


:ديهمت
 وأ لــصأ ةــميق ريدــقت 9ــ8- 6ــ5م يأر رادــصا ةــيلمع وــ( ميــيقتلا
 6ــــTيظنتلا راــــطإلاب ماAــــ@لالاو ةKــــHIJاو مــــلعلا FــــEع 6ــــDبم- ماAــــ@لا

 ماـــــظن ؛لمـــــش]و ةيدوعـــــسلا ةـــــيXرعلا ةـــــكلمملا 9ـــــ8 ميـــــيقتلا ةـــــنVمل
 بادأ قاــــــــــــثيمو ،ةــــــــــــيذيفنتلاةــــــــــــحئاولو ،نيدــــــــــــمتعملا ن_ــــــــــــميقملا

 نــم ةدــمتعملا ةــيلودلا ميــيقتلا K_ياــعمو ،ميــيقتلا ةــنVم كولــسو
 ةـــــــــــينVملا ةـــــــــــلدألاو ،نيدـــــــــــمتعملا ن_ـــــــــــميقملل ةيدوعـــــــــــسلا ةـــــــــــئيVلا
 كــــلذو ميــــيقتلا عورــــف نــــم عرــــف لــــn 9ــــ8 ميــــيقتلا ةــــنVم ةــــسراممل

 .ةقوثوم جئاتن uFإ لوصولل

 ةدـــكؤمجئاـــتن Fـــuإ يدؤـــت ةـــيعطق تاباـــسح سyـــل ميـــيقتلا نأ الإ
 ةددـــعتم ر�راـــقت 9ـــ8 ةدراوـــلا ميـــيقتلا جئاـــتن نياـــب�ت دـــقف u9اـــتلاXو
 لـمعلا قاـطن قباـطت طرـش� *ةـلوبقملا دود�Hا 89 لصألا سفنل
 تاـــــــــمولعملا دـــــــــيحوتو ،ن_ـــــــــميقملاو لـــــــــيمعلا ن_ـــــــــب ھـــــــــيلع قـــــــــفتملا

 ةـــلوبقملا دودـــ�Hا هذـــ( نـــع KـــJع]و .اـــ�� م(دوزـــي 6ـــ�لا تاـــيطعملاو
ةداــــع

ً
 عوــــن بــــسح ءاوــــس ةبــــس�لا هذــــ( عــــفترتو ،ةــــ�وئم ةبــــس�ك 

ًقبط وأ ،هدـــيقع� ىدـــمو لـــصألا ةـــعيبطو  ن_ـــقيلا مدـــع تالاـــ�H اـــ
 رفوــت مدــعل اًرــظن وأ ،لــصألا ھــيف لوادــتملا قوــسلا اــ�� رــمي 6ــ�لا
 ةداــــــ�ز u9اــــــتلاXو قوــــــسلا وأ لــــــيمعلا لــــــبق نــــــم ةــــــيفاn تاــــــمولعم
 فالتـــــــــخال اًرـــــــــظن وأ ،جئاــــــــتنلا فالتـــــــــخا مــــــــث نـــــــــمو تاــــــــضاK@فالا

.ميقم ل�ل ليمعلا ا(رفوي �6لا تاميلعتلاو تامولعملا
 ،ســــسألا نــــم دــــيدعلا ةــــميقللو ضارــــغألا نــــم دــــيدعلا ميــــيقتلل

 ر�راقت جئاتن صخي ام نيابتلاب دصق�و
ًقبط لـــــمعلا قاـــــطن طاـــــقن عـــــيمج 9ـــــ8 ةـــــقفتملا ميـــــيقتلا  K_ياـــــعملاـــــ
 تاذـــــل ميـــــيقتلا ر�راـــــقت جئاـــــتن نياـــــبت  ـــــDعمب ،ةـــــيلودلا ميـــــيقتلا
 ضرــــغلا سفنــــلو ميــــيقتلا لــــحم لــــصألا 9ــــH¡ 8اــــصملاو قوــــق�Hا

 سفنــــXو ميــــيقتلا خ�راــــت ســــفن 9ــــ8و ةــــميقلا ساــــسا ســــفن FــــEعو
 قوــق�H ةــميقلا ةــنراقم نياــبتلا اذــ�� دــصقي الو .اذــك(و ةــلمعلا
 ةيقوــــسلا ةــــميقلاn ةــــميقلل ةــــفلتخم ســــسأ ةــــنراقم وأ ةــــفلتخم
 ةــــــــنراقم وأ ،اــــــــ(K_غو ةيفــــــــصتلا ةــــــــميقو ة�رامث�ــــــــسالا ةــــــــميقلاو

.ةفلتخم تالمع وأ خ�راوت 89 ةميقلا

 FـــEع لـــيمعلا عالطاـــب ميـــقملا موـــقي نأ 9ـــ¥ب�ي لاوـــحألا عـــيمج 9ـــ8و
 ،تالؤاــس� وأ ،طاــقن يأ حاــضي�ساو ھتــشقانمل رــ�رقتلل ةدوــسم
 نــم ةرداــصلا تاــميلعتلا وأ تاــمولعملا 9ــ8 روــصق وأ فالتــخا وأ
ًملع ،يªاـــ�©لا رـــ�رقتلا 9ـــ8 اVكرادـــتل لـــيمعلا  متـــي ال شاـــقنلا نأـــب اـــ
 صـــخياـــميف نـــكلو ميـــق نـــم ميـــقملا ھـــيلإ لـــصوتلا مـــت اـــم نأـــش�
.ةمدختسملا تاضاK@فالاو تامولعملاو تانايبلاو تالخدملا

:لصألا سفنل مييقت نم رثكأل ةجاحلا
 لـصألا سفنـل ميـيقت نـم Kـ®كأ ءارـجإل ةـجا�Hا ىدـم دـيدحت متي
:E9ي امل اًقبط كلذو ةXولطملا ر�راقتلا ددعو

 Kـــ®كأ نــم اـــ�±لإ  جاــتحي 6ـــ�لا ر�راــقتلا ددـــع لــيمعلا ددــحي ً:الوأ
 ثـيح نـم ميـيقتلا ةـمVم ةـعيبط بـسح لصألا تاذل ميقم نم
 ،ھـــــــــمييقت نـــــــــم ضرـــــــــغلاو ھـــــــــم´³ وأ ھـــــــــتردن وأ لـــــــــصألا دـــــــــيقع�
 .مييقتلا ةيلمع� ةطبترملا رطاµIاو

ملا ةH´Vا ددحت :اًيناث
ُ

 9ـ8 ر�راـقتلا ددـع نـم ىـ·دألا دـ�Hا ةمظن
 كلذب طبتري امل ةيلقأ قوقح لثمت وأ ةماع ةيكلملا نوn تالاح
 لاـــثملا ليºـــس FـــEع ةـــيلاتلا تالاـــ�Hا كـــلذ لمـــش]و ،رطاـــخم نـــم
:رص�Hا سyلو

يراقعلا رامث�سالا قيدانص تاراقع مييقت§

 ة�رامث�ـــــــــــــسالا تاراـــــــــــــقعلاو تاراـــــــــــــقعلا ميـــــــــــــيقت§
 ةـــــيلاملا ر�راـــــقتلا 9ـــــ8 جاردإلـــــل تادـــــعملاو تالآلاو
ةيلاملا قوسلا 89 ةجردملا تاnرشلل

 ضارــــــــــغا ةــــــــــفا�ل ةــــــــــيمو��Hا لوــــــــــصألا ميــــــــــيقت§
ساـــــــسألا نـــــــم لوـــــــحتلا كـــــــلذ 9ـــــــ8 اـــــــمب ميـــــــيقتلا
قاقحتسالا ساسأل يدقنلا

 بــــــــسحو ىرــــــــخأل ةــــــــلود نــــــــم ةــــــــلوبقملا دودــــــــ*(ا فــــــــلتخت
 مـت ماـع لMـشKو ،اـFGHغو قوـسلا فورـظو لـصألا ةعيبط
 لداـع\ةـ]وئم ةبسWX Yع تاسرامملا نم ددع RS فراعتلا

 ةـــــــــميقلا دـــــــــ]زت ال ثـــــــــيحب ،ناـــــــــصقنلا وأ ةداـــــــــ]زلاب 10%
ىــــYدألا ةــــميقلا لــــقت الو طــــسوتملا نــــم %10 نــــع XــــWعألا

.طسوتملا نم %10 نع

4ــــــــ3 نياــــــــبتلا عــــــــم لــــــــماعتلا تاداــــــــشرإ

مييقتلا جئاتن
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ن_مأتلا ضارغأل مييقتلا§
يراجتلا ن(رلا ضارغأل مييقتلا§

 ةــــــيلاملا ر�راــــــقتلا 9ــــــ8 جاردإلا ضارــــــغأل ميــــــيقتلا§
ةجردملا K_غ تاnرشلل

ملا ةــــH´Vا ددــــحت :اــــًثلاث
ُ

 Kــــ_غلل لــــمع uFوــــتي نــــم لــــ�ل  ةــــمظن
 ر�راــــقتلا ددــــع نــــم ىــــ·دألا دــــ�Hا ميــــيقت FــــEع لوــــص�Hا بــــلطتي
:رص�Hاسyلو لاثملا ليºس EFع ةيلاتلا تالا�Hا كلذ لمش]و

.يرسقلا عيبلا وأ ةمظنملا ةيفصتلا•
 عــــضوو تاراــــقعلا ةــــيكلم عزــــن ضارــــغأل ميــــيقتلا•

.راقعلا EFع تقؤملا ديلا
 نــــــــــــــم ةــــــــــــــلnوملا Á6ــــــــــــــÀاقتلاو تاــــــــــــــعاA¿لا لاــــــــــــــمعأ•

.ةمك�µا
ميـــــــيقتل لـــــــ�ومتلا تاـــــــVج نـــــــم ةـــــــلnوملا لاـــــــمعألا•

.ضورقلا تانامض

ريراقتلا جئاتن يف نيابتلا عم لماعتلا
ًقبط( لـــــمعلا قاـــــطن قباـــــطت ةرورـــــض FـــــEع دـــــيكأتلا عـــــم  K_ياـــــعمل اـــــ
 ن_ـــــميقملا عـــــيمجو لـــــيمعلا ن_ـــــب ھـــــيلع قـــــفتملا )ةـــــيلودلا ميـــــيقتلا

 ن_ـــميقملا اـــ�� لـــيمعلا دوزـــي 6ـــ�لا تاـــيطعملاو تاـــمولعملا دـــيحوتو
  .نيابتلا EFع اًقحال مك�Hا نكمي  �ح
 ةـــــلوبقملا دودـــــ�Hا 9ـــــ8 ةـــــيئا�©لا ر�راـــــقتلا 9ـــــ8 نياـــــبتلا ناـــــn لاـــــحو
 FــــEعءاــــنب ھــــب صاــــخ يرامث�ــــسا رارــــق يأ ذاــــختا لــــيمعلل عــــجK_ف
 وأ مـــــــــكحم وأ عªاـــــــــب وأ K@ـــــــــشمك ھـــــــــفاد(او ةيـــــــــضوافتلا ھـــــــــتاردق
 تاءارجإــب ةناعتــسالا كــلذ ليºــس 9ــ8 ھــنكم�و ،اــ(K_غ وأ يفــصم
  عــــم لــــماعتلل تاداــــشرإ 9ــــEي اــــميفو ةطــــسºم ةيئاــــصحا لئاــــسوو
 Fـــــuإ ن�رـــــ�رقت نـــــم حواKـــــ@ي( ر�راـــــقتلا نـــــم ددـــــع جئاـــــتن 9ـــــ8 نياـــــبتلا

:u9اتلا وحنلا EFع كلذو )ر�راقت ةسمخ

 ناـــــnو ن_ـــــميقملا نـــــم ن_ـــــنثال ميـــــيقتلا ةـــــمVم تـــــلnوأ لاـــــح1.
 ذاـختا لـيمعلل نكميـف ةلوبقملا دود�Hا 89 ام�©يب نيابتلا
ن_ـــــــــتميقلا طـــــــــسوتم مادختـــــــــساب كـــــــــلذ نوـــــــــ��و رارـــــــــقلا

.ة�Çرم ةميقك
 ناـــــnو ن_ـــــميقملا نـــــم ن_ـــــنثال ميـــــيقتلا ةـــــمVم تـــــلnوأ لاـــــح2.

 فــــــيل�ت متــــــي ،ةــــــلوبقملا دودــــــ�Hا جراــــــخ اــــــم�©يب تواــــــفتلا
 وا ةــثالثلا ميــقلا طــسوتمب ذــخؤي نأ FــEع ثــلاثلا ميــقملا

.ة�Çرم ةميقك طيسولا
 ناـــــnو ن_ـــــميقملا نـــــم ةـــــثالثل ميـــــيقتلا ةـــــمVم تـــــلnوأ لاـــــح3.

 ذاـختا لـيمعلل نكميـف ةلوبقملا دود�Hا 89 ام�©يب نيابتلا
 طــــسوتملا وأ طيــــسولا مادختــــساب كــــلذ نوــــ�ي و رارــــقلا

.ة�Çرم ةميقك
 ناـــــnو ن_ـــــميقملا نـــــم ةـــــثالثل ميـــــيقتلا ةـــــمVم تـــــلnوأ لاـــــح4.

 فــــــيل�ت متــــــي ،ةــــــلوبقملا دودــــــ�Hا جراــــــخ اــــــم�©يب تواــــــفتلا
 طـــــــــسوتملا وأ طيـــــــــسولاب ذـــــــــخؤي نأ FـــــــــEع ، عـــــــــ�ار ميـــــــــقم
 وأىــــــ·دألا ن_ــــــتميقلا يأ داعب�ــــــسا دــــــع� ةــــــ�Çرم ةــــــميقك
 نياـــبتلا رارمتـــسا لاـــح .طـــسوتملا نـــع ًادـــع� Kـــ®كأ FـــEعألا

  .سماخ ميقم فل�ي ةلوبقملا دود�Hا جراخ
 ناـــnو ن_ـــميقملا نـــم ةـــسمHI ميـــيقتلا ةـــمVم تـــلnوأ لاـــح5.

 ذاـــــختا 9ـــــ8 لـــــيمعلل عـــــجK_ف ةـــــلوبقملا دودـــــ�Hا 9ـــــ8 نياـــــبتلا

 طــسوتملا وأ طيــسولا مادختــساب كــلذ نوــ��و رارــقلا
.ة�Çرم ةميقك

 ناـــnو ن_ـــميقملا نـــم ةـــسمHI ميـــيقتلا ةـــمVم تـــلnوأ لاـــح6.
 9ـ8 لـيمعلل عـجK_ف ةـلوبقملا دودـ�Hا جراخ ام�©يب توافتلا
 داعب�ـسا دـع� ّلدـعملا طـسوتملا مادختـساب رارقلا ذاختا
 وأ طيـــــــــسولا وأ ،طـــــــــسوتملا نـــــــــع ًادـــــــــع� Kـــــــــ®كألا ةـــــــــميقلا
 ًادــــع� Kــــ®كألا ن_ــــتميقلا داعب�ــــسا دــــع� ّلدــــعملا طــــسوتملا

.طسوتملا نع

 نيدـمتعملانFـميقملل ةيدوعـسلا ةئيtلا qrsوت ھيلع ءانnو
الوأ نFــــتئفلل Gــــxكأ وأ رــــ]رقت دادــــعإب

ً
ًيناثو   ريدــــقتبــــسح اــــ

 دــــحnو ،هدــــح XــــWع ةــــمtم لــــMل لــــيمعلا وأ ةــــمظنملا ةــــt{(ا
ثلاث ةئفلل ر]راقت ةثالث ىYدأ

ً
 .ا
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4ــــــــ3 نياــــــــبتلا عــــــــم لــــــــماعتلا تاداــــــــشرإ

مييقتلا جئاتن



 ددع
ن*ميقملا
ن*فل,ملا

ة>;رملا ةميقلا وأ رارقلانيابتلا ةجرد

نانثا
ن_تميقلا طسوتم*ةلوبقملا دود�Hا 89

ثلاث ميقم فيل�تةلوبقملا دود�Hا جراخ

ةثالث
طسوتملا وأ طيسولا ةلوبقملا دود�Hا 89

ع�ار ميقم فيل�تةلوبقملا دود�Hا جراخ

ةع@رأ

 طسوتملاةلوبقملا دود�Hا 89

 ةلوبقملا دود�Hا جراخ
 ى·دألا ن_تميقلا يأ داعب�سا دع� طسوتملا وأ طيسولا

 رارمتسا لاح .طسوتملا نع اًدع� K®كأ EFعألا وأ
.سماخ ميقم فل�ي ةلوبقملا دود�Hا جراخ نيابتلا

ةسمخ

طسوتملا وأ طيسولا ةلوبقملا دود�Hا 89

ةلوبقملا دود�Hا جراخ
 نع اًدع� K®كألا ةميقلا داعب�سا دع� لّدعملا طسوتملا

 دع� لّدعملا طسوتملا وأ طيسولا وأ .طسوتملا
.طسوتملا نع اًدع� K®كألا ن_تميقلا داعب�سا

 ددـع 9ـ8 فراـعتلا مت ماع ل�شËو ،ا(K_غو قوسلا فورظو لصألا ةعيبط بسحو ىرخأل ةلود نم ةلوبقملا دود�Hا فلتخت *
 الو طـسوتملا نم %10 نع EFعألا ةميقلا د�زت ال ثيحب ،ناصقنلا وأ ةدا�زلاب %10 لداع� ة�وئم ةبس· EFع تاسرامملا نم
.طسوتملا نم %10 نع ى·دألا ةميقلا لقت
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4ــــــــ3 نياــــــــبتلا عــــــــم لــــــــماعتلا تاداــــــــشرإ

مييقتلا جئاتن

 نودـب وأ عـم ن�رـخآ ن_ـميقم ةـفرعمب ةدـعم ميـيقت ر�راـقت وأ رـ�رقت ةـعجارمل رـخآ ميـقمب ةناعتـسالا ليمعلل نكمي لاوحألا عيمج 89و
 ن_ـــــميقملل ةيدوعـــــسلا ةـــــئيVلا اVعـــــضت 6ـــــ�لا طورـــــشلا ةـــــعجارملا ةـــــيلمع� مئاـــــقلا ميـــــقملا اذـــــ( 89وتـــــسÐ نأ FـــــEع ةـــــميقلا 9ـــــ8 ھـــــيأر ءادـــــبا
 .مييقتلا ر�راقت Ñ9جارم دامتعاو لي(أتل نيدمتعملا

:�Sاتلا لود{(ا RS مييقتلا ر]راقت جئاتن RS نيابتلا عم لماعتلا تاداشرا صي��ت نكمي قبس ام WXع ءانnو
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