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 اظؿقجقفاتمادلطؾقبةمعـمجلـةمادلاظقة

 م مواظؾاظغ مترحقؾف مادلؿقَضع مباظرصقد مسؾؿًا متأخذ مأن ماظؾفـة مأعرمالؼنيعم5.1ُؼطؾبمإىل مؼدوالر موأن إجراءمبمترخصؽل
مبنيمأبقابمادلقزاغقةمواظـاذؽةمسـمتـػقذمبرغاعجماظعؿؾمظػرتةم سؾكماظـققمم1100-1101سؿؾقاتماظـؼؾمادلؿقضعةميفمعا

 .0عـماجلدولم(مايز)ادلؾَقـميفماظعؿقدم
 علقّدةمادلشقرة

 :صإن اظلجنة    

  1101كي عقابل استمادات صرتة اظسنتني ؼدوالر أعر الؼنيع 5.1أخذت سلمًا باظرصود شري ادلنفؼ ادلتوَضع واظباظغ-

-1101فرتة اظخطة اظعمل اظفورؼة إىل يف  ظفرتة واحدة واظذي ضد ُؼرَحل، عع أي تكاظوػ ادتثمار عؤجلة 1100

 ؛ 4/1100ظلتنفوذ اظكاعل خلطة اظعمل اظفورؼة، طما أجازه ضرار ادلؤمتر  1102

  (اظباب اخلاعس سشر)نفؼ يف برغاعج اظتعاون اظتقين صإن أي أرصدة ال ُت ،حاظوا وصقا ظألدلوب ادلتبعذّطرت بأغه ،

ل إىل صرتة اظسنتني دتحَو( اظباب اظثاعن سشر) وةصروصات األعنادلو( اظباب اظسابع سشر)وادلصروصات اظرأمساظوة 

 ؛اظتاظوة

 أبواب ادلوزاغوة األول واظثاغي واظثاظث واخلاعس واظسابع إجراء سملوات اظنقل ادلتوضعة يف ادلوزاغوة عن  رخصت

 شر واظثاغي سشرواظثاظث سشر واظرابع سشر إىل أبواب ادلوزاغوة واظسادس واظثاعن واظتادع واظعاذر واحلادي س

 .1101أؼار /ادلوزاغوة يف دورتها ادلزعع سقدػا يف عاؼو أداءوتطّلعت إىل تلقي تقرؼر سن 

                                                      
 8030CLظقثقؼةوادلؾقؼ2627اظػؼراتمم 1
معـمعـطققماظؼرار1اظػؼرة2011/5ضرارمادلؤمترم 2

 عقجز

 واظـؼؾميفمعامبنيمم1100-1101ػرتةمؾاظؿؼرؼرماظلـقيمسـمأداءمادلقزاغقةمظم1100آذارم/جلـةمادلاظقةميفمعارسمادؿعرضت

وأخذتمسؾؿًامباألداءمادلؿقّضعمظػرتةماظلـؿنيمعؼابؾماالسؿؿاداتماظصاصقةم.م1100-1101أبقابمادلقزاغقةميفمصرتةماظلـؿنيم

طؿامأجازتمإجراءمسؿؾقاتماظـؼؾمادلؿقّضعةميفمعامبنيم.مؽلمواظيتمواصؼمسؾقفامادلؤمترؼعؾققنمدوالرمأعرم0م111.4اظؾاظغةم

مو ميفمأبقابمادلقزاغقة ماظيتمدؿعؼدػا ماظدورة محمّدثمخالل متؾؼلمتؼرؼر موتطّؾعتمإىل ماظعؿؾ، مبرغاعج متـػقذ مسـ اظـاذؽة

 1100.1تشرؼـماألولم/أطؿقبر

 م ماظصاصقة ماالسؿؿادات معؼابؾ مظؾؿقزاغقة مادلؿقضع ماحملّدث ماألداء ماظؿؼرؼر مػذا ممادلعدظةوؼؼّدم مادلاظقة م1100-1101ظؾػرتة

ماظؾف متـػقذموؼلعكمإىلماحلصقلمسؾكمعقاصؼة مسـ مواظـاذؽة مبنيمأبقابمادلقزاغقة ميفمعا مسؾكمسؿؾقاتماظـؼؾمادلؿقضعة ـة

 .1100-1101ؾػرتةمادلاظقةمظبرغاعجماظعؿؾم

 م1102-1101ادلؤمترمظؾؿدؼرماظعام،موعـمخاللماظؼرارماخلاصمباسؿؿاداتمادلقزاغقةمظؾػرتةممرخص،م1100متقزم/ويفمؼقظقق

ماظرصقدمشريمادلـػؼمعـماسؿؿادا"م ميفمذظؽمم1100-1101تماظػرتةمادؿكدام ظؾؿـػقذماظؽاعؾمخلطةماظعؿؾماظػقرؼة،ممبا

وُؼؿقضعمحاظقًامأنمم.11022-1101تؽاظقػماالدؿـؿارمشريمادلؿؽررةمهلذهماخلطةماظيتمدقؿؿمحتؿؾفامخاللماظػرتةمادلاظقةم

عؿؽّررةموعؤجؾةمخلطةماظعؿؾموسالوةمسؾكمذظؽ،مصإنمأيمتؽاظقػمادؿـؿارمشريم.مؽلؼمدوالرمأعرنيؼالعم5ؼؾؾغماظرصقدم

ووصؼامظألدؾقبمادلؿؾعمصإنمأيمأرصدةمالمتـػؼميفم.م1102-1101ػرتةمؾاظػقرؼةمدقفمُترَحؾمإىلمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظ

اظؾابم)مقةصروصاتماألعـادلو(ماظؾابماظلابعمسشر)،موادلصروصاتماظرأمساظقةم(اظؾابماخلاعسمسشر)برغاعجماظؿعاونماظؿؼينم

 .لمإىلمصرتةماظلـؿنيماظؿاظقةدؿقق(ماظـاعـمسشر

 مادلؿقضعمعؼابؾمموبـاًء ممادلكصصاتسؾكماألداء مظؾػرتة م1101-1100اظصاصقة مظؾؿادة مادلاظقة(مب)4،مورؾؼا م،عـماظالئقة

أنمتقاصؼمسؾكمسؿؾقاتماظـؼؾمعـمأبقابمادلقزاغقةماألولمواظـاغلمواظـاظثمواخلاعسمواظلابعمواظـاظثمُؼطؾبمإىلماظؾفـةم

وملمتعدمسؿؾقةممم.إىلمأبقابمادلقزاغقةماظلادسمواظـاعـمواظؿادعمواظعاذرمواحلاديمسشرمواظـاغلمسشرمسشرمواظرابعمسشر

ودقفمُتؾّؾغماظؾفـةمبادلؾؾغماظـفائلمادلرَحؾموبعؿؾقاتماظـؼؾميفمعام.ماظـؼؾمإىلماظؾابماظرابعمادلقاصؼمسؾقفامدابؼًامعؾققزة

 .م1101أؼارم/ؼقبنيمبـقدمادلقزاغقةميفمدورتفامادلزععمسؼدػاميفمعا
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 عقدعة

 

م-م0 مادلؤمتر مواصؼ ميف مم2/1118ضراره مظؾػرتة مادلقزاغقة ماسؿؿاد مم1101-1100سؾك مدوالرمم0م111.4واظؾاظغة عؾققن

ميفمذظؽمعؾؾغم ماظقصقراتمدلرةمم11.7أعرؼؽلممبا مطػاءة مزؼادة مسـ ماظـاذؽة مأعرؼؽلمظؾؿؽادبمشريماحملددة عؾققنمدوالر

غقلانم/اتميفمدورتقفاميفمأبرؼؾوادؿعرضتمجلـةمادلاظقةماإلجراءاتماظيتماّتكذتفاماألعاغةمظؾرضلمباظؽػاءةمواظقصقرم.واحدة

م0.111.4اظؾاظغمم1101-1100ادلقزاغقةمظؾػرتةموأضّرتمتقزؼعاتماألبقابمادلؿقّضعةمالسؿؿادمم1101تشرؼـماألّولم/طؿقبروأ

 .3سـمعؾادراتموإجراءاتممّتماختاذػامظؿقؼقؼماظقصقراتمادلطؾقبةمئؽلمواظـاذؼرعؾققنمدوالرمأع

 
واصؼمماظيتؿؽؾدماظؿزاعاتمحؿكمعلؿقىماسؿؿادمادلقزاغقةمؼمأنمعـماظالئقةمادلاظقةمظؾؿدؼرماظعامم0-3صمادلادةموترّخ-م1

مادلؤمتر مسؾقفا م. مظؾؿادة مؼؽػؾمتقصريمأعقالممم5-3ورؾؼا ماالسؿؿاداتممبا مؼؿقىلمإدارة ماظعام مادلاظقة،مصإنمادلدؼر عـماظالئقة

ماظلـؿني مصرتة مادلصروصاتمأثـاء مدلقاجفة ممم.طاصقة مأ)3.4وتـصمادلادة مبنيم( مبعؿؾقاتمغؼؾمععقـة مادلاظقة سؾكمإبالغمجلـة

 .أنمؼؽقنماظـؼؾمبنيمأحدمأبقابمادلقزاغقةمإىلمأيمبابمآخرممبقاصؼةمجلـةمادلاظقة(مب)4-3عب،مبقـؿامتؿطؾبمادلادةماظُش

 
معارس-م2 م/ويف م1100آذار مادلراَجع مادلقزاغقة ماسؿؿاد معؼابؾ مادلؿقضع مادلقزاغقة مأداء مادلاظقة مإدؿعرضتمجلـة ؾػرتةمظ،

األػدافماالدرتاتقفقةم)بعةمسشرماألوىلموطاغتمحقـفاممجقعمعصروصاتماالسؿؿادمعؾققزةميفماألبقابماألر.م1101-1100

اظؾفـةمإجراءمسؿؾقاتماظـؼؾمادلؿقضعةمبنيمأبقابمادلقزاغقةمعؼابؾماالسؿؿادممرخصتوطذظؽ،م(.مواظقزقػقةموممـؾقاتمادلـظؿة

م مإىلاظصايفمادلؽَقػ،موخباصةمعـمأبقابمادلقزاغقة مواظرابعمسشر ماألولمواظـاغلمواظـاظثمواخلاعسمواظلابعمواظـاظثمسشر

 .4واظعاذرمواحلاديمسشرمواظـاغلمسشرمواظلادسمواظـاعـمواظؿادعاظرابعمأبقابمادلقزاغقةم

 
عـماظالئقةمادلاظقةمادؿكداممم1-3ادلؤمترمظؾؿدؼرماظعام،موبغّضماظـظرمسـمادلادةممرخص،م1100متقزم/ويفمؼقظقق-م3

م ماظػرتة ماسؿؿادات معـ مادلـػؼ مشري متؽاظقػمم1100-1101اظرصقد مذظؽ ميف ممبا ماظػقرؼة، ماظعؿؾ مخلطة ماظؽاعؾ ظؾؿـػقذ

م مادلاظقة ماظػرتة مخالل محتّؿؾفا ماظيتمدقؿّؿ ماخلطة مهلذه مشريمادلؿؽّررة م1102-1101االدؿـؿار مإىلموطذظؽ،مرؾبمادل. ؤمتر

ءة،مواظقصقراتمظزؼادةمادلؽادبماظـاذؽةمسـمرصعماظؽػام1102-1101ظربغاعجماظعؿؾمظؾػرتةممتعدؼالتادلدؼرماظعامماضرتاحم

-1101ماظػرتةميفظؿـػقذمغشاراتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم،1100-1101ظرصقدمشريمادلـػؼميفماظػرتةمادلرةمواحدة،موادؿكدامم

م.5ؽلؼعؾققنمدوالرمأعرم23.4مبامؼؾؾغمجمؿقسفمم1102

 
م-م4 مادلاظقة مظؾػرتة مادلؽّقػة معؼابؾماالسؿؿاداتماظصاصقة مظؾؿقزاغقة ماحملّدثمادلؿقضع ماألداء ماظؿؼرؼر مػذا -1101وؼؼّدم

وؼلعكمإىلماحلصقلمسؾكمعقاصؼةماظؾفـةمسؾكمسؿؾقاتماظـؼؾمادلؿقضعةميفمعامبنيمأبقابمادلقزاغقةمواظـاذؽةمسـمتـػقذمم1100

 .1100-1101برغاعجماظعؿؾميفماظػرتةمادلاظقةم

                                                      
مFC 135/6ومFC 132/7اظقثقؼؿانمم 3
8030قثقؼةعـماظ 1وادلؾقؼ2627اظػؼرتانم 4
.CR 5/2011اظقثقؼةممعـعـمعـطققماظؼرارمم2وم1اظػؼرتانممم 5
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  1100-1101أداء ادلوزاغوة ادلتوضع يف 

 

،متقزؼعاتماألبقابم(ج)،ماظعؿقدم0وادلعروضةميفماجلدولمم1100-1101وتؾّقـمأرضامماالسؿؿاداتماظصاصقةمظػرتةم-م5

ميفمعارسمادلعدظة مادلـعؼدة ميفمدورتفا موأضّرتفا مادلاظقة مجلـة ماظيتمادؿعرضؿفا مواحدة مواظقصقراتمدلرة آذارم/دلؽادبماظؽػاءة

طؿامأنمادلصروصاتمادلؿقّضعةموسؿؾقاتماظـؼؾمبنيمأبقابمادلقزاغقةماظيتمواصؼتمسؾقفامجلـةمادلاظقةميفماظدورةمذاتفام.م11006

وأّعامأداءمادلقزاغقةمادلؿقضعمواحملَدثموعامؼـشكءمسـفمعـمسؿؾقاتمغؼؾمبنيمأبقابمادلقزاغقةم(.مػـ)و(مد)عؾَقـةمضلماظعؿقدؼـم

 (.مايز)و(ماوو)عؾَقـميفماظعؿقدؼـمظؿـػقذمبرغاعجماظعؿؾمصفقم

  

                                                      
.،مFC 138/6اظقثقؼةعـمم4،ماظػؼرةماألولادلؾقؼمم 6
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 1100-1101 أداء ادلوزاغوة ادلتوضع يف: 0 اجلدول

، اظوثوقة 1100 ظثاغيتشرؼن ا/طتوبرأ FC 138/6 ،1100، ادللحؼ األول باظوثوقة 1100آذار /عارس  

FC 140/9 

 

 اظباب

 (أ)

 اهلدف اظوزوفي واالدرتاتوجي

 (باء)

خطة اظعمل اظورنوة 

بعد ) 1020-1022

 (اظتعدؼل

  (ومج)

 ادلصروصات ادلتوضعة

 (الد)

اظرصود عقابل خطة 

 اظعمل اظورنوة

 (اءػـ)

 ادلصروصات ادلتوضعة

 (اوو)

اظرصود عقابل خطة 

 اظعمل اظورنوة 

 (ايز)

 788 2 393 46 939 1 242 47 181 49 تؽـقػماإلغؿاجماحملصقظلمادللؿدامم-أظػم 0

 081 3 556 28 201 2 436 29 637 31 ادللؿدامزؼادةماإلغؿاجماحلققاغلمم-باءم 1

إدارةمعصاؼدماألمساكموعقاردمتربقةمم-جقؿ 2

 األحقاءمادلائقةموادؿكداعفامبشؽؾمعلؿدام

55 626 55 379 247 54 972 654 

حتلنيمدالعةموجقدةماألشذؼةميفممجقعمم-دال 3

 عراحؾماظلؾلؾةماظغذائقة
24 445 24 765 -320- 23 855 590 

 881 173 41 366 688 41 054 42 ماإلدارةمادللؿداعةمظؾغاباتمواألذفارم-ػاء 4

م 5 موادلقاهمم-واو مظألراضل مادللؿداعة اإلدارة

ماالدؿفابةم موحتلني ماظقراثقة وادلقارد

ماظيتممتسماألشذؼةم ماظعادلقة ظؾؿقدؼاتماظؾقؽقة

 واظزراسة

53 192 55 775 -2 583- 54 833 1 641- 

ادلقاتقةمظألدقاقمعـمأجؾمتفقؽةماظؾقؽةمم-زايم 6

 حتلنيمُدؾؾمادلعقشةموحتؼقؼماظؿـؿقةماظرؼػقة
40 878 38 483 2 395 37 934 2 944 

 -335 789 58 -483 1 937 59 454 58 حتلنيماألعـماظغذائلمواظؿغذؼةم-حاءم 7

م 8 محلاالتمم-راء ماظؿأػب مسؾك ماظؼدرة زؼادة

مواظزراسقةم ماظغذائقة مواظؿفدؼدات اظطقارئ

مواالدؿفابةمهلام

 سؾكمدمقمصعال

7 311 8 533 1 222- 8 394 1 083- 

ماحلصقلمم-طافمم 01 مبنيماجلـلنيميف ادللاواة

ماظؼرارم موصـع مواخلدعات مواظلؾع مادلقارد سؾك

 يفمادلـارؼماظرؼػقة

9 838 10 969 -1 131 10 670 832- 

زؼادةمحفؿموصّعاظقةماالدؿـؿاراتماظعاعةمم-المم 00

 واخلاصةميفماظزراسةمواظؿـؿقةماظرؼػقة
36 571 42 919 -6 348- 41 281 4 710- 

ماألسضاءمم-خاء 01 ماظدول معع ماظػعال اظؿعاون

 وأصقابمادلصؾقة
220 680 221 073 393- 220 863 183- 

 944 638 117 623 4 959 113 582 118 واظػعاظةاإلدارةماظؽػقءةممم-ذال 02

 303 2 991 85 708 1 586 86 294 88 ممـؾقمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 03

 0 694 111 0 694 111 694 111 اظؿؼينبرغاعجماظؿعاونم 04

 600 0 600 0 600 اتاالحؿقارق 05

 0 803 26 0 803 26 803 26 اإلغػاقماظرأمساظل 06

 0 686 24 0 686 24 686 24 األعيناإلغػاقم 07

 000 6 526 994 600 926 999 526 000 1ماجملموع

 

م
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ماظرصقدمادلؿقّضعمشريمادلـػؼمبـم-م6 ؽلمتأتكمبصقرةمخاصةمغؿقفةمإسادةمحتدؼدمؼدوالرمأعرمعالؼنيم5.1وُؼؼَدرمحاظقًا

ظؾؿـػقذماظؽاعؾمخلطةمم1102-1101ودقفمُؼرَحؾماظرصقدمشريمادلـػؼمإىلمصرتةم.ماألوظقؼاتميفمبعضماألغشطةمادلكططة

مدلرةمواحدةوسالوةمسؾكمذظؽ،مصإنمأيمتؽاظقػمادؿـؿارمعؤجؾةم.م1100متقزم/ادلؤمترميفمؼقظققرخصماظعؿؾماظػقرؼة،مطؿام

ودقفمؼعَرضمتؼرؼرمعرحؾلمسـمخطةم.م1102-1101خطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؾػرتةميفمؾماظػقرؼةمدقفمترَحؾمخلطةماظعؿ

اظعؿؾماظػقرؼة،ممباميفمذظؽمادلزؼدمعـماظؿػاصقؾمسـمتؽاظقػماالدؿـؿارمادلؿقضعةموادلؿؽررةمخلطةماظعؿؾماظػقرؼة،مإىلماظؾفـةم

 .1100غلمتشرؼـماظـا/ادلاظقةميفمدورتفامادلزععمسؼدػاميفمغقصؿرب

 

م-م7 مسؾكمذظؽ، مظألدؾقبمادلؿؾعوسالوة ماظؿؼينمم،ووصؼا ماظؿعاون مبرغاعج موادلصروصاتم(اظؾابماخلاعسمسشر)صإن ،

دقؿامأنممالمعؾَقـةمسؾكمأغفامعصروصةمباظؽاعؾ،م(اظؾابماظـاعـمسشر)مقةصروصاتماألعـادلو(ماظؾابماظلابعمسشر)اظرأمساظقةم

م.اظلـؿنيماظؿاظقةلمإىلمصرتةمقَقُقدمأيمرصقدمشريمعـػؼ

 

آذارم/وتؿؾعمسؿؾقاتماظـؼؾمبنيمأبقابمادلقزاغقةمإىلمحّدمبعقدماظـؿقذجمذاتفموادلـطؼمذاتفماظؾذؼـماسُؿؿداميفمعارس-م8

مإىلماألداءماظػعؾلموادؿعراضمعـؿصػمادلدةمتعدؼؾ،مطؿامغشأتمسـم1100 وضدمأّدتم.مخططماظعؿؾمظػرتةمدـؿنيمإدؿـادًا

مأنمسؿؾقةمإسادةمحتدؼدماألوظقؼاتمظؾع ضماظـشاراتمادلكططةمإىلمعصروصاتمعؿقضّعةمأضؾميفمععظؿمأبقابمادلقزاغقة،مطؿا

 .اظـؼؾمإىلماظؾابماظرابعمملمتعدمعؾققزة

 

م-م01 معـم1100ويفمسام موظاماهلاعةميفمجمالمشارؼعادل،مجرىمتـػقذمسددمخمؿار يفمإرارمماهلقاطؾماألدادقةلالعة

،ممباميفمذظؽمادؿؾدالمادلرّبداتماظؾاظقةمووحداتمتؽققػماهلقاءماخلارجقةم(ذالم-اهلدفماظقزقػل)اظؾابماظـاظثمسشرم

وضدمأّدىمذظؽمإىلمصائضم.موحتلنيمادلصاسدميفمادلؼرماظرئقللمباظؿقازيمععمحتلقـاتمأخرىمجارؼةميفمادلؽاتبمادلقداغقة

ماظؾاب مػذا مإرار ميف ماظػائضمادلؿقضع معـ مأضؾ مس. ماظرابع ماظؾاب مإرار ميف مواظػائضمادلؿقَضع ماألشذؼةم)شر ممـؾقاتمعـظؿة

ػقمغؿقفةمسائداتمأسؾكمعـماظعائداتمادلؤدلقةمظؾكدعاتماإلدارؼةمواظؿشغقؾقةماظقاردةميفمادلقزاغقة،مواظيتمضدمالم(مواظزراسة

 .متلؿعؿؾفامادلؽاتبماظؼطرؼةمباظؽاعؾ

 

مو-م00 مظؾػرتة مادلؿقضعمعؼابؾمادلكصصاتماظصاصقة مسؾكماألداء مظؾؿا1100-1101بـاء م،مورؾؼا مب)4دة عـماظالئقةم(

أنمتقاصؼمسؾكمسؿؾقاتماظـؼؾمعـمأبقابمادلقزاغقةماألولمواظـاغلمواظـاظثمواخلاعسمواظلابعمواظـاظثمسشرمواظرابعمم،ادلاظقة

 م.سشرمإىلمأبقابمادلقزاغقةماظرابعمواظلادسمواظـاعـمواظؿادعمواظعاذرمواحلاديمسشرمواظـاغلمسشر
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مبدالمعـماألبقابماظـؿاغقةمم07ػلمأولمصرتةمعاظقةمؼؿؿمصقفاماإلبالغمبشأنمم1100-1101رمأنماظػرتةموؼذّط-م01 باباََ

ويفمحنيمأنمػذامادللؿقىمعـماظؿػصقؾمسـدمعلؿقىماظؾابمؼقصرمغظرةمذاعؾةموواضقةمإىلمادلقزاغقاتموادلصروصاتم.ماظلابؼة

 .سـمتؾؽمادلطؾقبةماآلنمعؼابؾمإرارماظـؿائج،مصإغفمؼزؼدمعـماحؿؿاالتمأنمختؿؾػمسؿؾقاتماظـؼؾماظـفائقة

 

سـمادلقزاغقةميفمغفاؼةماظػرتةمادلاظقةمؼلؿـدمإىلمدعرمصرفماظدوالرماألعرؼؽلمعؼابؾمماإلبالغشارمإىلمأنمُؼم،وأخريًا-م02

اظلعرم)دوالرمأعرؼؽلمم0.274=مؼقرومم0واظؾاظغمم1101-1118اظققرومادلعؿقلمبفميفموضعمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػرتةم

وتؼقمماألعاغةمبرصدمادلقضػمبعـاؼة،موإنمطاغتمضدمحتدثمبعضماظػروضاتميفمأبقابمادلقزاغقةمإذام(.مادلقزاغقةمكدمميفؿادلل

طاغتماظـلؾةمادلؽقؼةماظـفائقةميفمعؿقدطفامظؾؿصروصاتمباظققرومختؿؾػماخؿالصامطؾريامسـماالصرتاضاتماظيتمأخذتمبفام

 م.اظؿقضعات

 

سؾكمجلـةمادلاظقةميفمدورتفامادلزععمسؼدػامم1100-1101ادلقزاغقةمظؾػرتةممودقفمُؼعرضماظؿؼرؼرماظـفائلمسـمأداء-م03

 .1101رماأؼ/يفمعاؼق

 
 


