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: انوناق ةلوادملاو  ةيوفشلا  ةعفارملا  عامسو  قاروألا  عالطالا ع  دعب   
دق ةـــيعدملا  نا  لـــصحتت   قاروـــألا  رئاـــسو  فنأتــــسملا  مـــكحلا  نـــم  نيبـــي  اـــم  ىوعدــــلا ع  عئاـــقو  نا  ثـــيح   

اينورتـكلا تلجــس ةفيحــص بجوـمب اـهيلع يعدــملا  لـبق  يراـجت ج  مـقر ٥٠٠٤\٢٠٢٠  يوعدـلا  تماـقا 
ةخرؤــــملا ةـــــيعدملا  نــــيبو  اــــهنيب  ةـــــمربم  ـــــي ـــــينتب ــــهيع ىعدـــــم مازلإ مــــكحلا  اــــهماتخ  بــــلط   اـــــنوناق  تــــنلعاو  خــــياتب ٨\١٢\٢٠٢٠ 

غلبمب اهتمذب  ةدصرتملا  غلابملا  اب  دادسب  اهيلع  ىعدملا  مازلإ  عم  هئانب  قفتملا ع  ةـيقافتالا  عوضوم  هرـصانعو  كشكلا  مالتـساو   ٩/١/٢٠٢٠
نا لوـقلا  نـم  دنــس  كــلذو ع  باــعتألاو  فياــصملاو  موـسرلا  اــهيلع  ىعدــملا  مازلإ  عــم  مـهرد  لداــعي ٦٨٨,٩٧٧  اــم  يأ  وروــي  اهردــقو ١٥٤,٨٢٦,١٨ 

ةلودـــب ةـــصتخملا  تاطلـــسلا  لــبق  نــم  ــالوصأ  ةـــصخرمو  ضرعلا  تاــصنم  عــيمجتو  ءاــنبو  ميمـــصت  لاــجم  لـــمعت   ةينابـــسإ  ةكرـــش  يه  ةـــيعدملا 
نم الوصأ  ةـصخرمو  ةـلومحملا  فتاوهلا  غـشم  تاجتنم  ضرع  لاجم  لـمعت   ةكرـش  يه  اـهيلع  ىعدـملاو  ةنولـشرب ,  ةـنيدم  ادـيدحتو  اينابـسإ 
وه اــم  ءاــنبو  زيهجتب  ةــيعدملا  موــقت  اــهبجومب  تامدـــخ  ميدـــقت  ةـــيقافتا  نــيفرطلا  مربا  خــياتبو ٩\١\٢٠٢٠  دـــب  ةددـــعتملا  علـــسلل  زكرم د  لــبق 

اينابـسإب ةنولـشرب  ةنيدم  هتايلاعف   ماقت  يذلاو  " يملاعلا فتاهلا  ىقتلم   " ودـلا ضرعملاب  اهيلع  ىعدـملاب  صاـخ  كـشك 
لاـمعالا ذـيفنت  نم  ءاـهتنالاب  ةـيعدملا  تماـقو  لاـمعا  كـلت ةـفلكت ريظن وروي  ( ٢٨٦,٧٠٠,٥٠  ) هردـقو غلبم  لـباقم  كـلذو  رياربــف ٢٠٢٠  ا ٢٧   ٢٤ نم

اراركتو ارارم  اهتبطاخمب  تماق  ناو  اهب  ادح  يذلا  رمألا  اهيلع  قفتملا  غلابملا  دادس  ءاجرإب  اهيلع  يعدملا  مايقب  تئجوف  دق  اهنأ  الإ  اهيلع  قفتملا 
اهيلع يعدـــــملا  تماــــق  خــــياتبو ٨/٢/٢٠٢٠  تـــقو  برقأ  ةقحتــــسملا   غلاـــبملا  دادــــسب  موقتــــس  اـــهنأ  اـــهيلع  ىعدــــملا  لـــثمم  دــــكأو  كـــلذ ، نأـــشب 
غلابم كلذ  لـيبس  اهدـبكتو   اـهيلع  قفتملا  لاـمعألا  نم  ةـيعدملا  ءاـهتنا  نم  مغرلا  ضرعملا ع  نم  اهباحـسنا  رارق  نأـشب  ةـيعدملا  ةـبطاخمب 

تعنتما اـهنا  ــالا  اراــمإ , مـهرد  لداــعي ٦٨٨,٩٧٧  اــم  يأ  وروــي  ةقحتــسملا ١٥٤,٨٢٦,١٨  غلاـبملا  دادـسب  اـهيلع  ىعدــملا  ةــبطاخمب  تماـق  اـهناو  ةــلئاط ,
هل مكحلا  ةـيغب  ةـنهارلا  اـهاوعد  ةـماقا  ةـيعدملاب ا  ادـح  ىذـلا  رمـالا  ةـيعدملا  بناـج  نم  ةرركتملا  ةـيدولا  تاـبلاطملا  مـغر  غلاـبملا  كـلت  دادـس  نـع 

, ةراشالا ةفلاس  اهتابلطب 
فنأتسملا مكحلاب  اليصفت  اهيلا  راشملا  تادنتسملا  تيوط ع  تادنتسم  ةظفاح  اهاوعدل  ادنس  ةيعدملا  تمدق  ثيحو   

صاــصتخا مدــعب  اــهيف  عــفد  ةركذــم  مدــقو  اــهيلع  ىعدــملا  لــيكو  لــثم  اــهيفو  اهرـــضاحمب  نيبــملا  وــحنلا  تاــسلجلاب ع  يوعدــلا  تلوادـــت  ثــيحو   
اذــه ةــجيتن  مـهنيب  أـشني  عازن  يأ  عاـضخا  ةــبئان ع  اهتفــصب  اـهيلع  ىعدــملا  عـم  تـقفتا  ةــيعدملا  نــال  ىوعدــلا  رظنب  مكاــحم د 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



مت ىوعدـلا  دنـس  دـقعلا  ناو  ةنولـشرب , ةـنيدم  مكاـحم  يهو  ـالا  دـقعلا  لـماك  اـهترئاد  ذـفنملا   ةـمكحملا  صاـصتخا  ةـهجل  يرـصح  لكـشب  دـقاعتلا 
اهعفرل ع اهيلع  ىعدـملا  ةـهجاوم  ىوعدـلا   لوبق  مدـعبو  اينابـسإ  ةـلودب  ةنولـشرب  ةـنيدم  لـماك   لكـشب  هذـيفنتو  همارباو  هعيقوتو  هداـقعنا 

ةكرــشل ةــبئان  درجم  يهو  اــهلكوم لــبق  نـم  اــهل  ةرداــصلا  تاــميلعتلل  اــقفو  دــقعلا  ماربإــب  تماــق  اــهيلع  ىعدــملا  نــال  ةفــص  يذ  ريغ 
يذلا ضرعملا  ءاغلإل  اليحـسم  حبـص دعلا ذـيفنتب  ةـبلاطملا  نال  توبثلاو  ةحـصلا  مدـعل  ىوعدـلا  ضفربو  دـقاعتلا  ليـصألا   فرطلا 
تــضق ةــسلجبو ١٨/٤/٢٠٢١  ةــمكحملا , اــهب  تطاــحأ  تادنتـــسم  ةــظفاح  مدــقو  هلخادــب  ةكرـــش ةـــصنم  ءاــنب  لاــمعا  ةـــيعدملاب  طوــنم  ناــك 

هيف ا صلخ  هريقت  عدواو  ةيومأملا  ريبخلا  رـشابو  راركتلل  اعنم  هيلا  ليحنو  مكحلاب  ةنيبملا  ةيومأملا  ءادأل  اسحلا  ريبخلا  بدنب  ةـمكحملا 
كـشك وه "  ام  ءانبو  زيهجتب  ةـيعدملا  موقت  نأ  ع  افطلا اقفتا امب خياتب ٩\١\٢٠٢٠  اهيلع  ىعدـملاو  ةـيعدملا  نيب  ةـيقافتا  ماربا  مت  نا 

ريظن وروــي  ( ٢٨٦,٧٠٠.٥٠  ) هردــقو غـلبم  لـباقم  كـلذو  يملاـعلا فتاـهلا  ىقتلم   " ودــلا ضرعملاــب  اــهيلع  ىعدــملاب  صاــخ  " 
يهو يوعدـلاب  ةمـصتخم  ريغ  ةريخالاو  ةكرـش  ، حـلاصل ناك ةـقالعلا دنـس  ةـيقافتالا  لحم  روكذـملا  كشكلا  ءاـنب  ناو  لاـمعألا , كـلت  ةـفلكت 

يعدـملا عم  دـقاعتلا  رخالا فرطلا ناك دـقف ةريخالا  بلط  ءانبو ع  يوعدـلا ،  دنـس  قافتالل  بيترتلاو  ضوافتلاب  تماـق  يتلا 
ديفي ام  دـجوي  ـالو  ةكرـش  وهو  كـلاملا  سفنل  ناـيمتنت  ةكرـشو ةريخـالا  راـبتعاب  اـهيلع  يعدـملا  ةكرـشلا  يه 

ديبـــلا لـــئاسر  بجوـــمب  هيدـــعت مـــت يتـــ ةـــيضإلا لاـــمعالا  كلذـــكو  ازنلا  لـــحم  ةـــيقافتالاب  اـــهيلع  قـــفتملا  لاـــمعألاب  ةـــيعدملا  لـــبق  نـــم  لـــالخا 
مـقر ةــينازيملاب  ةدراوــلا  لاــمعالا  ضعب  مهليدــعت ع  دــعب  ةكرــشب  نيلوؤـسملاو  ةــيعدملا  نـيب  ةــلدابتملا  ورتكلـالا 

ةدـمتعملاو اـهب  تماـق  يتـلا  ةـيفاضإلا  لاـمعالاو  عازنلا  عوـضوم  ةـيقافتالا  غـلبم  اـب  ةـيعدملا   ةـيقحأو  ةـيفاضإلا  لاـمعألاب  ةــصاخلا 
مربملا دقعلا  دونب  ذيفنتب  مازتلالا  مدعب  اهيلع  يعدـملا  تلخو  وروي  هردقو ١٥٤,٨٢٦.١٨  غلبم  امجإب  هلك  كلذو  ةكرـش لبق  نم 
لداـــعي اـــمب  دـــقاعتلا  غـــلبم  نــم  غــلبم ٦٠ % طـــقف  تددـــس  ثــيح  ةـــيقافتالا ، لـــحم  لاـــمعالا  ةـــميق  اـــب  دادـــسب  اـــهمايق  مدـــعب  كـــلذو  ةـــيعدملا  عـــم 

ةكرــش  "  نـع  ةــبئان  تناـك  اـهناب  اــهيلع  يعدــملا  عـفد  ناــشب  اــماو  وروـي  ةــبلاطملا ١٥٤,٨٢٦.١٨  غـلبم  اهتمذــب  دــصرتو  وروــي ،   ١٧٢,٠٢٠,٣٠
ببــسب ناــك  يملاــعلا ٢٠٢٠ ،  فتاــهلا  ىقتلم   " ودــلا ضرعملا  نـم  باحــسنالا  ناــب  اــهعفد  اــضياو  هــيف ، ةليــصا  نــكت  مــلو  يعادــتلا  لــحم  دــقاعتلا 

كرتت ةربخلا  نإـف  اهيعدـت  يرخا  غلاـبم  ةـيأب  ةـبلاطملا  ةـيعدملا   قح  ردـهي  ئراـطلا  فرظلا  اذـه  دوجو  ناـب  كـلذ  ءاـنب ع  اـهعفدو  اـنوروك ، ةـحئاج 
ةـــسلجبو هتاــبلطب  ةركذـــم  اــمهنم  لــك  مدـــقو  هــنع  لــيكوب  ــالك  نــيفرطلا  لــثم  اـــهيفو  ةـــسلجبو ٢٩/٨/٢٠٢١  ةـــمكحملا ،  ةـــلادعل  عفدـــلا  اذــــه  تـــبلا  

باـــعتا لـــباقم  مــهرد  فـــلا  غـــلبمو  اهتافورـــصمب  ةـــيعدملا  تـــمزلاو  ىوعدـــلا  رظنب  اـــيلحمو  اـــيئالو  اهـــصاصتخا  مدـــعب  ةـــمكحملا  تـــضق   ٢٣\٩\٢٠٢١
، ةاماحملا

ورتكلــالا  قيطلاــب  تلجـــس  ةفيحـــص  بجوــمب  لــثاملا  فاــنئتسالاب  هــيلع  تــنعطف  ةــيعدملا  يدـــل  ــالوبق  فداــصي  مــل  مــكحلا  كــلذ  نا  ثــيحو   
ءاـضقلاو فنأتـسملا  مكحلا  ءاـغلإب  عوضوملا  و  ًالكـش ، فاـنئتسالا  لوـبقب  مكحلا  اـهماتخ  تسمتلا   اهدـض  فنأتـسملل  تنلعاو   ٢٠/١٠/٢٠٢١

يتـــجرد نـــع  ةاـــماحملا  باـــعتاو  فياـــصملاو  موـــسرلا  اهدـــض  فنأتـــسملا  مازلا  عـــم  اـــهاوعد  ةفيحــــصب  ةدراوـــلاو  ةفنأتــــسملا  تاـــبلط  تاذـــب  اددـــجم 
ىوعدـلا رظنب  ًايئالو  صاصتخالا  مدـعب  مكحلا  هب  يـضق  اميف  هريـسفتو  هليوأتو  نوناقلا  قيبطت  أـطخلا   اهلـصاح  بابـسا  كـلذو ع  يـضاقتلا , 
مكاحمل صاصتخالا  داقعناب  لوقلل  فاك  هتاذ  دح  ببس   وهو  ةدحتملا  ةيبعلا  تارامإلا  ةلودب  ةنيدم د  وه   اهدض  فنأتسملا  ناونع  نال 

رقم لــمعلاب إ  ةــقلعتملا  ريتاوــفلا  لاــسرإب  يرود  لكـــشبو  ةفنأتـــسملا  موــقت  تناــك  ثــيح  ةــلودلا  لــخاد  اهـــضعب  ذــيفنت  مــت  ةــيقافتالا  ناو  ةــلودلا 
هردقو غلبمب  اهدض  فنأتسملا  ةينويدم  ديفت  يتلاو  مقر ٠٩٦-٢٠٢٠  ةروتافلا  نم  ةروص  نع  ةرابع  وه  يذلاو  ةرامإب د  اهدض  فنأتسملا  ةكرشلا 

, اهتمذ لامعألا   ذيفنت  نع  ةفنأتسملل  ةقحتسملا  غلابملا  ةميق  وروي  ( ١٥٤,٨٢٦,١٨)
اهدـض فنأتـسملا  نع  رـضاحلا  مدـقو  هنع  ليكوب  الك  نيفرطلا  رـضح  اهيفو  خـياتب ٧\١١\٢٠٢١  يوعدـلا  ةرادا  بتكم  ماـما  فاـنئتسالا  رظن  ثـيحو   

نم رمالا  ةلاحإب  ءاضقلا  عازنلا  رظنب  ةلودلا  مكاحم  صاصتخاب  ءاضقلا  لاح  فنأتـسملا و  مكحلا  دييأتو  فانئتسالا  ضفر  اهيف  تسمتلا  ةركذـم 
ىوعدلا قشلا   اذه  اهتيالو ع  دعب  ذفنتست  مل  اهنوك  ىوعدلا  نم  يعوضوملا  بناجلا  ةساردل  ةجرد  لوا  ةمكحمل  ديدج 

ةركذـم ةفناتـسملا  نـع  رـضاحلا  مدـقو  هـنع  لـيكوب  ـالك  نـيفرطلا  رـضح  اـهيفو  ةـسلجب ٨\١٢\٢٠٢١  ةـمكحملا  ماـما  رظنلاـب  فاـنئتسالا  لوادــت  ثـيحو   
مويلا ةسلج  مكحلاب  قطنلا  ةمكحملا  تررقو  قباسلا  اهعافدب  اهيف  تكسمتو  اهدض  فناتسملا  عافد  باوجلاو ع  درلا  تنمضت 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 2 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



تاءارجــإلا نوناـــق  نــم  ةداـــملا ١٥٩  صنب  اـــنوناق  ررقملا  داـــعيملا  لـــالخ  مــيقأ  دـــق  فاـــنئتسالا  ناـــك  ىتـــم  هناـــف  فاـــنئتسالا  لكـــش  نــعو  هــنا  ثـــيحو   
، الكش فانئتسالا  لوبقب  ىضقت  ةمكحملا  ناف  مث  نمف  ةيلكشلا  هطئارشل  ايفوتسم  ءاجو  كلذل  لباق  مكحلو  ةيندملا 

تاءارجــالا نوناــق  نـم  ةداــملا ٣١  نــم  وــألا  ةرقفلا  صنلا   ناــب  لوقلاــب  اــهئاضقل  دـــهمت  ةـــمكحملا  ناـــف  فاـــنئتسالا  عوــضوم  نــعو  هــنا  ثــيحو   
صنلاو  كـلذ ))  فـالخ  نوناـقلا ع  صني  مل  اـم  هيلع  ىعدـملا  نطوم  اـهترئاد  عقي   يتـلا  ةـمكحملل  صاـصتخالا  نوكي  نأ ((  ةـيندملا ع 

ةمكحملل وأ  هيلع  ىعدملا  نطوم  اهترئادب  عقي  يتلا  ةمكحملل  ةـياجتلا  داوملا  صاصتخالا   نوكيو  نأ ((  ةداملا ع  تاذ  نم  ةـثلاثلا  ةرقفلا 
نود هـيلع  ىعدــملا  نطوــم  نأ  لدــي ع  اــهترئاد ))  قاــفتالا   ذــيفنت  بـجي  يتــلا  ةــمكحملل  وأ  اــهترئاد  هـضعب   وأ  هـلك  ذــفن  وأ  قاــفتالا  مـت  يتــلا 
ةفـص نإف  كلذلو  هيلع  ىوعدلا  عفريل  هيلع  ىعدملا  ىعـسي إ  يذلا  وه  ىعدملا  نأ  كلذ  حملا ،  صاصتخالا  ديدحت  ربتعملا   وه  ىعدـملا 
لحم ةداملا  تناك  نإف  رثألا  اذه  اهل  يتلا  يه  هيلع  ىعدملا  ةفـص  امنيب  حملا ،  صاصتخالا  دـيدحت  اهل   رثأ  رجات ال  ريغ  وأ  ناك  ًارجات  ىعدـملا 

صاـصتخالا نإـف  ةـياجت  تناـك  نإو  هنطوـم ،  اـهترئاد  عـقي   يتـلا  وـه  ىوعدـلا  رظنب  اـيلحم  ةـصتخملا  ةـمكحملا  تناـك  هـل  ةبــسنلاب  ةـيندم  ىوعدــلا 
ذيفنت بجي  يتلاو  ةمكحملل  وأ  اهترئاد  هضعب   وأ  هلك  ذفن  وأ  قافتالا  مت  يتلا  ةمكحملل  وأ  هنطوم  اهترئادب  عقي  يتلا  ةمكحملل  دقعني  حملا 
ةــسلج دــم  مــقر ١٢\٢٠١٣  نــعطلا  ) ىوعدـــلا رظنب  ًاــيلحم  ةـــصتخملا  يه  تراــص  اهادـــحإ  راــتخإ  ىتــمف  ىعدـــملل  اـــنه  راـــيخلاو  اـــهترئاد ، قاـــفتالا  

حملا صاـصتخالا  لـيبق  نـم  كـلذ  دـعي  ـالو  هتفلاـخم ، قاـفتالا ع  زوـجي  ـالف  ماـعلا  ماـظنلا  نـم  دـعُي  وـحنلا  اذــه  صاـصتخالاو ع  ( ٢٧\٣\٢٠١٤
مدــع وأ  اهــصاصتخا  ًـالوصو إ  اهــسفن  ءاـقلت  نـم  هـل  ضرعت  نأ  ةــمكحملا  عو  ةدــحاو  ةــيئاضق  ةــهجل  ةــعبات  مكاـحم  نـيب  ـالإ  هـثحب  نوـكي  ـال  يذــلا 

صاــصتخالا هـتاذ  دــحب  بــلجي  ــال  ةراــمإ د  قــبطملا   نوناــقلا  قيبــطت  فارطــألا ع  نــيب  قاــفتالا  درجم  نإو  ىوعدــلا ، لــصفلاب   اهــصاصتخا 
مقر يداـحتالا  ةـيندملا  تاءارجـإلا  نوناـق  نم  ( ٣٣  ) ةداـملا صنل  ًاـقفو  ررقملا  ناــكو  ةـسلج ١٤\٣\٢٠١٠ ) يراـقع  مقر ٥٨\٢٠٠٩  نـعطلا   ) اـهمكاحمل

صاصتخالا نوكي  ةصاخلا  تاسسؤملا  وأ  ةيفصتلا  رود  يتلا   وأ  ةمئاقلا  تايعمجلا  وأ  تاكرشلاب  ةقلعتملا  ىواعدلا  هنأ   ةنسل ١٩٩٢  ( ١١)
كلذ ةسسملا أ ةعملا أ ةكشلا عرف  اهترئاد  عقي   يتلا  ةمكحملا  ىوعدلا إ  عفر  زوجيو  اهتارادإ  زكرم  اهترئاد  عقي   يتلا  ةمكحملل 

ةراما د وه  اهدض  فنأتسملا  نطوم  نا  تباثلا  ناكو  مدقت  ام  ناك  املو  عرفلا , اذهب  ةلـصتملا  لئاسملا   
وهو ةددعتملا  علـسلل  زكرم د  ةطلـس  يدل  ةسـسؤم  ةكرـش  يهو  عبارلا ) قباطلا  – 
راــقعب  قــلعتم  ةــينيع  ىوعدــب  اــقلعتم  يوعدــلا  عوــضوم  نـكي  مـلو  ةــياجت  ةــلماعمب  ــعم وعدــ ــو ـير ـيب ــيع ــ ــ رم

قاطن جراـخ  اـيئزج  وا  اـيلك  هذـيفنت  وا  دـقعلا  ماربا  مت  ءاوس  لاـحلا  ناـك  اـم  اـيأ  مكاـحمل د ,  يوعدـلا  رظنب  صاـصتخالا  دـقعنا  دـقف  مث  نمو  جراـخلا 
رظنب اهــصاصتخا  داـقعنال  فاــك  وـه  مكاــحم د  ةرئادــب  اهدــض  فنأتــسملا  نطوـم  وـهو  صاــصتخالا  ريياــعم  دــحا  رفاوـت  يتـم  هنــأل  مكاــحم د  ةرئاد 
مكاحم صاصتخا  نيفرطلا ع  قافتال  ةربع  الو   , ىوعدلا رظنب  ًايلحم  ةصتخملا  يه  تراص  اهادحإ  تراتخا  يتم  رايخلاب  ةفنأتسملا  ناو  يوعدلا 
نيناوـق قيبـطت  قاـفتالا ع  ناو  هفلاـخي  اـم  قاـفتالا ع  زوـجي  ـال  يذــلا  ماـعلا  ماــظنلا  نـم  دــعي  صاــصتخالا  نوـكل  اينابــسا  ةــلودب  ةنولــشرب  ةــنيدم 
هئاـغلإب ءاـضقلا  نـيعتي  مـث  نـمو  رظنلا  اذــه  فلاـخ  دــق  فنأتــسملا  مـكحلا  ناـك  اــملو  يوعدــلا ,  رظنب  اهــصاصتخا  ةــمكحملا  بلــسي  ــال  اينابــسا  ةــلود 

تاءارجـالا نوناـق  نـم  ةداـملا ١٦٦  مـكحل  ـالامعا  اـهعوضوم  رظنل  ةــجرد  لوا  ةــمكحمل  اـهتداعاو  مكاـحمل د  صاــصتخالا  داــقعناب  اددــجم  ءاــضقلاو 
، يضاقتلا تاجرد  نم  ةجردل  ًاتيوفت  كانه  نوكي  ىتحو ال  اهتيالو  دافنتسا  مدعل  ةيندملا 

ةداـملا ٥٥/١ مـكحب  ـالمع  اهدـض  فنأتــسملا  اـهب  مزلت  ةـمكحملا  ناـف  ةاـماحملا  باـعتا  ةـلماش  فاـنئتسالا  فياـصملاو   موـسرلا  نـعو  هـنا  ثـيح   
ةيندـملا تاءارجإلا  نوناـق  نأـشب  ةنـسل ١٩٩٢  مـقر ١١  يداـحتالا  نوناـقلل  ةـيميظنتلا  ةـحئاللا  نأـش  ةنـسل ٢٠١٨   مـقر ٥٧  ءارزوــلا  سلجم  رارق  نــم 

ءاـجرا عم  مقر ٢١\٢٠١٥  موـسرلا  نوناـق  نـم  ج  أ ، ةداـملا ٣٧ \ مكحب  ـالمع  ةفنأتـسملل  فاـنئتسالا  نيماـتلا   درو  ريخـألا  نوناـقلا  نم  ةداـملاو ١٦٨ 
نم ةداـملا ٥٥  مـكحل  ةــفلاخملا  موـهفمب  ـالمع  اــهتمرب  ةــموصخلل  هـنم  مـكحب  اــهعوضوم  لــصفلا   نـيحل  ةأدــتبملا  يوعدــلا  تافورــصم  تـبلا  

ةيميظنتلا ةحئاللا 

بابسألا   بابسألا ةذهلف   ةذهلف
ةداـعإبو مكاـحمل د  صاـصتخالا  داـقعناب  اددــجم  ءاـضقلاو  فنأتــسملا  مـكحلا  ءاــغلإب  هعوـضوم  و  الكــش ، فاــنئتسالا  لوـبقب  ةــمكحملا  تـمكح 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 3 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



باـعتا لــباقم  مـهرد  فـلا  غـلبمو  فاــنئتسالا  فياــصمو  موـسرب  اهدــض  فنأتــسملا  تـمزلأو  اــهعوضوم ، لــصفلل   ةــجرد  لوا  ةــمكحمل  يوعدــلا 
ةفنأتسملل  نيماتلا  درو  ةموصخلل  هنم  مكحب  اهعوضوم  لصفلا   نيحل  ةأدتبملا  يوعدلا  تافورصم  تبلا   ءاجرا  عم  ةاماحملا 

هب تقطن  يتلا  ةئيهلا  امأ  هيلع ، تعقوو  مكحلا  تردصأو  مكحلل  ىوعدلا  تزجحو  ةـعفارملا  تعمـس  يتلا  يه  مكحلا  اذـه  ردـصب  ةـنيبملا  ةـئيهلا 
.هب قطنلا  ةسلج  رضحم  قفو  ةلكشملا  يهف 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 4 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 


