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BC ناس<إلا قوقح سلجم 5إ مَّدقملا ك/.شملا ر()قّتلا
D ضارعتسالا نم 37 ةسلجلا 

شلا يروّدلا
ّ

 لما
 

 قوقحلا داّور ة+عمج
  و

 ةّ+نوناقلا ةركفملا

 

FGاّثلا نABCD ،ةثلاّثلا ةروّدلا(
HIمفونKL 2020( 

 

 نانبل

 bإ ةّ+س`جلا Ĥ[دع صاخشألا لوصو ةّ+ناUمإ
 ةلادعلا
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qG تسّسأت ةّ+موكح Kkغ ةّ+نانبل ةمiظنم FR( gH( قوقحلا داّور ةّ+عمج .1
H 2014 ماعلا tدع 

}qوقحلا zHافّدلا لمعلا نم ةلwDط تاونس
H لا

i
qG اهؤاطش� ەأدt يذ

H اعافد 1999 ماعلا
�

 نع 
qG ةشّمهملا تائفلا قوقح

H دع امّ+س الو نانبل]Ĥ اللاو ةّ+س`جلا
ّ

 لّثمتتو .ن�Dجاهملاو �kGئج
qG قوقحلا داّور ةّ+عمج ةDؤر

H عت�Dةفداهلا ة�انملاو ةفعضتسملا تائفلل ةّ+نوناقلا ة[امحلا ز 
FGوناقلا حالصإلا bإ

H وضع قوقحلا داّور ةّ+عمج .نوناقلا ةدا+سو qG
H ش ةّدع�Uةّ+لود تا 

qG ةصّصختم
H مUاللا ة[امحو ةّ+س`جلا مادعنا ةحفا

ّ
 .�kGئج

 
كفملا .2

i
qG اهّرقم حــ�ّ�لا �Gّوتت ال ةّ+موكح Kkغ ةمiظنم LA(، gH( ةّ+نوناقلا ةر

H بKkدقو ،تو 
�kG qGّيصاصتخالا نم ةعومجم ل�ق نم تسّسأت

H و .عامتجالا ملعو نوناقلاDئّرلا ّرقملا عق¤¥H 
qG ةمiظنملل

H بKkا̈+عرف اً�تكم كلمتو تو qG
H تو .س�وتªظنملا لوانiاضقلا طاشّ`لا لئاسم ةمF¬

H 
qG لّوحّتلاو حالصإلاو

H غّتلا قا+سKkّ امتجالاzH ا+ّسلاو®H qG
H رعلا ملاعلاFLH، ̄نأو ام

ّ
 دصرت اه

qG ةّ+نوناقلاو ةّ+ئاضقلا تاسا+ّسلا
H كرت عم ةّ+��علا لوّدلاKkG ءاضقلا ةّ+لالقتسا ±ع صاخ 

 .ةلادعلا bإ ةشّمهملا تاعمتجملا لوصو ةّ+ناUم³و
 

كري .3
i

لا ل+قارعلاو تا�wعّصلا ±ع ر�Dقّتلا اذه ز
i

¶{H ةّ+س`جلا وم[دع صاخشألا اههجاوي qG
H 

qGو ةلادعلا bإ لوصولا
H تاءارجالا عا�ّتا لالخ نم مهتّ¸س`ج مادعنال ّدح عضو ةلواحم 

 .ةّ+ئاضقلا

 

شلا يروّدلا ضارعتسالا
ّ

BC نانبلل لما
D تروّدلاTUC ثلاو 5وألا

ّ
 ةYنا

4.   qG
H تروّدلا�kG ّمتت مل ،ناس�إلا قوقح سلجم ل�ق نم نانبلل لماّشلا يروّدلا ضارعتسالا نم 

qG ّقحلا H}¶لأسم ةراثإ
H عتو ةلداعلا ةم¼احملا�Dمإ زUإ لوصولا ةّ+ناb ةلادعلا. 

 
 نانبلل ةYّلوّدلا تاماC/.لالا

qG ٌفرط نانبل .5
H وّدلا دهعلاbH صاخلا tلا ةّ+سا+ّسلاو ةّ+ندملا قوقحلا

i
qG ّقحلا نمض[ يذ

H 
 .دهعلا اذه ماUحأ ±ع تاظّفحت ّيأ نع نانبل برع[ ملو .ةفصنمو ةلداع ةم¼احم
 
C\وناقلا راطإلا

D طولا]C
D BC

D نانبل 
نأ ±ع ةّ+ندملا تام¼احملا لوصأ نوناق نم 7 ةّداملا ّصنت .6

ّ
 وأ ÅH+بط صخش ّل̄ ّقح نم ه

FGانبل يونعم
H نجأ وأ¶LH للا

i
 .عافّدلا وأ ءاعّدالل ءاضقلا bإ ءوج

 
لا مصخلل نكمُ[ ،نوناقلا اذه بسح�و .7

i
 بلط اهتاقفنو ةم¼احملا موسر عفد عيطتسÈ ال يذ

 ةنوعملا ەذه حنمُت ،426 ةّداملل اًقفو ،نÉلو .)425 ةّداملا( ةّ+ئاضقلا ةنوعملا هحنم
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للا ةّ+عtاّتلا نم صاخشألل ةّ+ئاضقلا
i

qG ةّ[دا+تعا ةروص�kG tم+قملا بناجألا كلذكو ةّ+نانب
H نانبل 

لا ةّ+س`جلا Ĥ[دع صاخشألا نوناقلا ماUحأ دع�ªسªف .لثملاt ةلماعملا طËBCو
i

 اودلُو نيذ
 ةّ+س`جلا Ĥ[دع دالوألل نكمُ[ ،نوناقلا Kkسفت بسحt ،نÉلو .ةّ+س`جلا ةم[دع لوصأ نم
لا
i

FGانبل بأل اودلُو نيذ
H نأ Èاق اونا̄ اذإ ةّ+ئاضقلا ةنوعملا نم اود+فتس�Dوه بألا نا̄و ن 

FGوناقلا صّنلا ّنÉلو ،مهنع ةtا+ن ىوعدلاt مّدقتي نم
H نيدشاّرلا دالوألا ±ع قبطني ال دق 

FGانبل بأل نيدولوملا
H نومّدقتي مهسفنأ مه اونا̄ اذإ tىوعّدلا. 

 
qG ةّ+س`جلا Ĥ[دع صاخشألل ّقحDو .8

H مّدقّتلا نانبل tع لوصحلل م¼احملا مامأ ىوعد± 
 .لوصألا وأ ضرألا وأ مّدلا ةطtارب نانبلt مهطا�ترا تا�ثإ اوعاطتسا اذإ ةّ+س`جلا
 

UشÏو .9
i

¬Fاضقلا راسملا ل
H لا صاخشألا مامأ حاتملا د+حولا ّلحلا

i
 ّدح عضو نولواح[ نيذ

 .مهتّ¸س`ج مادعنال
 

10. tراتب رداّصلا 15 مقر رارقلا( ةّ+س`جلا نوناق نم 1 ةّداملا نم 1 ةرقفلا بسحD19 خــــI1I1925(، 
FGانبل بأ نم دولوم صخش ّل̄ ا̈+نانبل KLتعُ[

H. غKk لاوحألا قئاثو د+ق نوناق نم 11 ةّداملا ّنأ 
qG رداّصلا ،ةّ+صخّشلا

H نأ ±ع ّصنت ،1951 ماعلا
ّ

 فiظوم ىدل ةدالولا ثودحt حــــÑDّتلا بج[ ه
 د+ق نكمُ[ ال ،ةّدملا ەذه ءاضقنا دع�و .ةدالولا خــــDرات نم ةنس ةلهم نمض ةّ+صخّشلا لاوحألا
الإ دولوملا

ّ
 tتقمÕG اضق رارقF¬

H، كلذو tو .هسفن نوناقلا نم 12 ةّداملا بسحDرمألا قبطن 
qG دولوملا لفّطلا ±ع هسفن

H ات لمح[ بأ نم نانبلtنجأ ةّ+عÖ+ّملو ة Èەذه نمض ةدالولا لّجس 
 .ةلهملا

 
qG دولوملا صخّشلا اًض[أ ا̈+نانبل KLَتعDُو .11

H لاو نانبل
i

 ةّ+عtاّتلا ذخّتي مل ام ةّ+س`جلا م[دع حبصُ+س يذ
للا

i
qG كلذو ،ةّ+نانب

H ث اذإ :تالاح ثالثÙنأ ت
ّ

 اذ³و ،ةّ+Öنجأ ةّ+عtات ةدالولا دنع ةّونبلاt بسªك[ مل ه
لوهجم نْيَدلاو نم دلُو

Û
�kْG، وهجم نْيَدلاو نم دلُو اذ³وb

Û
H اّتلاtحأ ّنأ عمو .ةّ+عUدّدحت ال نوناقلا ما 

qG ةّ+س`جلا باسÜªا ّنأ
H لطتي تالاحلا ەذه

i
الإ ،ىوعدt مّدقّتلا ب

ّ
نأ 

ّ
 نرقلا تانيªّس ذنم ،ه

ÝGاملا
H، tرادإلا تاسرامملا تأدDّقت ةّ+ئاضقلاو ةÕG

H بÞإ ا[اضقلا ەذه ةلاحb ءاضقلا. 
 

�kG qGم+قمو �kGّينامثع اونا¯ ەدادجأ ّنأ ت�ßي نأ عيطتسÈ صخش ّل̄  .12
H راتب نانبلD30 خــــ 

qG اولّجسÈ ملو ،1924 سطسغأIبآ
H ّسلا ءاصحإلاU

i
FGا

H لا تاد[دمّتلا ّل̄و 1932  ماعلل ماعلا
i

¶{H 
 2825 رارقلا نم 1 ةّداملا بجومt كلذو ،اًمUح اً+نانبل ّدع[ ،تان¸سمخلا ّ}¶ح ل+جسªّلا تحاتأ
qG رداّصلا

H 30 بآIلاو 1924 سطسغأ
i

للا ةّ+س`جلا أش�أ يذ
i

 اذه نلعُ[ نأ بج[ ،نÉلو .ةّ+نانب
¬Fاقلّتلا ّقحلا

H tتقمÕG اضق رارقF¬
H، كلذو t67 مقر نوناقلا نم 1 ةّداملا بسحI1968 لعتملا

i
 ق

tةّ+س`جلا ىواعد. 
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 عبªتف ،ةّ+س`جلا ت+بßت ىواعد وأ رّخأتملا د+لاوملا د+ق ىواعدل ةّصاخ تاءارجا ةّ[أ دَّدحُت ملو .13

FGوناقلا ل+ثمّتلاو ةفلãّتلاو صاصتخالا ث+ح نم ةّ+ندملا تام¼احملا لوصأ نوناق ىواعّدلا ەذه
H 

لدألا م[دقتو تاKkخأّتلاو
i

 .تاتا�ثإلاو ة
 

لا ىوعّدلا عwن د[دحتل ةّ+س`جلا مادعنا بÙس ±ع نوناقلا دمتع[ الو .14
i

¶{H عتي�kّG صخّشلا ±ع 
 ذخأت نأ بج[ رّخأتملا د+لاوملا د+ق ىواعد ّنأ KLتعا داهتجالا ّنÉلو ،اهب مّدقّتلا ةّ+س`جلا م[دع
لعتملا ىرخألا ىواعّدلا عفر بج[ امن¸ب ،ةط+سÙلا ةّ+ئاجّرلا تا�لّطلا لUش

i
qG ةّ+س`جلاt ةق

H هجو 
للا ةلوّدلا

i
 .ةّ+نانب

 
qG اًقحال ةلوّدلا لاخدÞب ةّدع ةاضق موق[ ،داهتجالا اذه نع رظّنلا ّضغ�و .15

H د+لاوم د+ق ىواعد 
 كلذ لّوح+ف .سّ`جتم صخش نم اًدولوم وأ اًدشار ەد+ق بولطملا نا̄ اذإ امّ+س الو ،رّخأتم
نأل لوطأ تاءارجا bإ يّدؤي ام ،ةّ+عازن bإ ىوعّدلا

ّ
 اهرودt مّدقت Hّ}¶لا ةلوّدلا غالtإ �kّGعتي ه

qGو ،ةعلاطم
H tةّ+باوج ةحئال ،نا+حألا ضع. 

 
لا ل`اشملاو تا_قعلا

a
]/
D مإ قيعتdناYّةلادعلا 5إ لوصولا ة 

ÝGاقّتلا ةّ+لمع هجاوت .16
H تام¼احملاو qG

H طو ةنمزم ل¼اشم نانبلwDوحن صاخشألا عفدت دمألا ةل 
للا بّنجت

i
 م[دع ّقحلا اذه لعج[ ام ،ةلادعلا bإ لوصولا ةّ+ناUمإ نم ّدحتو ءاضقلا bإ ءوج

للا نونطاوملا هشقاني اًعوضوم ل¼اشملا ەذه تتا�و .ىودجلا
i

 ّنأ ةّصاخ�و ،ا̈+موي نوّينانب
qGو .طقف ةّ+س`جلا Ĥ[دع صاخشألا ±ع Ñتقت ال ةّ+بلّسلا هتا+عادت

H م[دع صخش مّدقت لاح 
لا gH ل¼اشملا ەذه ّنإف ،ءاضقلا نم ةّ+س`جلا

i
¶{H مإ لقرعتUهتّ¸س`ج مادعنال ّدح عضو ةّ+نا. 

 
 ّلح هجاوDو .ةلادعلا bإ لوصولا ةّ+ناUمإ وأ ةّ+س`جلا مادعنال ّدح عضو ةّ+ناUمإ ءاضقلا زّزع[ الو .17

للا
i

qG ةّدع بقاوع ةّ+س`جلا مادعنال ّدح عضول م¼احملا bإ ءوج
H ̄تو ،لحارملا نم ٍّلKLل¼اشملا ز 

لعتت ام+فو .فلملا ءاهتنإ دعt ام bإ رمتسAو ىوعّدلاt مّدقّتلا ل�ق ّ}¶ح
i

 ل+قارعلا ەذه ضعt ق
tعملا صخّشلا¶GH، أتي ،ةقالعلا بحاص يأF{ّ  ألا ددعلاÜKL اضقلا ماظّنلا نم ل+قارعلا نمF¬

H 
 .هسفن

 
لدألا

a
 تاتا_ثإلاو ة

qG ةّ+س`جلا Ĥ[دع ض}Kعت H}¶لا تا�قعلا زربأ لّثمتت .18
H مهت¸س`ج مادعنال دح عضول مهيعس qG

H 
 اهتا+س`جو مهتالئاع خــــDرات نع تامولعم نم ،ةّ+س`جلاt قحلا ±ع مزاللا تا�ثإلا bإ مهراقتفا

 ة+نطو ةفاقث وأ ةموظنم يأ با+غ عم تا�ثإلا ةلUشم دّقعتتو .مهتادالو نعو مهلهأ تاجDز نعو
 ةKkثÉلا تا�wعّصلا عم ام̄ يدرفلا وأ ÅHمتجملا وأ Ĥسرلا ىوتسملا ±ع ءاوس خــــDرأتلاو قيثوتلل
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لا
i

¶{H الجّسلاو تامولعملا ±ع لوصحلا نود لوحت
ّ

 رداّصلا نوناقلا نم مغّرلا ±ع ةّ+مسّرلا ت
الوصو ىوعدلا راسم لما̄ ±ع تا�ثإلا فعض سكعنDو .تامولعملا bإ لوصولا نأشë اًرّخؤم

ً
 

¬Fاهنلا رارقلا bإ
H، لا

i
qG نوك[ يذ

H لاÉثKk إ �ارقتفم نا+حألا نمb قاو ساسأÅH وناق }¶حوFG
H تم�kG – 

qG امّ+س ال
H ن  - ةّ+س`جلا ضفرª+رداصم نم تا+طعملاو تا�ثإلا عمجل ة+لومشلا ةّ+لآلا با+غ ةج 

لUت H}¶لا تاهجلاو ةزهجألاو ةمUحملا ل�ق نم ةعّونتم
i

qG اهتدعاسم اهف
H كتwDفلملا ن. 

 
 نم قتاع ±ع تا�ثإلا ءبع عق[ ،ة+ندملا تام¼احملا لوصأ نوناق نم 132 ةداملا بجوم�و  .19

qG ود�ي نÉلو .لمعلا وأ ةعقاولا zHّد[
H ّدملا درفلا ±ع ءبعلا نأ ةّ+س`جلاو د+قلا ىواعدzH كلذو 

tإ ة�س`لاb نل وأ ه+عّد[ امðG
H ههجوب ةلوّدلا ه+عّدت ام. 

 
لأتي ام ةداعو .20

i
qG تا�ثإلا ف

H كرّدلا يزاهج نم ل̄ ا̈+لاح اهب موق[  - تاق+قحت )أ نم د+قلا ىواعد 
 نم بس� تا�ثإ مUحو ،D¶LHّ�لا يووّنلا ضمحلا صحف )ب و ،ةمUحملا نم ف+لUتب ماعلا نمألاو
 تادنªسم )ج و ،�kGيح+سملا bإ ة�سّ`لاt دامع ةداهش وأ �kGملسملا bإ ة�سّ`لاt ة+عBCلا ةمUحملا
 ةدافإ̄ هتwDه ت�ßتو ،اهيلع فBCملاو هتدالو لوصح ناUمو ەد+ق بولطملا تامولعم ت�ßت
كؤتو ،ف�Dعت

i
qGو ،عئاقولا ةحصt ةدافإ̄ هz tّد[ ام ةحص د

H ةلصاحلا ةدالولا تالاح qG
H راطإ 

 رارقإ وأ ،جاوزلا تا�ثإ مUحو جاوزلا ةق+ثوك لهألا �kGب جاوزلا دوجو ت�ßت تادنªسم ة+جوزلا
qG ةّونب

H سملاو ،جاوزلا راطإ جراخ ةّونبلا تالاحªامهدحأ وأ( نيدلاولل ة+توبثلا تادن(. 
 

qG امأ .21
H إ ،نّمضتت دقو ىوعدلا ساسأ بسح تا�ثإلا لئاسو فلتختف ،ةّ+س`جلا ىواعدb بناج 

 نم ة+مسر تادافإ ،ةمUحملا نم ف+لUتب ة+نمألا ةزهجألا ل�ق نم يرجت H}¶لا تاق+قحتلا
الجسلا

ّ
qG – ت

H نجأ تارافس نم تادافإ وأ – اهيلع لوصحلا نكمأ لاحÖ+راتخم نم تاداف³و ةDن 
 .دوهش وأ

 
 تادنªسملا اونّمؤي نأ bإ ةقالعلا باحصأ جاتح[ ،ةّ+س`ج وأ د+ق ىوعد م[دقت لجأ نمو .22

 نم H®اسأ لUشë اهيلع لوصحلا نكمDُو ،راضحتسالا وأ ءاعدتسالاt اهقافرإل ة+ساسألا
qG ،ةدّحوم ة+مسر ةفرعت دجوي ال .ة+`يّدلا م¼احملا وأ نDراتخملا

H الضف ،تالاحلا ەذه
ً

 دوجو نع 
qG ةقالعلا باحصأ اهدّ�كتي H}¶لا ة+ئرملا Kkغ فال¼ألا نم KkثÉلا

H ع لاصحتسالا راسم± 
 .تادنªسملا

 
 مهنكس قطانم يراتخم نم تاداف³و قئاثوو تادنªسم ،د+قلا óHوتكم نم بولطم وه ام لمشÏو .23

 .مهلهأ دويق قطانم وأ مهلهأ تاجDز وأ مهتادالو تلصح ث+ح قطانملا وأ
 



Page 6 of 12 
 

qG قيقحّتلا عض[ ة+ندملا تام¼احملا لوصأ نوناق ّنأ عمو .24
H حملا قتاع ±ع ةّ+ئاجّرلا تا�لّطلاUةم 

 وأ كرّدلا يزاهج bإ قيقحتلا ةمهم لقنب م¼احملا موقت نأ ±ع تجرد ةسرامملا ّنأ Kkغ ،اهسفن
 ةّ[أt اهلامUتسا نود نمو ا�D�ًقت يÑح لUشë امهتاق+قحت جئاتن ±ع لاãّتالاو ماعلا نمألا
qGو .اهسفنب ةمUحملا اهــ�Dجت ىرخأ تاق+قحت

H لا ،ةّ+س`جلا ىواعد
i

¶{H تعُتKL وتي ،ةّ+عازنb
i

 نمألا 
qG ا[اضقلا ةئيه بلط ±ع ًءانب تاق+قحّتلا ءارجإ ماعلا

H كلذو ،لدعلا ةرازو qG
H ضحت راطإKkتا 

اللا م[دقتل ةلوّدلا
ّ

qG تاق+قحت ءارجإ اهسفن م¼احملا عيطتسAو .ةّ+باوجلا ةحئ
H ىواعّدلا راطإ 

 .اهمامأ ةعوفرملا
 

qG ،تاق+قحّتلا فدهتو .25
H ة+ئاجّرلا ىواعّدلا tإ ،ة+ندملا تام¼احملا لوصأ نوناق بسحb ةرانإ 

ÝGاقلا
H ضوم لوحwو ،بلّطلا عqG

H لا ىواعّدلاKGّGإ ،ة+عاb تساUعّرذت ام لام tلدأ نم موصخلا ه
i

 .ة
 

qG ىرخألا رDراقّتلاو �Gاحملا ةعجارم نم ،�kّGبت نÉلو .26
H ّنأ ،ءاوسلا ±ع ةّ+س`جو د+ق ىواعد 

qG قيقحّتلا راطإ دّدحت ال م¼احملا
H نأو ام̄ ،اهتالاحإ وأ اهتارارق

ّ
 ما+قلا بج[ نا̄ اذإ ام دّدحت ال اه

لUملا زاهجلا ةّمهل رمألا ك}Kتو .تاءاصقتساو تاق+قحت وأ طقف تاق+قحتب
i

 اّمأ .قيقحتلاt ف
tإ ة�سّ`لاb تقت ام اً�لاغف ،ة+نمألا تاق+قحّتلاÑ، qG

H ةدراولا تاءاعّدالا تا�ثإ ±ع ،د+قلا ىواعد 
qG
H سملاو ءاعدتسالاªةقفرملا تادن qG

H نأ نم مغرلا ±ع ،اهد+يأتو د+قلا ىواعد
ّ

qG ،اه
H tضع 

 .عقاولا عم قباطتت ال دق ،نا+حألا
 

qG ،كلذ ±ع ًةوالعو .27
H ال ،د+قلا ىواعد AتسUحملا لمUلالخ نم اهسفنب تاق+قحّتلا ًةداع ةم 

لا ة+نمألا ةزهجألا تاق+قحت ±ع لãّتت لt ،دوهش وأ ةقالعلا باحصأ باوجتسا
i

¶{H تUل
i

 اهف
tو .قيقحّتلاqG

H اقملاtم¼احملا موقت ل qG
H لا ةّ+س`جلا ىواعدKGّGة+عا tاوجتساtوأ اً+ئاقلت ءاوس تا 

 .هضرعمt تلصح H}¶لا تاق+قحّتلاو فلملا لامUتسال ،موصخلا بلط ±ع ًءانب
 

qGو .28
H لا تاق+قحّتلا نوكت ال ،ةّ+س`جلا ىواعد

i
¶{H جت�Dالو ،ةلّصفم م¼احملاو ةّ+نمألا ةزهجألا اهــ 

فوت
ّ

 وأ ىوعّدلا معدل همادختسا عيطتسõH Èل �kGفرّطلا نم ّيأل ةد[دج �انع وأ تامولعم ةّ[أ ر
 .اهضحد

 
29. tإ ةفاضإلاb وت ال ،كلذbH لا ،ا[اضقلا ةئيه

i
¶{H بلطت gH ماعلا نمألا ل�ق نم قيقحّتلا ءارجإ، 

لقتو قيقحّتلا جئاتن bإ ًةداع ةKkبك ةّ+ّمهأ
i

 تادافإلاو تانا+بلل نDودت دّرجم ەKLتعتو هتم+ق نم ل
 .ةقالعلا بحاص ّقح قيقحّتلا ت�ßي امدنع امّ+س الو ،ةمّدقملا

 

 ةفلkّتلا
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 مهت¸س`ج مادعنال دح عضول ءاضقلا bإ ةّ+س`جلا Ĥ[دع ءوجل قيعت H}¶لا ةس¤ئرلا با�سألا نم .30
qG رارمتسالا وأ –

H واعدDنا+حأ مهــ
ً

ÝGاقّتلا ةفل̄ gH - ا
H qG

H ̄مغرلا�ف .ةّ+س`جلاو د+قلا ىواعد نم ل 
الما̄ راسملا ةفل̄ عwمجم öّختي ،ةظهاt تس¤ل اهتاذ ّدحt ةّ+ئاضقلا موسّرلا ّنأ نم

ً
 تا+ناUمإ 

 ،ةّ+نانبل ةKkل نويلم bاوح غلاt صخش اهب مّدقتي ىوعدل ةّ+لامجإلا ةفلãلا غل�تو .مهنم نKkDثÉلا
 ةلا̄ولاو بسّ`لاو جاوّزلا نأشë ةّ+`يّدلا تارارقلاو قئاثولاو تادنªسملا ةفلUت ةفلãلا ەذه نمّضتتو
qG ةّ+ئاضقلا ةلا̄ولا ل+جسAو ةّ+ئاضقلا

H اقنtماحملا ة�kG، لوÉال اهّن Aاحملا موسر لمشóH. وqG
H 

 ّلãل ةّ+نانبل ةKkل فلأ b 200اوح ةغلا�لا هتفل̄ فاضُت ،يووّنلا ضمحلا صحف ءارجإ بلُط لاح
 .ةّ+نانبل ةKkل فلأ 500و �kG 250ب هتم+ق حوا}Kت ةمUحملا بتاãل لدb tإ ةفاضإ ،صخش
 

 زوجDو ةّ+ناجم نDراتخملا فئاظو ّنأ ±ع ّصن ةDرا+تخالا سلاجملاو نDراتخملا نوناق ّنأ مغرو .31
نأ ّالإ .تامدخلا ضعt ءاقل موسرمt دّدحت موسر ءاف+ªسا مهل

ّ
qG ه

H اقتي ةسرامملاÝG نوراتخملا 
لا تادنªسملا ل̄ نع اًموسر

i
¶{H ]إ راتخم نم فلتخت ،اهيلع نوقداص[ وأ اهنوردصb نمو .رخآ 

qG ةل+øض اهتفل̄ تادنªسمو تالماعم ءاقل ةلئاط غلا�م نوضاقتي نDراتخملا ضعt ّنأ تفلملا
H 

 ال ،بس`لاو جاوزلا ماUحأ وأ نكسلا تادافإ وأ مسالا ف�Dعت تادافإ وأ ةدالولا قئاثوك ،ةداعلا
لا دارفألا ّنأ اوملع اذإ امّ+س

i
 تاءارجإلاt نوموق[ ف+ك نوفرع[ ال تادنªسملا ەذه نوبلط[ نيذ

tراتخملا نأ ظحالملا نمو .مهسفنأDتالاص[إ رادصإ نوضفري ام اً�لاغ ن tلا غلا�ملا
i

¶{H ]اهعفد 
لا تادنªسملا ءاقل ةقالعلا باحصأ مهل

i
¶{H ]مهل اهنوقداص[ وأ اهنوردص. 

 
لوّدلا تائيه مامأ ةلءاسملل نوراتخملا عضخ[ الو .32

i
نأل ة

ّ
لحم نولّثمم مه

i
نأو ام̄ ،نوبختنم نوّي

ّ
 مه

qG ة�قارم وأ فاúCإ يأل نوعضخ[ ال
H لعتي ام

i
لا موسّرلاt ق

i
¶{H ]اقم اهنوضرفtقئاثولا ل 

لا تادنªسملاو
i

¶{H ]لا تامدخلا وأ اهيلع نوقداص[ وأ اهنوردص
i

¶{H ]اهنومّدق. 
 

ªّBCDÅH qGلا ماظّنلا ةّ+جاودزا بÙسë ،راتخملا موسر بناج ³bو .33
H ظنت ث+ح نانبلiناوقلا م�kG ةّ+`يّدلا 

úCلا ةّ+س`جلا وم[دع صاخشألا لّمحتي ،لافطألاو جاوّزلا ةّ+ع
i

 مادعنال ّدح عضو نولواح[ نيذ
لعتملا ف+لاãّتلا ءبع مهتّ¸س`ج

i
لا ةّ+`يّدلا م¼احملا تارارقt ةق

i
¶{H تßلازت الو .بسّ`لاو جاوّزلا ت� 

qG ةدحاولا ةفئاّطلا م¼احم �kGب ّ}¶حو ،ةفلتخملا فئاوّطلا م¼احم �kGب ةدحّوم Kkغ ف+لاãّتلا ەذه
H 

tنا+حألا ضع. 
 

 ةّ+حوّرلا م¼احملا عضخت ام+ف ءارزولا س¤ئر ةطسل ةّ+عBCّلا ةّ+مالسإلا م¼احملا عضختو .34
 م¼احملا نم ّيأ ±ع ةلاّعف ةtاقر ةلوّدلا سرامت ال ،ا̈+لعف ،نÉلو .ةس¤نÉلا ةطلسل ةّ+ح+سملا
 .ةّ+`يّدلا
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qGو .35
H و ،ا̈+`يد اًرارق ةّ+ندملا م¼احملا ت�لط لاحDما+قلا اهل ّقح tماظّنلا ةّ+جاودزال اًقفو كلذ 

ال+لد تارارقلاو ماUحألا ەذه KLتعت ال ûHف ،ªّBCDÅHلا
ً

qG ،م¼احملا بلطت لt .اًعطاق 
H د+قلا ىواعد 

 ،مّدلا ةطtار تا�ثإل اًض[أ يووّنلا ضمحلا تاصوحف ءارجإ üLHهنم ه�ش لUشë ،د+لاوملل رّخأتملا
tقت ةّ+مازلإ تا�ثإ ةل+سو صحفلا اذه را�تعا�D�ًفوت ن³و ا

ّ
 عازن كانه نك[ ملو بسّ`لا تا�ثإ مUح ر

 ئدا�ملا عم ضراعتي ةّ+مازلإلا تاتا�ثإلل اًد[دج اًماظن م¼احملا قلخت ،وحّنلا اذه ±عو .ةّونبلا ±ع
FGوناقلا ماظّنلاو ةّونبلل ةّ+نوناقلا

H لا
i

 دنªسÏو ةّ+`يّدلا م¼احملا ة+حالص نم ةّونبلا تا�ثإ KLتع[ يذ
 ."ةّوبألا ةن�Dق" موهفم ±ع

 
qG ة+ساسألا فال¼ألا نمو .36

H ام+س ال ،ة+ئاضقلا ةلا̄ولا ةفل̄ ةّ+س`جلاو د+قلا ىواعد tرودص دع 
لا موسّرلاف .2017 ماعلا ةنزاوم نوناق

i
¶{H إ لدع بتا̄ نم فلتخت اهسفن ةلا̄ولا ±ع ركذتb رخآ 

tلا ة+مسّرلا موسّرلا اهيف ام¶{H ّل̄ ±ع ةّ+ئاضقلا ةلا̄ولا ةفل̄ قبطنتو .اهم+سقتو اهتم+ق فلتخت 
نأ اًملع ،عيقوت

ّ
̄وم ّل̄ ±ع �kّGعتي ه

i
قوي نأ ل

ّ
 .دنªسملا ع

 
ة�س� ّنأ عمو .37

ً
الاومأ KLتعُت لدعلا بتاãلا موسر نم ًةKkبك 

ً
ةّماع 

ً
الإ ،ةّ+ناKkGملا نوناق بجومt مiظنُت 

ّ
 

qG ّ}¶ح ،FLHاس`تسا لUشë اًموسر نوضاقتي لدعلا باّتك ّنأ
H لعتي ام

i
 عضخت الو .ةّ+مسّرلا موسّرلاt ق

 .ةّ+لاملا ةرازو وأ لدعلا ةرازو ل�ق نم ةtاقر ّيأل تاسرامملا ەذه
 

UشAو .38
i

�kG qGبغاّرلا صاخشألا مامأ ÜKLألا قئاعلا óHاحملا باعتأ ل
H مادعنال دح عضول ىواعد عفر 

qG ءاوس كلذو ،مهت¸س`ج
H ل+ثمّتلا ّنأ ملعلا عم ،ةّ+س`جلا وأ د+قلا ىواعد tا̈+مازلإ س¤ل ٍماحم qG

H 
qG اهسفنب ىواعد مّدقت ف+ك فرعت الو ةهج نم كلذ فرعت ال ة+بلاغلا ّنÉلو .سوفنلا ىواعد

H 
 .ىرخأ ةهج نم ة+ناUمإلا ەذهب ة[ارد ±ع تنا̄ لاح

 
qGو .39

H لا صاخشألا هجاوي ،نا+حألا مظعم
i

 ةّدع ل¼اشم ،ةّ+س`جو د+ق ىواعد عفر bإ نوعسÈ نيذ
لعتم

i
qG ،يّدؤت ل¼اشملا ەذهو .�kGماحملا باعتأt ةق

H لاÉثKk إ ،نا+حألا نمb صاخشألا مّدقت مدع 
tىواعد qG

H ماحملا بلط ،صوصخلا هجو ±ع ،اهنم ركذنو .فاطملا ة[اهن�kG tةعفترم تالد، 
 .ةم+قلا ةنّيعم Kkغ ىواعدلا ەذه ّنأ ام+س الو

 
 اًدّحوم اًرعس تدّدح الو ،�kGماحملا باعتأل Õقأ ا̈دح وأ اًفقس �kGماحملا ةtاقن دّدحت ملو .40

�kG qGماحملا ةtاقن تماقو .ةّ+س`جلا ىواعد وأ د+لاوملل رّخأتملا د+قلا ىواعدل
H ارطtعضوب سل 

لا باعتألا نم FGدأ ّدح
i

¶{H ]ُاحملل نكمóH اهاضاقتي نأ tن بسحwنأو ام̄ ،ةّ+ضقلا ع
ّ

 ترّوط اه
̄وملا عفد[ ث+ح ،باعتألا ەذه ±ع óHاحملا لوصح نامضل اًماظن

"
ة�س� ل

ً
 باعتألا ەذه نم 

 مل نإ ىواعدt مّدقّتلا نع صاخشألا نم KkثÉلا عّنمت bإ يّدؤي ام ،ةّ+ضقلا حتف ل�ق ةtاقّنلا ىدل
 .ةفلّسلا عفد مهتعاطتساt نك[
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فوتي الو .41

ّ
 ةفل̄ �kGماحملا تاtاقن لاومأ öّHغت ،ا̈+لاحو .ةلوّدلا نم لّومم ةّ+نوناق ةنوعم ماظن ر

لا ةدودحملا ةّ+نوناقلا ةنوعملا
i

¶{H تقتÑ نطاوملا ±ع�kG للا
i

 ةلماعملا طúC بناجألاو �kGّينانب
tإ اًرظنو .لثملاb إ ًةداع حنمُت ،اهتّيدودحمb مهّتملا صاخشألا�kG tتراUطخ مئارج باKkوأ ة qG

H 
 د+قلا ىواعد KLتعُت ال ،اذل .ةدّدهم ةKkبك حلاصم نوكت ث+ح ةDّراقعلا وأ ةDّراجّتلا ىواعّدلا راطإ
ةwDّلوأ د+لاوملل رّخأتملا

ً. tإ ةفاضإلاb ثك ٌسانأ لهج[ ،كلذKkمإ نوUةّ+نوناقلا ةنوعملا بلط ةّ+نا، 
 .د+قلا ىواعد عفر نوبّنجتي لt ،اهيلع لوصحلا نولواح[ الف

 
لا ،يووّنلا ضمحلا صحف ةفلUت تح�صأ ،اهركذ قباّسلا ف+لاãّتلا bإ ةفاضإلا�و .42

i
 تتاt يذ

üLH qGهنم ه�ش لUشë ەءارجإ بلطت م¼احملا
H ّتلا نم ،رّخأتملا د+لاوملا د+ق ىواعدãةس¤ئّرلا ف+لا 

لا
i

¶{H عملا صخّشلا مّدقت نود لوحت¶GH حملا ضرفتف .ىوعد اذكهبUمهد+ق بولطملا ±ع ةم 
نا+حأ مهتدلاو ±ع ّ}¶حو مهدلاو ±عو

ً
 ةفلUت فعاضتتو .يووّنلا ضمحلا تاصوحف ءارجإ ا

نأل ،اً+فوتم نْيَدلاولا دحأ نا̄ اذإ صحفلا
ّ

qGّوتملا صخّشلا ةلئاع دارفأ دحأ عم ەؤارجإ ّمتي ه
H. 

لا KLتخملا موسر صحفلا ةفلUت لمشAو
i

¶{H الد�و صحفلا يرج[ صخش ّل̄ ±ع ضَرفُت
ً

 بتاãل 
لا ةمUحملا

i
كؤيل KLتخملا bإ ةلئاعلا قفاري يذ

i
UشbH، Aاّتلا�و .تاصوحفلل عwضخلا ةّحص ±ع د

i
 ل

 ةمUحملا ل�ق نم دَّدحُ[ ةمUحملا بتا̄ لدt ّنأو ام̄ ،ةKkبÉلا تالئاعلا ±ع اًئبع KLتخملا موسر
ëشUا�تعا ل#H ياعم ةّ[أ نود نموKk حملا نم ةفاسملا نع رظّنلا ّضغ�و ةحضاوUإ ةمb تخملاKL. 

 

 تامولعملا 5إ لوصولا ةYّناdمإ
qG دارفألا هجاوي .43

H عص ،صوصخلا هجو ±ع ةشّمهملا تائفلاو ،مومعلا هجو ±ع نانبلwة� qG
H 

لعتملا تامولعملا ةّصاخ�و ،تامولعملا bإ لوصولا
i

 ةدمتعملا ة+مسرلا تاءارجإلاو �kGناوقلاt ةق
 .تاّ+لUّشلاو تالماعملا فلتخم زاجنإل
 

qGو .44
H لا با+غK{ّ�+مومعلل تامولعملا ەذه ةحاتإ مدعو ةلماّشلا ةّ+ندملا ة tةّ+ئاقلتو ةّ+جهنم ةروص 
فالخ ،ام اًعون اهيلع م+تعّتلا لt ال ةّ+ناجمو

ً
qG هt لومعم وه امل ا

H فرع[ ال ،ملاعلا لود ة+بلاغ 
 ±ع ةّ+نعملا تاطلّسلا لمعت الو .ةجاحلا دنع ةمولعملا ±ع لوصحلل هّجوتي نيأ bإ نطاوملا
�BC ة+عوّتلا ±ع الو تامولعملا ەذه ëاهنأش ëشUم[دتسم ل. 

 
 نمو مالعتسا بتاUم نم ةفلتخملا تارادإلل ةعtاّتلا ة+مسّرلا زÜارملا ولخت ،كلذ ±ع ًةوالعو .45

لا ةفلتخملا تاوطخلاو تاءارجإلاو �kGناوقلا حّضوت تاقصلم
i

¶{H ]ام ةلماعم زاجنإل اهكولس بج. 
فوتت الو

ّ
qG ةّ+لحم وأ ة�Dّكرم ةّ+نوناق تاراشªسا زÜارم اًض[أ ر

H ارمÜوأ تاظفاحملا ز qG
H وأ تاّ[دل�لا 
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لا نÜامألا نم اهKkغو ةّ+عامتجالا زÜارملا وأ نDراتخملا ىدل
i

¶{H ]لوصحلل ًةداع دارفألا اهيلإ أجل 
 .ةنّيعم تامدخ ±ع

 

 رطألا نمض ،ةحاتملا لولحلا نع ة+فاãلا تامولعملا bإ ةّ+س`جلا وم[دع صاخشألا رقتفDو .46
 نع تامولعم bإ ةKkثك ةشّمهم تالئاع رقتفتو ،مهتّ¸س`ج مادعنال ّدح عضول ،ةّ+نوناقلا
لا تاءارجالا

i
¶{H ةّ+س`جلا مادعنا تالاح عنمت. 

 
 تامولعم ±ع لوصحلل نيّدلا لاجر وأ نDراتخملا bإ ًةداع ةّ+س`جلا وم[دع صاخشألا أجلDو .47

 نيّدلا لاجرو نDراتخملا ءالؤه ّنÉلو .مهتّ¸س`ج مادعنال ّدح عضول ةحاتملا لولحلا نع
qG ،مهنوطع[

H tغ وأ ةئطاخ حئاصن ،تاقوألا ضعKk غ وأ ةق+قدKk مإ دِّقَعُت ةلمتكمUلوصو ةّ+نا 
 .لولحلا bإ �kGّينعملا صاخشألا

 
فوتت الو ةلءاسم يأل نوعضخ[ ال نيّدلا لاجرو نDراتخملا ّنأ Kkغ .48

ّ
للا نكمُ[ ةطلس ّيأ ر

i
 اهيلإ ءوج

qG ىواUش م[دقتل
H دع صاخشألا اوطعأ لاح]Ĥ م حئاصن ةّ+س`جلاÑGّة tالد

ً
 .ةلاّعف نم 

 
 تاU.خأّتلا

qG ةّ+ئاضقلا تاءارجالا ±ع نم+هت لازت ال .49
H خأت نانبلKkط تاwDةل AشU

i
qG ،ل

H ىدحإ ،عقاولا 
لا ةس¤ئّرلا تا�قعلا

i
¶{H ضاقتملا هجاوت�kG ّقحلا قيعتو qG

H إ لوصولاb ّقحلا اذه دّرج[ ام ،ةلادعلا 
}ð+قحلا ەانعم نم

H وDإ يّدؤb نإUإ ة�سّ`لا�و .ةلادعلا راb دع صاخشألا]Ĥ ەذه ّنإف ،ةّ+س`جلا 
 .مهتّ¸س`ج مادعنال ّدح عضو ةّ+لمع ¬�öت تاKkخأّتلا

 
Kk qGخاّتلاو ةلاطإلا با�سأ نمUتو .50

H ىواعّدلا qG
H تÑّضاقتملا نم ّل¯ تاف�kG حملاوUع ةم± 

qG ةّدع لحارمو بناوج bإ تاKkخأتلاو تالاطإلا ەذه تا+عادت لصتو ،ءاوّسلا
H سKk ىوعّدلا، 

tحألا ذ+فنت اهيف امUما. 
 

Kk qGخأّتلل ةس¤ئّرلا با�سألا ىدحإ لّثمتتو .51
H لا ةاضقلا ّنأ

i
qG نورظني نيذ

H ةّ+س`جلاو د+قلا ىواعد 
Èنوكراش qG

H ىرخأ م¼احم لامعأ qG
H لقثم نوح�ص+ف ،هسفن تقولا�kG وDتاسلجلا نولّجؤ 

 .ةلwDط تا}Kفل تاءارجالاو
 

FGاّثلا بÙّسلا اّمأ .52
H، ف+Uنم qG

H نأ
ّ

فوتت ال ه
ّ

 عبªت لt ،ةّ+ئاجّرلا د+قلا ىواعدل ةلجعتسم تاءارجا ر
 .تاونس اهيف ّت�لا قرغتسÈ دقو ىرخألا ىواعّدلا ّلŪ اهسفن تاءارجالا ىواعّدلا ەذه
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qG ةع�ّتملا ةّ+ئاضقلا تاءارجالا لوطتو .53
H ل�ق نم تاق+قحّتلا نّمضتتو ،ةّ+س`جلاو د+قلا ىواعد 

لا ةّ+لّوألا تارارقلاو ةمUحملا تاسلجو ةّ+نمألا ةزهجألا
i

¶{H وأ قئاثولا لام¼إل م¼احملا اهذخّتت 
qG ،كلذ bإ ةفاضإلاt .قئاقحلا

H لاÉثKk لا تامولعملا نوكت ال ،نا+حألا نم
i

¶{H اهيلع لوصحلا ّمتي 
ةلمتكم ىرخألا تاءارجالاو تاق+قحّتلا نم

ً
ة+فا̄و 

ً
لطتي ام ،

i
 قرغتسA ةّ+فاضإ تاءارجا ذاخّتا ب

 .لوطأ اًتقو
 

لا جهنلا Kkخأّتلل H¥¤ئّرلا بÙّسلا }D�ðو
i

لعتملا ىواعّدلا ءازإ ةلوّدلا ەدمتعت يذ
i

 ءاوس ،ةّ+س`جلاt ةق
qG رّخأّتلاt ةلوّدلا موقتف .ةّ+س`جلاt را�تعا وأ رّخأتم د+لاوم د+ق ىواعد تنا¯

H ل�ّتلا
i

 قوفت ةّدمل - غ
FGوناق ساسأ ّيأ نود نمو ةّ+نوناقلا ةلهملا

H لغتسمو رّخأّتلل
i

ة
ً

qG ضومغلا 
H حألاUةّ+نوناقلا ما qG

H ام 
لعتي

i
ل�ت ةلهمt ق

i
 ءارجإ ةلوّدلا بلطت ،باوجلا م[دقت ل�قو .اهباوج ÑGّحت نأ bإ – مصخلا غ

 نأ دع�و .رهشأ ةّدع اقرغتسÈ نأ �kGئارجالا نيذهل نكمDُو ،ةرادإلا ةعلاطم بلطت ام̄ تاق+قحت
ل�ªت ،اهباوج ÑGّحت

i
qGو .ة+باوجلا اهتحئال مّدقتو ةلوّدلا غ

H ةلودلا حئاول نوكت ال ،نا+حألا بلغأ 
نأ ّ}¶حو ةّ+نوناق سسأ ±ع ةّ+`بم

ّ
نا+حأ ،اه

ً
لا رمألا ،اهسفن ىوعّدلاIبلّطلاt ةط�ترم نوكت ال ،ا

i
 يذ

للا لدا�ت نم ةلwDط ةّ+لمع bإ يّدؤي
i

 ةراشإلا ردجت ،نÉلو .zHّدملا وأ ةقالعلا بحاص عم حئاو
نأ bإ

ّ
qG ،ه

H خألا تاونّسلاKkة، tغتي جهّنلا اذه أدKkّ، أ ةلوّدلا ولّثمم حبصأوÜK% نواعت
ً

 نولواحDو ا
qG ةDّروÑGّلا Kkغ تاKkخأّتلا بّنحت

H ةّ+ئاضقلا تاءارجالا. 

 

 تاYصوّتلا
�ÅG`ي .1

H للا ةلوّدلا ±ع
i

الوصو ة+سا+ّسلا ةدنجألا تاwDّلوأ ±ع ةّ+س`جلا مادعنا جاردإ ة+نانب
ً

 bإ 
 ّدحلا bإ ءاضقلا مامتها لwDحت ±ع لمعلل هنم قلطنت نأّشلا اذهب ةحضاو ةسا+س عضو
 .هنم ة[امحلاو ةّ+س`جلا مادعنا نم

 ه+جوّتلا م[دقتو ةفرعملا �BCو تامولعملا bإ لوصولا ز�Dعت ±ع لمعلا نانبل ±ع �kّGعتDو .2
ëاو لاوحألا تاعوقو د+ق تاءارجا نأشÜªمأت لالخ نم كلذو ،ةّ+س`جلا باس�kG نواعّتلا 
 .تارازولاو تا�Dّيدملا فلتخم �kGب

للا ةلوّدلا نمضت نأ ض}Kفملا نمو .3
i

لا صاخشألا ّنأ ةّ+نانب
i

 ةّ+س`ج ىوعدt مّدقّتلا نود�Dي نيذ
الجّسلا bإ لّهسم لوصوب نوعّتمتي

ّ
لا تامولعملاو ة+مسّرلا ت

i
¶{H معدل اهيلإ نوجاتح[ دق 

 .مهتاءاعّدا تا�ثإ وأ مهتا�لط
4. tإ ةفاضإلاb ارم ءاش�إ نانبل ±ع بج[ ،كلذÜسالل زªةّ+ناجملا ةّ+نوناقلا ةراش qG

H ̄روصق ّل 
كمتي õHل ،�kGماحملا تاtاقن عم نواعّتلاt ةردا�ملا ەذه ّمتت نأ ±ع ،لدعلا

i
لا صاخشألا ن

i
 نيذ

للا ىوعدt مّدقّتلا نود�Dي
i

 ةلّصلا تاذ طوBCّلا نع راسفتسالل زÜارملا ەذه bإ ءوج
اللا تاءارجإلاو تادنªسملاو

ّ
 .ةمز
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الماش اًماظن نانبل Gّ¶بªي نأt اًض[أ ÝوDو .5
ً

الّومم ةّ+نوناقلا ةنوعملل 
ً

 عيمجلل اًحاتمو ةلوّدلا نم 
 لمشÈ لóH tاحملا باعتأو ةّ+ئاضقلا موسّرلا نم GH¶عملا صخّشلا ءافعإ ±ع Ñتق[ ال نأو
اللا ف+لاãّتلا ّل̄ اًض[أ

ّ
 رارق ±ع لوصحلا ةفل̄و يووّنلا ضمحلا تاصوحف ةفلUت اهنمو ،ةمز

qGو .ةّ+`يّدلا م¼احملا نم
H ت ض+فخت بج[ ،هسفن تقولاUةّ+ئاضقلا تاءارجالا ف+لا، tاهيف ام 

 ةمUحملا بتا̄ لد�و ةّ+`يّدلا م¼احملا ىدل تاءارجالاو ةّ+ئاضقلا ةلا̄ولا ±ع قيدصّتلا ةفلUت
لا
i

كؤي يذ
i

 .يووّنلا ضمحلا تاصوحفل عwضخلا ةّحص د
للا م¼احملا Gّ¶بªت نأ بجDو .6

i
 لهملا ث+ح نم امّ+س الو ،ةلداعلا ةم¼احملا Kkياعم ّل̄ ةّ+نانب

qG تاءارجالا Kkس نسح نامضو ةّ+نوناقلا
H مز راطإ¶GH ل نمض[ لوقعمãمإ ّقح يذ ّلUةّ+نا 

 .�kGضاقتملا تافص نع رظّنلا ّضغ�و لاّعف لUشë هّقح bإ لوصولا
D`�ÅGو .7

H للا ةلوّدلا ±ع
i

 د+لاوم د+قل ةّ+ئاجّرلا ىواعّدلل ةطّسÙمو ةلجعتسم تاءارجا GّH¶بت ةّ+نانب
 ةلداعو ةفصنم تاءارجا ساسأ ±ع ةّ+س`جلا bإ لوصولا ل+هسA ة+غt كلذو ،رّخأتم
 .ةعúDو


