج

.9

اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية :اإطار الويبو للمساءةل

 .10حتديث بشأأن اإدارة املوارد البرشية
 .11ا ألخالقيات :مرشوع منقح للتعلاميت الإدارية بشأأن مكتب ا ألخالقيات
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 .12التقرير الس نوي للجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة 2018
 .13اجامتع اإعاليم مع ممثيل ادلول ا ألعضاء
 .14مسائل أآخرى
[ييل ذكل املرفق الثاين]

WO/IAOC/53/2
ANNEX II

املرفق الثاين

A

WO/IAOC/53/INF/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :يوليو 2019

لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة
الدورة الثالثة والخمسون

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
قائمة الوثائق

البند  1من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
جدول ا ألعامل
[]01
اجلدول الزمين
[]02
قامئة الواثئق
[]03
جدول ا ألعامل ادلائر للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ادلورات من الثانية وامخلسني اإىل اخلامسة
[]04
وامخلسني
البند  2من جدول الأعامل :ا إلعالن عن تضارب املصاحل

ل توجد وثيقة
البند  3من جدول الأعامل :املسائل الناش ئة عن ادلورة السابقة
قامئة اإجراءات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
[]05
البند  4من جدول الأعامل :الرقابة ادلاخلية

شعبة الرقابة ادلاخلية
[]06
[]07

تقرير أآنشطة شعبة الرقابة ادلاخلية  3 -يونيو ( 2019املرجع)IOD-IAOC-2019/02 :
التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية  30 -يوليو ( 2019املرجع)WO/GA/51/3 :

مراجعة احلساابت
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[]08
[]09

تقرير املراجعة :مراجعة حساابت تنفيذ اسرتاتيجية الويبو لتأأمني املعلومات 19 ،مارس ( 2019املرجع:
)IA 2018-06
تقرير املراجعة :مراجعة حساابت مرشوع املقاصة التجرييب لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات3 ،
مايو ( 2019املرجع)IA 2019-06 :

التحقيقات:
البند  5من جدول الأعامل :متابعة توصيات شعبة الرقابة
توصيات شعبة الرقابة املفتوحة  4 -يونيو 2019
[]10
البند  6من جدول الأعامل :اس تعراض تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن جلان املراجعة /الرقابة يف منظومة ا ألمم املتحدة
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اإىل الرؤساء التنفيذيني للمنظامت املشاركة يف الوحدة  -احلاةل يف
[]11
هناية مارس ( 2019توصيات الرؤساء التنفيذيني)  27مايو 2019
تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة (توصيات الهيئات الترشيعية)  7يونيو
[]12
( 2019الوثيقة )WO/PBC/30/6
البند  7من جدول الأعامل :التقارير املالية :التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2018
التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  4 ،2018يونيو 2019
[]13
(الوثيقة )WO/PBC/30/8
البند  8من جدول الأعامل :املراجعة اخلارجية :تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
تقرير املراجع اخلاريج بشأأن بياانت الويبو املالية لعام ( 2018مايو )2019
[]14
ر أآي املراجعة بشأأن البياانت املالية ( 31مايو )2019
[]15
تقرير اإمتام املراجعة بشأأن مراجعة البياانت املالية لعام  ،2018مايو 2019
[]16
البند  9من جدول الأعامل :اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية :اإطار الويبو للمساءةل
اإطار الويبو للمساءةل ،الوثيقة  18 ،WO/PBC/29/4مارس 2019
[]17
البند  10من جدول الأعامل :حتديث بشأأن اإدارة املوارد البرشية
كتيب "تشكيل مس تقبل الويبو :القوى العامةل يف عام  30 ،"2018يونيو 2018
[]18
البند  11من جدول الأعامل :الأخالقيات :مرشوع منقح للتعلاميت الإدارية بشأأن مكتب الويبو ل ألخالقيات
مرشوع التعلاميت الإدارية رمق ×× - 2019/تعلاميت اإدارية بشأأن مكتب الويبو ل ألخالقيات،
[]19
[التارخي ××]2019 ،
البند  12من جدول الأعامل :التقرير الس نوي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 2019
مرشوع تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ()WO/PBC/30/2
[]20
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البند  13من جدول الأعامل :اجامتع اإعاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء
ل توجد وثيقة :رواية شفهية.
البند  14من جدول الأعامل :مسائل آأخرى
تقرير -ادلورة الثانية وامخلسون ()WO/IAOC/52/2
[]21
 2018التقرير الس نوي عن اإقامة العدل 5 ،أآبريل 2019
[]22
 2018التقرير الس نوي جمللس الويبو للطعون ،أآبريل 2019
[]23
تقارير الاستامثر:
مرصف  -Credit Suisseتقارير رصد الاستامثر لشهري مارس و أآبريل 2019
[]24
رشكة  - MBS Capital Adviceتقارير أآداء الاستامثر لشهري مارس و أآبريل .2019
[]25
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

