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ؿاؾقزقا



 تقػقر بضرورة ؿـفا إقؿاـاً “اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق” اصدارات دؾيؾة اؾشرؼقة غرػة تؼدم           

 ؽؾف اؾعاؾؿ ػك جدقدة أدقاق بػمح وذؾؽ ،اؾقطـك ؾالؼمصاد اؾؿيمؿر واؾمقدع اؾـؿق ؿؼقؿات

  وزقادة ،عام بشؽؾ اؾيعقدقة اؾعربقة واؾؿؿؾؽة خاص، بشؽؾ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿـمهات أؿام

.ؽؾف اؾعاؾؿ أدقاق وتوؾقؾ بدرادة وذؾؽ باؾػعؾ، ؼائؿة أدقاق ػك االدمنؿارات

 إحدى حقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى تػصقؾقة ؿعؾقؿات تؼدقؿ إؾك االصدار فذا وقفدف          

 عالؼمفا وؿدى اؾمهارقة، بيقادمفا قمعؾؼ ؿا وتوؾقؾ االؼمصادقة، ؿؤذراتفا ؽاػة وتوؾقؾ اؾدول،

 اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى االصدار فذا قياعد ،ؽؿااؾيعقدقةاؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

 ؿوؾ اؾدوؾة ػك اؾقاعدة اؾيؾع بأفؿ ؽماؾقج بمؼدقؿ ؿيمؼلؾقة تيققؼقة دقادة ردؿ عؾك

.اؾدرادة

 واؾؿؤذرات اؾوؼائؼ ؽاػة وتؼدقؿ “ؿاؾقزقا” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

 ذرؽائفا وأفؿ اؾىارجقة ؿاؾقزقا تهارة وحهؿ اؾيقق، فذا عـ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى

 قوماجفا اؾمك اؾؿعؾقؿات ؽاػة إؾك باالضاػة .ؿاؾقزقا دقق ػك اؾقاعدة اؾيؾع وأفؿ اؾمهارققـ،

.إؾقفا اؾمصدقرقة اؾوصص ؾزقادة أو اؾيقق، فذا ؾدخقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة وؿيمنؿر

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
ماليزيا
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اؾؼيؿ األول

ؾؿاؾقزقااؾؿؤذرات واؾوؼائؼ اؾرئقيقة أفؿ 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

Source: world bank

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

*م  2011بقاـات اؾيؽان ؾؿاؾقزقا، عام  

أفؿ اؾؿؤذرات االؼمصادقة ؾؿاؾقزقا، 
م 2010عام 

خرقطة ؿاؾقزقا

ؿؾققن ـيؿة  28.7نإجؿاؾك عدد اؾيؽا

%1.6ؿعدل اؾـؿق اؾيؽاـك

اؾـاتج اؾؿوؾك اإلجؿاؾك 
(باألدعار اؾهارقة)

بؾققن دوالر أؿرقؽك  237.8 

%7.2ؿعدل اؾـؿق

تؼع ؿاؾقزقا ػك جـقب ذرق اؾؼارة األدقققة، عؾىك  

اؾؿوىىىقل اؾفـىىىدى، ؿىىىع اؾوىىىدود ؿىىىع اـدوـقيىىىقا      

.ػقمـاموجـقب ودـغاػقرا، وبور اؾصقـ اؾهـقبك، 

.2ؽؿ  329847تلؾغ ؿياحة ؿاؾقزقا حقاؾك 

.ؽقاال الؿلقر فك عاصؿة ؿاؾقزقا

 اؾؿقؼع واؾؿياحة

تؿمؾؽ ؿاؾقزقا بـقة صـاعقة تمـقع ػقفا اؾصـاعات 

اؾرئقيىىقة، ؾمضىىؿ صىىـاعات اؾؿطىىاط، واؾؼصىىدقر، 

وزقىىىىىخ اؾـىقىىىىىؾ، وتؼطقىىىىىع وتهفقىىىىىز اؾىشىىىىى ، 

.واؾمعدقـ

االؾؽمروـقىىىىىة ؽؿىىىىىا تمؿقىىىىىز ؿاؾقزقىىىىىا باؾصىىىىىـاعات  

.اؾؿمطقرة

أفىىؿ اؾؿواصىىقؾ اؾزراعقىىة ػىىك ؿاؾقزقىىا، اؾؿطىىاط،  

.اؾؽاؽاو، االرز، جقز اؾفـد

اؾرقـهقىىىىىخ ”اؾعؿؾىىىىة اؾردىىىىىؿقة ؾؿاؾقزقىىىىا فىىىىىك   

وقطؾىىىؼ عؾقىىىف بعىىىف اؾيىىىؽان ػىىىك    “ اؾؿىىىاؾقزي

.االدقاق اؾدوالر اؾؿاؾقزي

االؼمصاد

م2011حمك ققؾقق )*(    
Source: Central Intelligence Agency 

فىىىك اؾؾغىىىة  ( Bahasa Malaysia)ؾغىىىة اؾلافادىىىا  

اؾردؿقة ػك ؿاؾقزقا، إؾك جاـى  ادىمعؿال ؾغىات    

.  اخرى ؿنؾ االـهؾقزقة

اؾؾغات اؾردؿقة



ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات ؿاؾقزقا. 1

 .م 2010 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 198.8  حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾؿاؾقزقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتق  حقث ؿـ 20  اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2010 - م 2006) اؾػمرة خالل %3   ؾؿاؾقزقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

، غىازات ـػىل   إؾؽمروـقة ؿمؽاؿؾة" دارات"دوائر : إؾك اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿة تمـقع صادرات ؿاؾقزقا

وفقدروؽربقـات غازقة أخر، زقخ ـىقؾ وجزقكاتف وإن ؽان ؿؽرراً، آالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا 

.وؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة، زققت ـػل خام، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2010 أفؿ صادرات ؿاؾقزقا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ اؾناـل

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾؿاؾقزقاؿالؿح 
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

11.5ؿمؽاؿؾةإؾؽمروـقة " دارات"دوائر 8542

6.7غازات ـػل وفقدروؽربقـات غازقة أخر2711

6.2زقخ ـىقؾ وجزقكاتف، وإن ؽان ؿؽررا1511ً

5.7آالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا، ؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة8471

4.9زققت ـػل خام2709

Source: COMTRADE ,ITC 
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ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات ؿاؾقزقا. 2

وفك . م 2010ؿؾقار دوالر أؿرقؽك عام  164.6  حقاؾك اؾيؾعقة ؾؿاؾقزقا ؿـ اؾعاؾؿ قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتق  اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 25بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز  

(.م 2010 -م  2006)خالل اؾػمرة  %3اؾيؾعقة ؾؿاؾقزقا    ؾؼقؿة اؾقارداتبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

، زقىقت ـػىل   إؾؽمروـقةؿمؽاؿؾىة " دارات"دوائىر  : ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقىث اؾؼقؿىة   تمـقع واردات ؿاؾقزقا

غقر خىام، زقىقت ـػىل خىام، صىؿاؿات ةـائقىة وتراـزدىمقرات وأدوات ؿؿاةؾىة ذىلف ؿقصىؾة ؾؾؽفربىا ، آالت            

.ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا وؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2010 عام، أفؿ واردات ؿاؾقزقا ؿـ اؾعاؾؿ

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة5

األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

17.3ؿمؽاؿؾةإؾؽمروـقة " دارات"دوائر 8542

4.8زققت ـػل غقر خام2710

3.5زققت ـػل خام2709

2.0صؿاؿات ةـائقة وتراـزدمقرات وأدوات ؿؿاةؾة ذلف ؿقصؾة ؾؾؽفربا 8541

1.7آالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا، ؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة 8471

Source: COMTRADE ,ITC 
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ ؿاؾقزقاأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك ؿاؾقزقا

أفؿ اؾشرؽا  اؾمهارققـ ؾؿاؾقزقا. 3

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة6

ؾؿاؾقزقا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

12.6اؾقابان1

12.6اؾصقـ2

11.4دـغاػقرة3

10.7اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة4

6.2تاقالـد5

5.6اـدوـقيقا6

5.4ؽقرقا اؾهـقبقة7

4.5تاقلقة اؾصقـقة8

4.0أؾؿاـقا9

2.4فقـج ؽقـج10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
75.4إلى ماليزيا

24.6أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

13.4دـغاػقرة1

12.6اؾصقـ2

10.4اؾقابان3

9.5اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة4

5.3تاقالـد5

5.1فقـج ؽقـج6

3.8ؽقرقا اؾهـقبقة7

3.8ادمراؾقا8

3.3اؾفـد9

3.2فقؾـدا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
70.4ماليزيا من 

29.6أخرى

100اإلجمالى

Source: COMTRADE ,ITC Source: COMTRADE ,ITC 
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اؾؼيؿ اؾناؾث

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وؿاؾقزقا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة7

:حؼائؼ عاؿة. 1

اؾؿقزان اؾمهارياؾعام
(ؿؾققن رقال دعقدى)

20063443

20073386

20083371

2009544

20102005

تطقر اؾؿقزان اؾمهاري بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
(م2010 - 2006)وؿاؾقزقا، خالل اؾػمرة بقـ 

ؿصؾوة اإلحصا ات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصا ات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 
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اؾملادل اؾمهاري بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
(م2010 - 2001)وؿاؾقزقا، خالل اؾػمرة بقـ 

(
دى

عق
د

ل 
رقا
ار 
ؿؾق

)

 اؾؿؿؾؽة بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتا تىضع

 كوػ ،عدقدة التػاؼقات وؿاؾقزقا اؾيعقدقة اؾعربقة

 بقـ “ وػـك اؼمصادى تعاون اتػاؼقة ” ؿمفاؿؼدً

 وحؽقؿة اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة

 عام اؾؿقاػؼ فى 1395 عام حررت واؾمك ؿاؾقزقا،

 عؾك اؾطرػان قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك ،(م1975)

 بقـفؿا واؾػـك االؼمصادى اؾمعاون وتدعقؿ تطققر

 صدرت) .اؾمام اؾؿشمرك اؾمػافؿ ؿـ بروح

 ػك  9 / م رؼؿ اؾؿؾؽك باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة

. (فى 1395  عام

 باؾـيلة “اؾضرقلك االزدواج تمهـ ” اتػاؼقة

 بقـ اؾضرقلل اؾمفرب وؾؿـع اؾدخؾ عؾك ؾؾضرائ 

 حررت واؾمك وؿاؾقزقا، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

. (م2006) عام اؾؿقاػؼ فى 1427 عام ػك

 اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

 اؾؿؿؾؽة ؾصاؾح ػائف - وؿاؾقزقا اؾيعقدقة

 رقال، ؿؾققن 2005  بوقاؾك قؼدر اؾيعقدقة اؾعربقة

. م 2010 عام

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾصادرات اؾيعقدقة   اؾقاردات اؾيعقدقة



ؿاؾقزقاإؾك  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةتطقر. 2

ؿاؾقزقاإؾك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2010 إؾك ؿاؾقزقا، عام 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة8

تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك ؿاؾقزقا، 
(م 2010 - 2006)خالل اؾػمرة 
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5649
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6444
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اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

5783زققت ـػل خام وؿـمهاتفا

166بقؾل بروبؾقـ

115(ؽوقل اؾؿقنقؾ)ؿقناـقل 

95بقؾك اقنقؾقـ ؿـىػف اؾؽناػة

94بقؾك اقنقؾقـ عاؾل اؾؽناػة

ؿصؾوة اإلحصا ات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصا ات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

(ؿؾققن رقال دعقدى)



ؿاؾقزقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر واردات. 4

ؿاؾقزقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2010 ؿـ ؿاؾقزقا، عام

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ ؿاؾقزقا،       
(م 2010  - 2006)خالل اؾػمرة 
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2206

4577

3534

0 2000 4000 6000 8000
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اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

442تؾقػزققـات

406زقخ ـىقؾ خام

277(ؿقـقمقر)ذاذات عرض 

134(بـزقـ)فقدروؽربقـات دورقة 

110زقخ ـىقؾ آخر

ؿصؾوة اإلحصا ات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصا ات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

(ؿؾققن رقال دعقدى)



اؾؼيؿ اؾرابع

ؿاؾقزقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 
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ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات ؿاؾقزقا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2010عام 
ؿؾققن دوالر أؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
ؿاؾقزقا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2010 - 2006)
)%(

حصة واردات ؿاؾقزقا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

870323
دقارات ـؼؾ االذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 3000وال تمهاوز 3دؿ1500تزقد عـ
1609.8210.8

1592.0398.6أخرحهري غقر ؿمؽمؾ ػوؿ  270119

1005.9518.7ـىقؾ خام زقخ 151110

978.43034.4عصارات اؾؿطاط اؾطلقعل 400110

847130
آالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات، ؼابؾة 

ؽؾج 10ؾؾوؿؾ، ال قمهاوز وزـفا أؽنر ؿـ 
925.5160.7

854190
أجزا  ؿـ صؿاؿات ةـائقة وتراـزدمقرات 
وأدوات ؿؿاةؾة ذلف ؿقصؾة ؾؾؽفربا 

923.4219.8

608.5144.1ؽؾقرقد اؾلقتادققم310420

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق ؿاؾقزقا 

Source: COMTRADE ,ITC 
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أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق ؿاؾقزقا

Source: COMTRADE ,ITC 

ؿاؾقزقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق : تابع 

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات ؿاؾقزقا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2010عام 
ؿؾققن دوالر أؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
ؿاؾقزقا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2010 - 2006)
)%(

حصة واردات ؿاؾقزقا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

555.6100.2ادوقة300490

531.7152.1أؾقؿقـققم غقر ؿىؾقط760110

870322
دقارات ـؼؾ االذىاص دعة ادطقاـاتفا 

3528.760.9دؿ 1500وال تمهاوز  3دؿ 1000تزقد عـ 

854140
أدوات ذلف ؿقصؾة حيادة ؾؾضق ، بؿا 

ػل ذؾؽ اؾىالقا اؾػقؾمائقة اؾضقئقة
498.3170.7

491.8573.3ؿطاط طلقعل ؿودد اؾصػات ػـقاً 400122

489.7303.9أرز ؿضروب ؽؾقاً أو جزقكاً 100630

466.3242.2ؽي  وغقرفا ؿـ بؼاقا صؾلة230400

880330
أجزا  أُخر ؾؾطائرات اؾعادقة أو اؾطائرات 

اؾعؿقدقة
437.2160.9

339.2182.1بقتان271113

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عؾك ذلؽة اإلـمرـخ  ؿقاؼع ؿاؾقزقاأفؿ 

اؾؼيؿ اؾىاؿس
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ ؿاؾقزقا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.matrade.gov.myاؾؿقدية اؾؿاؾقزقة ؾمـؿقة اؾمهارة اؾىارجقة

www.miti.gov.myوزارة اؾمهارة واؾصـاعة

www.smidec.gov.myؿؤدية تـؿقة اؾصـاعات اؾصغقرة واؾؿمقدطة

www.lpp.gov.myفقكة ؿـظؿات اؾزراعققـ اؾؿاؾقزقة

www.doa.gov.myادارة اؾزراعة اؾؿاؾقزقة

www.kln.gov.myوزارة اؾىارجقة

www.mpc.gov.myاؾؿؤدية االـماجقة اؾؿاؾقزقة

www.mida.gov.myفقكة اؾمـؿقة اؾصـاعقة اؾؿاؾقزقة

ؿاؾقزقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



: اؾؿراجع

.م 2010 واؾقاردات، اؾصادرات إحصا ات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصا ات ؿصؾوة واؾمىطقل، االؼمصاد وزارة

  اؾؿؿؾؽة بقـ اؾمهارى اؾملادل واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصا ات ؿصؾوة واؾمىطقل، االؼمصاد وزارة

.م 2010 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

.وؿاؾقزقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2010 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.م Comtrade، 2010 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.م 2010  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2010

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿعؾقؿات اؾقاردة ػك فذا اؾمؼرقر ال تعلر عـ اي ؿقؼػ ؾؾغرػة وال ـموؿؾ اقة ؿيكقؾقة،  *  
.رغؿ اتلاع أؼصك درجات اؾدؼة واؾوذر اةـا  اعداد فذا اؾمؼرقر
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