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أنظمـــة اإليـــداع لوسائــــل
التعبئـــة والتعلـــيب

ديسمبر 2018

إعطـــاء قيمـــة اقتصـــاديـــة
لنفايات التعبئة والتعليب
مــن المؤكــد أن أنظمــة إ
اليــداع وســيلة ناجعــة تســمح بجمــع  1ـ مبادئ وشروط إطار أنظمة اإليداع
ش
كميــات كبـ يـرة مــن أوعيــة الم�وبــات الفارغــة ووســائل التعليــب
أ
الخــرى مــن أجــل (إعــادة رســكلة) ذي نوعيــة رفيعــة.
ن
المســتهلك� ،ممــا يســمح
اليــداع مشــاركة
تشــجع أنظمــة إ
ي
معتــرة مــن النفايــات مــن أجــل إفــراز جيــد.
بجمــع كميــة
أ
ف
ب
وتُع َطــى ي� هــذه النظمــة قيمــة اقتصاديــة لمــواد التعليــب ويســاهم المســتهلكون بصفــة نشــطة ف� عــودة المعلبــات ت
الــ�
ي
ي
وبضائــع أخــرى بـ شـرط دفــع مقابــل إيــداع عــن التعليــب مــن طــرف
ت
لالســرجاع
تســلم إىل تجــار التجزئــة أو توضــع ف ي� نقــاط أخــرى
المسـ ي ن
ـتهلك� عنــد الـ شـراء .وعندمــا تُعــاد هــذه البضائــع الفارغــة
اليــداع الــذي دفعــوه عــن المعلبــات .وتســمح هذه
يتــم تعويــض اليــداع .هــذا مــا يســمح مــن إضافــة قيمــة نقديــة قصــد اســتالم إ
إ
ِّ
المقاربــة بالتقليــل مــن كميــة النفايــات الملقــاة ف ي� الطريــق العــام
ـ� الجمــع االنتقـ ئ
لمــواد التعليــب الفارغــة وذلــك بتحسـ ي ن
ـات
ـ
للنفاي
ـا�
ي
وتشــجع تثمـ ي ن
ـ� مــواد قابلــة للتدويــر وإعــادة االســتعمال الناجمــة
ين
إعــادة
عمليــة
المســتهلك� ويجعــل
الرجــاع مــن طــرف
و ِنســب إ
اليــداع تت�كــز عــى بضائــع
الرســكلة أكـ ثـر ســهولة وأكـ ثـر مردوديــة .تلعــب أنظمــة اليــداع دورا عــن النفايــات الم�نز ليــة .وبمــا أن أنظمــة إ
إ
ً خاصــة مثــل القــارورات والعبــوات فهــي تســمح بجمــع كميــات
أساســيا ف ي� االنتقــال إىل إقتصــاد دائــري والحـ ِّـد مــن تواجــد نفايــات
كبـ يـرة مــن مــواد مفــرزة بشــكل جيــد ،ممــا يق ِّلــل مــن التلــوث بأنــواع
ف
ت
ـ� تتحــول إىل
التعليــب ي� كل مــكان وخاصــة البالســتيكية منهــا الـ ي
أخــرى مــن النفايــات ويُق ِّلــل أيضــا التكاليــف المرتبطــة بالفــرز
نفايــات بحريــة (.)1
اليــداع
ويَســمح بالتدويــر مــع نوعيــة عاليــة .كمــا تزيــد أنظمــة إ
ف ي� تنافســية المعلبــات والبضائــع القابلــة إلعــادة االســتعمال
كالقــارورات الزجاجيــة ف� المطاعــم أو أ
الوعيــة البالســتيكية الكبـ يـرة
ي
ف
ت
ـرا ف ي� البلــدان ذات الدخــل
ـ
كب
ـا
ـ
رواج
ـرف
ـ
تع
ـ�
ً
يً
للميــاه ي� المنــازل الـ ي
الضعيــف والمتوســط.

اليداع بعدة ش�وط إطار.
يرتبط إدخال نظام إ
ين
ويتع� عىل الخصوص اعتبار الجوانب التالية :

 2ـ أنظمة اإليداع المبنية على عالقة
مباشرة بين المستهلك وتجار التجزئة

• أي مواد يجب جمعها بناءا عىل تركيبتها وحجمها؟

ترتكــز أنظمــة اليــداع ف� شــكلها أ
ب� شـ ي ن
البســط عــى عالقــة ي ن
ـخص�:
إ
ي
مســتهلك وتاجــر تجزئــة .يقــوم المســتهلك بدفــع ثمــن إيــداع ثابــت
عنــد ش�اء بضاعــة يضــاف إىل الســعر العــادي للمنتــوج (مثــا ســعر
لليــداع =  1,25أورو) .ف ي� هــذه
المنتــوج 1 :أورو  0,25 +أورو إ
ت
الحالــة يمكــن أن تكــون نقطــة االســرجاع بــكل بســاطة هــي نقطــة
البيــع ذاتهــا .عنــد عــودة المعلبــات أو المــواد الفارغــة يقــدم
المســتهلك فاتــورة الصنــدوق .يقــوم بائــع التجزئــة بتعويــض
اليــداع أو يقــدم إىل المســتهلك قســيمة ش�اء بقيمــة مســاوية
إ
ف
لــ� يســتعملها ي� المتجــر نفســه .يقــوم بائــع التجزئــة
إ
لليــداع ي
ـدو ٍر الــذي
ـ
م
إىل
ـا
ـ
جمعه
ـم
ـ
ت
ـرى
ـ
أخ
ـواد
ـ
وم
ـب
ـ
التعلي
ـات
ـ
نفاي
ـع
ـ
ببي
ِّ
يدفــع لــه قيمــة الخــردة .وبخصــوص أوعيــة ش
الم�وبــات القابلــة
إلعــادة االســتعمال يقــوم تاجــر التجزئــة بإرجاعهــا إىل ش�كات
المــواد االســتهالكية للتنظيــف والتعبئــة.

• أي منشأة للجمع يجب خلقها؟
ت
ال� تم
• كيف يتم وضع ملصقات تعريفية عىل المواد ي
جمعها؟
• أي مجهودات تنظيمية وإدارية ي ن
توف�ها؟
يتع� ي
اليداع؟
• كيف يتم تمويل نظام إ
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2

النتــائج

ـ تعود مسؤولية التدوير أو إعادة االستعمال إىل تاجر التجزئة.
أ
ت
ن
ال� ال يتم إرجاعها.
يج� أرباحا من الوعية ي
ـ يمكن لتاجر التجزئة أن ي
ـ يفقد المستهلك ماال عندما ال يرجع المعلبة أو عندما يضيع فاتورة الصندوق

المخــاطر

ـ تزوير فاتورة الصندوق.
فوات� الصندوق.
ـ سخط المستهلك عند إلزامية تقديم ي
ـ يمكن أن ال يعاد تدوير نفايات أ
الوعية ف ي� غياب إلزامية أو وسيلة إعادة تدوير «مناسبة» مؤكدة

الفــوائد

ـ مجهودات إدارية وتنظيمية يغ� كافية.
ـ تز
إل�ام تطوعي لتجار التجزئة.
ـ يزيد وفاء الزبائن عند تجار التجزئة بفضل التعليب المودع.

مثــال

ف ي� إســبانيا وضــع مجمــع مانــدات التابــع لجامعــة برشــلونة نظــام إيــداع ف ي�  .2016إذ أنــه داخــل الحــرم الجامعــي تضــاف قيمــة
اليــداع إال ّ إذا أعــاد المشـ تـري القــارورة إىل
10ســنتيم أورو لــكل قــارورة مـ شـروب ي ِّتــم ش�اؤهــا مــن آلــة بيــع .ال يمكــن تعويــض هــذا إ
نقطــة االسـ تـرجاع داخــل الحــرم (.)2

 - 3أنظمة اإليداع مع آليات التعويض
ف
اليــداع
عندمــا ي ِّتــم شإ�اك عــدد مــن تجــار التجزئــة ي� نظــام إ
يتطلــب ذلــك إدخــال آليــة للتعويــض .كمــا هــو الحــال ف ي�
النمــوذج الســابق مــع عالقــة ش
مبــا�ة ،يقــوم المســتهلك بدفــع
وديعــة عنــد ش�اء المنتــوج المع َّلــب .حيــث أنــه يمكــن للمســتهلك
إعــادة مــادة التعبئــة والتغليــف عنــد تاجــر تجزئــة ٱخــر مشــارك ف ي�
اليــداع قصــد الحصــول عــى وديعتــه.
أنظمــة إ
ف
وبمــا أن العديــد مــن تجــار التجزئــة مشــاركون ي� النظــام فهــم
عبئــون
الســلع إ
يدفعــون مبلــغ إ
الســتهالكية ُ(م ِّ
اليــداع إىل ش�كات ِّ
ت
الــ� تقــوم بدورهــا بتحويــل المبالــغ إىل هيئــة
ُ
ومســتوردون) ي
التعويــض .وتقــوم هيئــة التعويــض بنــاءاً عــى دفاتــر تجــار

ﻣﺴﺘﻮردون وﻣﻨﺘﺠﻮن

لليــداع بتعويضهــم إســتنادا إىل تســجيالتهم
التجزئــة المخصصــة إ
أ
ت
الحســابية المتعلقــة بالوعيــة الفارغــة المســرجعة.
تلعــب هيئــة التعويــض دوراً مركزي ـاً ف ي� النظــام .وهــي مســؤولة
باليــداع فضــا عــن
عــن إدارة التدفقــات الماليــة المتعلقــة إ
الداريــة
الداريــة والتنظيميــة .يجــب تغطيــة تكاليفهــا إ
الجوانــب إ
باليــداع ،مــن خــال
بشــكل مســتقل عــن التدفــق المتعلــق إ
مســاهمات ماليــة مــن تجــار التجزئــة الذيــن يســتفيدون بالمقابــل
ت
الــ� تقدمهــا هيئــة التعويــض .فعندمــا تعــود،
مــن الخدمــات ي
تصبــح مــواد التعبئــة والتغليــف الفارغــة ملكيــة تجــار التجزئــة
ويمكــن لهــم بيعهــا إىل مختــص ف ي� التدويــر (الرســكلة).

إﻳﺪاع

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

إﻳﺪاع

ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ
ﻣﻌﻄﻴﺎت /ﺳﺠﻼت
إﻳﺪاع

ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ

إﻳﺪاع

ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺘﺪوﻳـﺮ )إﻋﺎدة اﻟﺮﺳﻜﻠﺔ(

ﻏﺮاﻓﻴﻚ  : 2اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻳﺪاع ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
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النتــائج

 تقع المسؤولية المالية عىل عاتق هيئة التعويضت
ال� ال يتم إرجاعها
 تحقق الهيئة أرباحا من مواد التعبئة والتعليب ي -يخرس المستهلك ماال عند عدم إرجاع مادة التعبئة والتعليب

المخــاطر

وتسي� النظام.
 احتماالت الغش وفقا لثمن االيداعاتي
 ض�ورة وضع العالمات  /ووضع الرمز شال�يطي عىل المعلبات
ت
المس�جعة
الدارية المتعلقة بإنشاء هيئة التعويض ومنشأة لتلقي المواد
 -التكاليف إ

الفــوائد

الدارية والتنظيمية عىل عاتق هيئة التعويض.
 تعود المجهودات إت
ن
اليــداع غـ يـر مرتبــط
ـتهلك� :عــدد أكـ بـر مــن نقــاط االســرجاع ،تعويــض ثمــن إ
 مرونــة أكـ بـر للمسـ يبفاتــورة صنــدوق تاجــر تجزئــة واحــد.
 يمكــن إســتعمال الفائــض المــال لهيئــة التعويــض ف� (مثــا) تمويــل التكاليــف الداريــة أو �فإ
ي
ي
ي
ين
المواطنــ� لعــدم رمــي القمامــة ف ي� الطريــق العــام.
حمــات تحسيســية تدعــو

مثــال

ف ي�  2005قامــت هولنــدا بإدخــال نظــام إيــداع مرفوقــا بآليــة التعويــض للقــارورات البالســتيكية .وعــى الرغــم مــن أن النظــام قائــم
ـلت� مــن المتاجــر الكـ بـرى .وقصــد تنســيق عمليــات التعويــض بـ ي ن
عــى المســتوى الوطـن لــم تشــارك فيــه ســوى سلسـ ي ن
ـ� تجــار التجزئــة
ي
ين
ين
لهات�
الك�ى تم إنشاء هيئة مركزية للتعويض باسم )Stichting Retourverpakkingen Nederlands) SRN
السلسلت� من المتاجر ب
ف
ت
ن
هــذه الهيئــة مســؤولة عــن تعويــض تجــار التجزئــة الفرديـ يـ� عــى اســرجاع القــارورات الفارغــة ي� نفــس الوقــت تنظيــم نقل القــارورات
البالســتيكية المسـ تـرجعة نحــو مراكــز الفــرز ومــن هنــاك نحــو المدوريــن .كمــا تقــوم هيئــة ( )SRNبتبليــغ المعطيــات حــول القــارورات
البالســتيكية الـ تـ� تــم جمعهــا للمنتجـ ي ن
ـ� والمســتوردين الذيــن يقومــون بدورهــم بالدفــع لهيئــة التعويــض ويقدمــون مســاهمة لتغطيــة
ي
ف
ت
3
الداريــة .ســمح هــذا النظــام ي� ســنة  2016باســرجاع  %95مــن قــارورات البالســتيك ( ).
التكاليــف إ

مثــال

ف ي� ســنة  2003قامــت ألمانيــا باســتحداث ،بفعــل القانــون ،نظــام إيــداع إجبــاري لمعلبــات ش
الم�وبــات ذات االســتعمال الوحيــد
ـا�ة بـ ي ن
اليــداع عــى عالقــة مبـ ش
ـ�
مــن الزجــاج والبالســتيك والمعــادن أو مــن مــواد مركبــة .ومــن ســنة  2003إىل  2006ارتكــز نظــام إ
أ
المسـ ي ن
ش
ـتهلك� وتجــار التجزئــة .فقــارورات ش
الم�وبــات الفارغــة ذات االســتعمال الوحيــد كان ال يمكــن أن تعــاد إال لنقطــة الــراء الصليــة.
اليــداع .وبالتــال فــرض القانــون عــى كل تاجــر تجزئــة أن يســتلم قــارورات ش
الم�وبــات ذات
وبعــد ســنة  2006تــم تعديــل نظــام إ
ي
لليــداع منســجما عــى
االســتعمال الوحيــد المودعــة عندمــا تكــون مــن ضمــن المــواد الموجــودة بمتجــره .وهكــذا أقامــت ألمانيــا نظامــا إ
المســتوى الوط ـن ي مرفوقــا بآليــة للتعويــض.
أ
وقــد أنشــئت ) Deutsche Pfandgesellschaft (DPهيئــة للتعويــض تمتلكهــا الجمعيــة اللمانيــة لتجــارة التجزئــة والجمعيــة
اللمانيــة أ
أ
للغذيــة .وبلجوئهــم إىل عمــاء خدمــات التعويــض يتلقــى المنتجــون والمســتوردون ش
للم�وبــات المعطيــات المســجلة عــن
ت
ش
ـ� تــم اسـ تـرجاعها ويقومــون بتعويــض المبلــغ المقابــل لتجــار التجزئــة.
علــب الم�وبــات المودعــة والـ ي
ف
وصلت نسبة عودة علب ش
الم�وبات المودعة  %98,4ي� )4(.2015
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لليداع ،المانيا
آلة إ

اليداع مع الظروف المحلية إىل نماذج
يؤدي تكييف أنظمة إ
ويتم� أساسا عىل مستوى نقاط ت
مختلفة ف� التنفيذ .ي ز
االس�جاع
ي
اليداع (،)II
( )Iحيث يقوم المستهلكون بتقديم المواد ويأخذون إ
اليداع
الداري والتنظيمي ( )IIIوتمويل أنظمة إ
وبمستوى المجهود إ
ن
المنتج� والمستوردين .وإضافة إىل ذلك من الممكن
( )VIومشاركة
ي
شإ�اك هياكل جمع النفايات الموجودة مثل بنوك النفايات لجعلها
نقاط ت
اس�جاع .كما يمكن إدماج جامعي النفايات القدامى يغ�
ف
الرسمي� � أنظمة ت
ن
االس�جاع .فعندما ال تعاد المعلبات بت�ز سبل
ي ي
ين
ين
الرسمي� الذين بإمكانهم رفع مداخيلهم
للجامع� يغ�
جديدة
بإرجاع المعلبات المودعة.
4

مثــال

ت
ـا� ،الجزيــرة الصغـ يـرة الناميــة ف ي� منطقــة المحيــط الهــادي ( 102ألــف نســمة ،إحصــاء  ،)2013ف ي� ســنة  2004قانونــا
اعتمــدت يك�يبـ ي
بخصــوص التعليــب المــودع بعنــوان "الصنــدوق الخــاص (قانــون متعلــق بتثمـ ي ن
ـ� النفايــات)" ( .)5يدفــع المســتوردون مبلــغ إيــداع بـــ
 0,05دوالر عــن كل قــارورة بالســتيكية أو عبــوة مــن أ
اللمنيــوم ثــم يحســبونها عــى بائعــي التجزئــة .يدفــع المســتهلكون أيضــا مبلــغ
إيــداع بقيمــة  0,05دوالر ولكنهــم ال يعوضــون ســوى بمبلــغ  0,04عنــد إعــادة القواريــر البالســتيكية أو العبــوات الفارغــة لنقــاط
التجميــع .ويســتعمل  0,01دوالر المتبقــي ف ي� تمويــل الجمــع والتصديــر إلعــادة التدويــر أوالرســكلة(.)6

مثــال

لليــداع .خــال االحتفــاالت المحليــة لســانت خــوان ف ي�  ،2018كان
الســبانية نظامــا مؤقتــا إ
وضعــت بلديــة ســيوتاديلة بجزيــرة مينــوركا إ
ش
بإمــكان الــزوار أن يعيــدوا معلبــات ش
الم�وبــات الفارغــة (القــارورات البالســتيكية ،عبــوات وعلــب الم�وبــات) ويتقاضــون  0,10أورو
ف
لــكل معلبــة يعيدونهــا إىل آلــة معينــة .تــم هكــذا جمــع  13627معلبــة ش
م�وبــات فارغــة ممــا ق َّلــل مــن حجــم النفايــات ي� المســاحات
العموميــة خــال هاذيــن اليومـ ي ن
ـ� مــن االحتفــاالت (.)7

 - 5آليات تحفيــز بين تجـار التجـــزئة
والمستهلكــين
يمكــن تشــجيع ت
إســرجاع المعلبــات الفارغــة ليــس فقــط عــن
طريــق فوتــرة الوديعــة بــل مــن خــال مكافــآت أخــرى .وهكــذا
يمكــن لتجــار التجزئــة أو ش
لــركات المــواد االســتهالكية مكافــأة
المسـ ي ن
ـتهلك� الذيــن يعيــدون المعلبــات الفارغــة .إذ يمكــن أن تأخــذ
ف
ش
هــذه المكافــآت مثــا شــكل نقــاط ي� قســيمات لــراء خدمــات أو
منتوجــات ،أو أدوات مدرســية أ
للطفــال والمشــاركة ف ي� الســحب
تســمح بكســب منتجــات وقســيمات لجمــع أرصــدة هاتفيــة
أومدفوعــات بالنقــد إ ت ن
و�.
اللكــر ي

اليــداع ال يدفــع المســتهلكون وديعــة عنــد
عــى عكــس نظــام إ
ن
ش
ش�اء مــواد معلبــة .ويتعـ يـ� هكــذا عــى تجــار التجزئــة أو�كات
مــول هــذه المكافــآت بنفســها أو تقيــم
المــواد إ
الســتهالكية أن تُ ِّ
والشــهار للمحافظــة عــى وفــاء الزبائــن .يمكن أن
ـويق
ـ
للتس
ش�اكات
إ
ف
ت
الجتماعيــة
يدخــل ذلــك ضمــن إســراتيجيتهم ي� مجــال المســؤولية إ
للـ شـركات .وفضــا عــن القواريــر البالســتيكية يمكــن أن تســتخدم
هــذه المكافــآت ف� جمــع التعليــب ذو الســتعمال أ
الحــادي مثــل
إ
ي
النظمــة مزايــا مماثلــة أ
ـتيكية .لهــذه أ
أ
اليــداع
ـة
ـ
نظم
ل
الكيــاس البالسـ
إ
ت
ـ� قــد
ولكــن ي
تأث�هــا يختلــف حســب طبيعــة هــذه المكافــآت الـ ي
تعــرض عــى نطــاق واســع وبصفــة مســتمرة أو خــال حمــات
فرديــة صغـ يـرة.

مثــال

ف ي� الواليــات المتحــدة تقــوم عالمتــان لمــواد التجميــل باسـ تـرجاع حاويــات التعليــب وتقــدم مكافــأة ف ي� المقابــل .ف ي� إطــار برنامجهــا " بــاك
تــو مــاك" ،تقـ تـرح ش�كــة مــاك كوســميتيكس عــى المسـ ي ن
ـتهلك� إمكانيــة إرجــاع الحاويــات الفارغــة َّإمــا إىل متاجرهــا مــاك أو عــن طريــق
ال�يــد .يتلقــى ف ي� المقابــل المســتهلكون أحمــر شــفاه مــن اختيارهــم بعــد إعادتهــم لـــ  6حاويــات فارغــة .أمــا ماركــة مــواد التجميــل
ب
كياهلــس فهــي تقـ تـرح برنامجــا عنوانــه "أعــد تدويــر زجاجتــك الفارغــة وخــذ مكافــأة" .يتــم حســاب كل تعليــب فــارغ يعــاد إىل متجــر
كياهلــس للمســتهلك الــذي قــام بإرجاعــه .عندمــا يصــل هــذا الحســاب إىل  10معلبــات يتلقــى الزبــون محفظــة ســفر كهديــة (.)9

آفاق
اليــداع إمكانيــة مهمــة للــدول الناميــة والناشــئة
تمثــل أنظمــة إ
ئ
االنتقــا� وإعــادة تدويــر
حيــث تســمح لهــم بزيــادة الجمــع
ي
قــارورات ش
ش
الم�وبــات ومعلبــات أخــرى .يمكــن لــركات الســلع
االســتهالكية وتجــار التجزئــة والمحــات التجاريــة وفاعلـ ي ن
ـ� آخريــن
لليــداع
مثــل الجامعــات ومنظمــي المهرجانــات إدخــال أنظمــة إ
صغـ يـرة الحجــم بشــكل فــردي أو مــن خالل ش�اكــة .بهــذه الطريقة
يمكنهــم اســتعمال أوعيــة ش
م�وبــات يمكــن إعــادة اســتخدامها
وتدويرهــا أو مــواد أخــرى مــن هــذا النــوع.

مــن الممكــن إنشــاء أنظمــة إيــداع واســعة النطــاق عــى مســتوى
وطـن كمــا تظهــر أمثلــة البلــدان أ
الوروبيــة أو عــى مســتوى جهــوي
ي
ف
ـ� تكــون مناســبة
كمــا هــو الحــال ي� كنــدا والواليــات المتحــدة .ولـ ي
المحــ� قصــد ضمــان
يجــب أن تتكيــف النمــاذج مــع الســياق
ي
ربحيتهــا ونجاعتهــا (.)10
ومــن الممكــن إضافــة مجموعــة مــن أنظمــة المكافــأة المبتكــرة
لتشــجيع المسـ ي ن
ـتهلك� عــى إعــادة معلباتهــم الفارغــة بــدون إيــداع.
ـ� عــى السياســات العموميــة أن تخلــق الظــروف ض
يتعـ ي ن
ال�وريــة
إلنشــاء أنظمــة إيــداع أو أنــواع أخــرى مــن التحفـ ي ز
القتصاديــة
ـرات إ
ين
وتحســ� إســتعمال المــوارد
البالســتيك
قصــد إيقــاف التلــوث
ي
والحـ ِّـد مــن التغـ يـر المناخــي.
5
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أ
ش
ـي� مســتدام للنفايــات وإقتصــاد
 «مفاهيــم مــن أجــل تسـ يGIZ ـدول
يقــدم مــروع االستشــارة للمؤسســة اللمانيــة للتعــاون الـ ي
ض
ت
ـي� ناجــع للنفايــات ومحــرم للبيئــة
دائــري» وثائــق توجيهيــة ومحــا�ات ودورات تكوينيــة وإستشــارات سياســية مــن أجــل تسـ ي
أ
ف
القتصــادي والتنميــة يقــدم
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