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 برنامج عمل
 الصيني  العربي  التعاون  منتدى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ثٌّةددجر )  ٚؽّٙٛر٠ددز ثٌندد١ٓ ثٌةددبذ١ز ِددٓ لدداي ؽجِبددز ثٌددلٚي ثٌبيد١ددز ثٌددلٚي ثٌبيد١ددز إْ
 ، "(ثٌطيف١ٓ"إ١ٌّٙج ف١ّج دبل دـ 

ثٌمديْ  صسضبيضجْ دجرص١جؿ ِدج حفدي ٖ ثٌضبدجْٚ ثٌبيددٟ ثٌند١ٕٟ ِدٓ ٔضدجةؼ لداي ٔند            إذ 
ٚصطد٠ٛي  ؤودلثْ حْ ٘د ث ثٌضبدجْٚ ٘دٛ ٌّندٍقز ادبٛح ثٌطديف١ٓ، ٠ٚسدجُ٘ فدٟ صب ٠د            ٚص ، ثٌّٕنيَ

 .عيٜ ثٌنلثلز ثٌضم١ٍل٠ز د١ّٕٙج

٠بيح ثٌطيفجْ عٓ ثرص١جفّٙج ٌٍؾٙٛد ثإل٠ؾجد١ز ثٌّذ ٌٚز ِٓ لذٍّٙج فٟ ثٌسٕٛثس ثألل١دير   ٚ 
 ثٌبيدٟ  ، ثٌن١ٕٟ ذز ٌٍضبجْٚ، ٠ٚلروجْ ثأل١ّ٘ز ثٌىذ١ير ٚث٢فجق ثٌيف٘ ث ثٌضبجٌْٚضب١ّك 

ثٌددلٚي ٚددد١ٓ ثٌندد١ٓ ثٌددٛثردر فددٟ إعدداْ ِٕضددلٜ ثٌضبددجْٚ   ٘ددلث ٚثألٚثٔطالددج ِددٓ ثٌّذددجدا  
 ، زثٌبيد١

لجَ ثٌطيفجْ دٛضع دئجِؼ عًّ ٠ٙل  إٌٝ صب١ّك ثٌضبجْٚ د١ّٕٙدج عٍدٝ ِلضٍد  ثٌّسدض٠ٛجس     
 .ثٌميْ ثٌٛثفل ٚثٌبةي٠ٓ ٚثٌّؾجالس، دغ١ز إلجِز ايثوز صضسُ دجالسضميثر ٚثٌضبجْٚ ثٌةجًِ فٟ

 :ثصفك ثٌطيفجْ عٍٝ ِج ٠ٍٟ

 األولانفصم 

 انًنتذى آنيت

 عددجَ ؽجِبددز ثٌددلٚي  ٚحِدد١ٓدثةّددز ٌٍّٕضددلٜ صبمددل عٍددٝ ِسددضٜٛ ٚ رث  ثٌلجرؽ١ددز    آ١ٌددز إٔةددج   : حٚال
 .ثٌبيد١ز

فدٟ   ح٠ٚبمل ثٌّٕضلٜ ثؽضّجعج دٚر٠ج عٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛ ثرٞ ِير وً سٕض١ٓ فٟ ثٌن١ٓ  – 1
ٜ فٟ  حٚثٌلٚي ثٌبيد١ز  ِمي ؽجِبز ٠ؾضّدع فدٟ    حْثٌدلٚي ثٌبيد١دز دجٌضٕدجٚح وّدج ٌدٗ       إفدل

 .ثلضضش ثٌضيٚرر ٌ ٌه إذثدٚرثس غ١ي عجد٠ز 

 :ثٌضجٌٟصبمل ثالؽضّجعجس ثٌلٚر٠ز ٚ دجٌضٕجٚح عٍٝ ثٌٕقٛ  – 2

ِع ٚ ٠دي   ؾجِبز ثٌلٚي ثٌبيد١زٌبجَ ثٌ ٚثأل٠ٓ١ِؾضّع ٚ رث  ثٌلجرؽ١ز ثٌبيح   –ح 
 ثٌلٚي ثٌبيد١ز إفلٜ حٚفٟ ِمي ثٌؾجِبز ثٌلجرؽ١ز ثٌن١ٕٟ 

ثٌبددجَ ٌؾجِبددز ثٌددلٚي   ٚثألِدد١ٓٚفددل ِددُٕٙ   ح٠ٚؾضّددع ٚ رث  ثٌلجرؽ١ددز ثٌبدديح   -ح 
 .ثٌبيد١ز ِع ٚ ٠ي ثٌلجرؽ١ز ثٌن١ٕٟ فٟ د١ؾ١ٕغ

ثؽضّجعجس ٚ رث  ثٌلجرؽ١ز سذً صب ٠  ثٌضبجْٚ د١ٓ ثٌند١ٓ ٚثٌدلٚي ثٌبيد١دز فدٟ      صذقظ – 3
 ثإلل١ّ١ٍدددزفدددٛي ثٌمضدددج٠ج   ث٢رث ، ٚصذدددجدي  ٚثأل١ِٕدددزد٠ز ثٌّؾدددجالس ثٌس١جسددد١ز ٚثاللضندددج 
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ثٌّطيٚفدز فدٟ ثؽضّجعدجس     ثأل١ّ٘دز ٚو ٌه ثٌّسجةً ذثس ٚثٌل١ٌٚز ذثس ثال٘ضّجَ ثٌّةضين 
ثٌّضقددلر ِٕٚاّجصٙددج ثٌّضلننددز ، ِٚضجدبددز سدد١ي صٕف١دد  دئددجِؼ ثٌبّددً ٌٍّٕضددلٜ          ثألِددُ

 .ثٌضٟ صُٙ ثٌطيف١ٓ ثألليٜ ثألِٛرِٕٚجلةز 

ٓ   صةددى١ً  : عج١ٔددج  ٌاؽضّجعددجس ثٌلٚر٠ددز ٌددٛ رث   دجإلعددلثدِّٙضٙددج ثٌم١ددجَ   ٌؾٕددز ِددٓ وذددجر ثٌّسددؤ١ٌٚ
 .ِٚضجدبز صٕف١  ثٌضٛص١جس ٚثٌميثرثس ثٌنجدرر عٓ ٘ ٖ ثالؽضّجعجسثٌلجرؽ١ز 

صبمل ٌؾٕز وذجر ثٌّسؤ١ٌٚٓ ثؽضّجعجصٙج لذً ثٔبمجد ثؽضّجعدجس ٚ رث  ثٌلجرؽ١دز ِذجادير     – 1
جق ثٌطيف١ٓ ، وّج صبمدل ٘د ٖ ثٌٍؾٕدز ثؽضّبدج دٚر٠دج      ذٌه دجصف إٌٝوٍّج دعش ثٌضيٚرر  حٚ

 حْٚ رث  ثٌلجرؽ١ددز ، عٍددٝ   سثؽضّجعددجسدد٠ٕٛج ٌّضجدبددز صٕف١دد  ثٌمدديثرثس ثٌنددجدرر عددٓ   
 .٠سضض١فٙج ثٌطيفجْ دجٌضٕجٚح

 .صضىْٛ ثٌٍؾٕز ِٓ ِّغ١ٍٓ ٠ضُ صب١١ُٕٙ ِٓ لذً ثٌطيف١ٓ – 2

 ١ٓ ثٌطدديف١ٓ ِٚضجدبددز صٕف١دد  ثٌمدديثرثسِؾّددٛعضٟ ثصنددجي ِّٙضّٙددج ثٌم١ددجَ دجالصنددجي دددثعضّددجد    :عجٌغددج
فٟ ثؽضّجعجس ٚ رث  ثٌلجرؽ١دز ٚوذدجر ثٌّسدؤ١ٌٚٓ ٚذٌده      إ١ٌٙجٚثٌضٛص١جس ثٌضٟ صُ ثٌضٛصً 

 :عٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌضجٌٟ

صبضّل ثٌلٚي ثٌبيد١ز ِٓ لداي ؽجِبدز ثٌدلٚي ثٌبيد١دز ِؾٍدف ثٌسدفيث  ثٌبديح ٚدبغضٙدج          – 1
 .فٟ د١ؾ١ٕغ وؾٙز عيد١ز ٌاصنجي

 . سفجرصٙج ٌلٜ ؽّٙٛر٠ز ِنيث ٌبيد١ز وّؾّٛعز ص١ٕ١ز ٌاصنجيصبضّل ثٌن١ٓ  – 2

ثٌلجرؽ١دز   ثالصنجالس ٚثٌّةجٚرثس د١ٓ ٚ ٠ي ثٌلجرؽ١ز ثٌن١ٕٟ ِٓ ؽٙز ٚٚ رث  ثسضّيثر : رثدبج
ٚثٌل١ٌٚدز   ثإلل١ّ١ٍدز فٛي ثٌمضج٠ج  حليِٜٓ ؽٙز  ثٌبيح ٚثأل١ِٓ ثٌبجَ ٌؾجِبز ثٌلٚي ثٌبيد١ز

ُ ي ثالؽضّجعجس ٚثٌٍمج ثس عٍٝ ٘دجِا ثؽضّجعدجس   ذثس ثال٘ضّجَ ثٌّةضين ، ٚو ٌه لا  ثألِد
وذدجر ثٌّسدؤ١ٌٚٓ    حٚثٌّذبٛع١ٓ ٚصذجدي ثٌ ٠جرثس عٍدٝ ِسدضٜٛ ثٌّسضةدجر٠ٓ     ٚإ٠فجدثٌّضقلر ، 

 .غ١ي ذٌه حٚ

 عٍددٝ ثٌضةددجٚر عٍددٝ ِسددضٜٛ ٚثإلدمددج ثٌضةددجٚر ثٌمجةّددز  آ١ٌددجسصٛظ١دد  ٚثسددضىّجي  ثسددضّيثر : لجِسددج
ثٌّلضندددز عذدددي ثٌمٕدددٛثس ثٌغٕجة١دددز     ثأللددديٜثرثس ثٌدددٛ  حِٚسدددؤٌٟٚ ٚ ثرثس ثٌلجرؽ١دددز  

 ثإلل١ّ١ٍدددزٚثٌمضدددج٠ج  ثألطددديث ثٌّضبدددلدر  حٚفدددٛي ثٌبالدددجس ثٌغٕجة١دددز  ثألطددديث ٚثٌّضبدددلدر 
 .ٚثٌل١ٌٚز ذثس ثال٘ضّجَ ثٌّةضين
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 ثبنيانفصم ان

 انتعبوٌ انضيبصي

ل١ٌٚدددز دددد ي ثٌؾٙدددٛد ثٌّةدددضيوز ِٚٛثصدددٍز ثٌّةدددجٚرثس ٚصٕسددد١ك ثٌّٛثلددد  فدددٟ ثٌّقجفدددً ثٌ    :حٚال
  ٟ ٚثفضديثَ ٚفدلر ٚسد١جدر ٚسداِز حرثضدٟ       ، ٚثإلل١ّ١ٍز ِٓ حؽً ثٌقفجظ عٍٝ ثٌسداَ ثٌبدجٌّ

ٚفً ثٌٕ ثعجس دجٌطيق ثٌس١ٍّز، ٚدفع ثٌض١ّٕز ثٌّسضلثِز إٌٝ ثألِجَ، ٚصقم١دك   ؽ١ّع ثٌلٚي ،
ثٌل٠ّميثط١ددز ٚثٌبلثٌددز فددٟ ثٌبالددجس ثٌل١ٌٚددز ثٌّلضٍفددز، ٚٔذدد  ثٌّبددج١٠ي ثٌّ دٚؽددز فددٟ ٘دد ٖ        

جس ٚثٌقفددجظ عٍددٝ ِنددجٌـ ثٌددلٚي ثٌٕج١ِددز فددٟ ثٌبالددجس ثٌضؾجر٠ددز ثٌل١ٌٚددز ٚفددٟ إطددجر   ثٌبالدد
 .ثٌبٌّٛز

دعُ ثٌؾٙٛد ثٌل١ٌٚز ثٌيث١ِز إٌٝ دفع ِس١ير ثٌساَ ثٌبجدي فٟ ثٌةيق ثألٚسد  ٚفدك لديثرثس       :عج١ٔج
ٚثٌضأو١ل عٍٝ صب ٠  دٚر ثألُِ ثٌّضقلر فٟ ٘ ث ثٌّؾجي ٚدعُ ِذلح ثألرض  ثٌةيع١ز ثٌل١ٌٚز

ٓ  ِمجدً ثٌساَ ِٚذجدرر ثٌساَ ثٌبيد١ز ثٌضٟ صذٕضٙج لّز ثٌلٚي ثٌبيد١دز فدٟ د١ديٚس      دّدج ٠ضدّ
دّج ٠ىفدً   ثٌبيدٟ ثٌفٍسط١ٕٟ ٌةبخٚفٟ ِملِضٙج فمٛق ث ثٌّةيٚعز ثٌبيد١ز ثٌقمٛق ثسضبجدر
دعدُ إٔةدج  ِٕطمدز لج١ٌدز ِدٓ      ٚ .ٚ ثٌسداَ ثٌدلثةُ فدٟ ثٌةديق ثألٚسد        دٌٚضدٗ ثٌّسدضمٍز   إلجِز

ٚ ثٌضأو١ل عٍٝ ضيٚرر ثٌض ثَ ؽ١ّدع ثٌدلٚي دجالصفجل١دجس     ٠ٕٚٛز فٟ ثٌةيق ثألٚس ثألسٍقز ثٌ
 .ثٌل١ٌٚز ف١ّج ٠ضبٍك دقاي ثألسٍقز ث٠ٌٕٚٛز ٚحسٍقز ثٌلِجر ثٌةجًِ ثألليٜ

 .دعُ س١جسز ثٌن١ٓ ثٌٛثفلر    :عجٌغج

ٚ     ِىجفقددز ثٌؾي٠ّددز ثٌّٕاّددز  إؽدديث  ثٌضبددجْٚ فددٟ       :رثدبددج  ٚغسدد١ً ثألِددٛثي ٚصؾددجرر ثٌّلددلرثس 
 .س ثألليّٜؾجالثٌ

 
 انفصم انثبنث

 انتعبوٌ االقتصبدي

 في يجبل انتعبوٌ انحكويي :أوال

ِلضٍدد  آ١ٌددجس ثٌضبددجْٚ ثاللضنددجدٞ ٚثٌضؾددجرٞ  إٔةددج  ٚثسددضىّجي٠ؤوددل ثٌطيفددجْ عٍددٝ 
جةؼ ٍِّٛسددز ٚص٠ٕٛددع حاددىجي ثٌضبددجْٚ ٚ دّذددجدا ثٌّسددجٚثر ٚثٌّٕفبددز ثٌّضذجدٌددز ٌضقم١ددك ٔضددٚفمددج 

صؾجر٠ددز ٚثسددضغّجر٠ز ٓ لدداي ٚضددع ثٌمددٛث١ٔٓ ثٌّب١ٕددز ٚ ص١ٙتددز د١تددز ز ، ٚ ِددثٌّةددضيوثٌض١ّٕددز 
١ز ثٌند١ٕ ِّغٍدٟ ثٌقىِٛدز   د١ٓ ، ٚ صمَٛ ؽجِبز ثٌلٚي ثٌبيد١ز دض١س١ي عمل ثؽضّجعجس  ِاةّز
١ي ٛفٚ صم١١ّٗ ٚ ِٓ ثؽً صد  ثٌضبجْٚ صفب١ًدٙل   ثٌلٚي ثٌبيد١ز ز فّٟؤسسجس ثاللضنجد٠ٚ ثٌ

ٝ ٚ ٠ضفك ثٌطيفدجْ   ثٌطيف١ٓد١ٓ  اللضنجدٞثصجٌقز ٌٍضبجْٚ  ظيٚ  عمدل ثؽضّدجي ٠ضدُ     عٍد
 .ِّغٍٟ لطجي ثألعّجي ٌلٜ ثٌطيف١ٓ فٟ ٚلش ِٕجسخ
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 :انتجبرة  - 1 
 

ثٌضيف١ددخ دددجٌّٕٛ ثٌسددي٠ع ٌٍضؾددجرر ددد١ٓ ثٌددلٚي ثٌبيد١ددز ٚثٌندد١ٓ ٚإِىج١ٔددز ثٌضىجِددً       -  ح
ٓ ثٌىذ١ير ٚثٌض ث٠ل ثٌسٕٛٞ ثٌّطيد ٌقؾُ ثٌضؾجرر ٚ ٠جدر ثٌضٛثصً د١ٓ ثٌّست١ٌٛٓ ع

 .طيف١ٓلطجي ثٌضؾجرر ٚدٚثةي رؽجي ثألعّجي فٟ وا ثٌ
 

ثٌضلٍدد١   ؽدديث ثسز ٚصذسدد١  إثصلددجذ لطددٛثس ث٠ؾجد١ددز ٌضٕسدد١ك ثٌس١جسددجس ثٌضؾجر٠دد   -  ح
صب ٠د  ثٌضبدجْٚ فدٟ ثٌضلٍد١  ثٌؾّيودٟ دةدجْ فقد  ثٌؾدٛدر ٚثٌقؾدي          ثٌؾّيو١ز ٚ

صدجدرثس ودً    ثٌنقٟ ٚ رفع وفج ر ثٌّٛثٔب ٌض١ٙتز ظيٚ  صجٌقز ٌضس١ًٙ دلدٛي 
ث٢لددي ٚصقم١ددك ثٌضددٛث ْ فددٟ ١ِدد ثْ ثٌضؾددجرر ٚصٛسدد١ع ثٌضذددجدي    طددي إٌددٝ ثٌ طددي 
 .ثٌضؾجرٞ

 

ثٌضبدجْٚ فدٟ إطدجر     ، ٚصب ٠د  ثٌّةجروز ثٌفبجٌز فٟ ٔاجَ ثٌضؾدجرر ثٌّضبدلد ثألطديث     -  ػ
ـ ثٌ ٚ صد١جٔز ِٕاّز ثٌضؾجرر ثٌبج١ٌّز  ٍدلٚي ثٌبيد١دز ٚثٌند١ٓ ِدٓ     ثٌّةدضيوز ٌ  ّندجٌ

ٚثٌبّددً ِبددج عٍددٝ إلجِددز ٔاددجَ ثٌضؾددجرر ِضبددلدر  ّٙددجحؽددً صقم١ددك ثٌض١ّٕددز ثٌّسددضلثِز ٌ
ٚفٟ ٘ ث ثإلطجر صلعُ ثٌن١ٓ ؽٙدٛد ثٌدلٚي   . ثألطيث  عٍٝ ٔقٛ ِٕن  ٚ ِٕطمٟ

 .ثٌبيد١ز ثٌضٟ صسبٝ ٌأضّجَ إٌٝ ِٕاّز ثٌضؾجرر ثٌبج١ٌّز
 

٠ددي ث٢لددي فددٟ ظددً صقي طددي فددٟ حسددٛثق ثٌ طددي صددأ١ِٓ ثٌٕفددجذ ثألٚسددع ٌسددٍع وددً -  د
ٟ يث  ٚفٟ ضٛ  لط  ثٌضىجِدً  طِضبلدر ثألثٌضؾجرر  ثٌضدٟ ٠ٕضّدٟ إ١ٌٙدج ودً      ثإلل١ٍّد

 .وً طي  إٌٝ سٛق ثٌطي  ثأللي ٚ للِجسسٍع دّج ٠سًٙ ٔفجذ ، ِٓ ثٌطيف١ٓ 
 

عٍدٝ ثسدض١يثد    وً طدي  ايوجس ٚ صةؾ١ع د١ّٕٙج،  ٚ ثٌضىجًِ ضذجدي ثٌضؾجرٞثٌ دعُ-  ٘ـ
٠يفددخ  ٚ ١ددزثأللددي ٚ لجصددز ثٌّٕضؾددجس ث١ٌّىج١ٔى١ددز ٚ ثال١ٌىضيٚٔ ِٕضؾددجس ثٌطددي  

 . جْ ثٌضس١ٙاس ثٌا ِز ٌ ٌه٠ٚملِ ِضذجدٌزِبجرض  ضٕا١ُدثٌطيفجْ 
 

 :االصتثًبر - 2  
  

فضدد١ٍ١ز ضصةددؾ١ع ثالسددضغّجر ثٌّضذددجدي ٚثٌبّددً عٍددٝ ٚضددع ٚثسددضىّجي ثٌس١جسددجس ثٌ     -  ح
ٚثٌضسدد١ٙاس ثٌّب١ٕددز دجالسددضغّجر ثٌضددٟ ِددٓ اددأٔٙج صقسدد١ٓ د١تددز ثالسددضغّجر ٚفّج٠ددز      

ف١ددخ دضٛل١ددع ثصفجل١ددجس فّج٠ددز ثالسددضغّجر ٚثصفجل١ددجس ِٕددع       ِنددجٌـ ثٌّسددضغّي ٚثٌضي 
ثال دٚثػ ثٌضددي٠ذٟ ِددع دبضددّٙج ثٌددذبز دّددج ٠بدد   ثٌضبددجْٚ ثالسددضغّجرٞ د١ّٕٙددج،  

 .ثالسضغّجرٍضؾجرر ٚدفع ثالٔلِجػ ٚ ثٌّٕٛ ثٌّةضين ٌٚ
 

ِةضيوز حٚ ٍِّٛوز ثسضغّجرثس ٚ إلجِز ِةجر٠ع صةؾ١ع ِؤسسجصّٙج عٍٝ ثالسضغّجر -  ح
ٓ  ٚ ِةدجر٠ع صبدجْٚ   ّسضغّي دجٌىجًِ ٌٍ ٞ  ، ٚصب ٠د    ٌدلٜ ثٌطديف١  ثٌضبدجْٚ ثالسدضغّجر

 .فٟ ِؾجالس ثٌٕمً ٚثالصنجالس ٚثٌّٛثرد ٚ غ١ي٘ج
 

ٍضددي٠ٚؼ ٌس١جسددجس ٚفددية ٚد١تددز فبج١ٌددجس ٌإلجِددز صٕادد١ُ صةددؾ١ع ثٌضبددجْٚ ِددٓ لدداي -  ػ
 ثالسضغّجر ٠ضُ ف١ٙج صذجدي ثٌّبٍِٛجس فٛي ثٌذ١جٔجس ٚثٌس١جسجس ثالسدضغّجر٠ز فدٟ ودا   

 .ثٌطيف١ٓ ٚصيا١ـ ِؾجالس حٚ ِةجر٠ع ِقلدر ٌاسضغّجر
 

ثٌّٕدجطك ثٌقدير    ٚإدثررصب ٠  صذجدي ثٌلذيثس فٟ ثإلدثرر لجصز ف١ّج ٠ضبٍك دئٔةدج   -  د
 .لجصزثٌٚثٌّٕجطك ثاللضنجد٠ز 
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سدد١ّج فددٟ ِؾددجي إلجِددز ثٌّةددجر٠ع حطدديث  عجٌغددز الٌددلٜ  زِةددضيو ثسثٌم١ددجَ دجسددضغّجر-  ٘ـ
 .ّج ٠للَ ِنجٌـ ثألطيث  وجفزثٌنغ١ير ٚثٌّضٛسطز، د

 

 :انتعبوٌ في يجبل انطبقت  - 3
 

  ٚ لجصددز فددٟ لطددجعٟ ثٌددٕف  ٚثٌغددج    صب ٠دد  ثٌضبددجْٚ د١ّٕٙددج فددٟ ِؾددجي ثٌطجلددز 
ٚثٌغدج   ز ثٌذضيٚو١ّج٠ٚٚصٛي ثٌٕف  ٚ ِةضمجصٗ ٚ ثٌّٕضؾجس  صةؾ١عدّج فٟ ذٌه  ثٌطذ١بٟ
ٗ ِؤسسدجص  ثٌطيف١ٓوً ِٓ ع وّج ٠ةؾ ثٌن١ٕ١ز ثألسٛثق إٌٝثٌبيد١ز  ثٌلٚيِٓ  ثٌطذ١بٟ

فددٟ ٘دد ث  ثأللدديِددع ِؤسسددجس ثٌطددي   عٍددٝ إلجِددز ِةدديٚعجس ٚثسددضغّجرثس ِةددضيوز   
 ثإلطجرث٢لي فٟ ٘ ث طي  ثٌضس١ٙاس ٚثٌلذيثس إٌٝ ثٌطي  ثٌّؾجي ٚعٍٝ صمل٠ُ وً 

 .ٚ صس١ًٙ ٚصٛي للِجس ٕ٘لسز ثٌٕف  ثٌن١ٕ١ز ِٚبلثصٙج إٌٝ ثٌلٚي ثٌبيد١ز ةؾع، ص
 

 :وانتكنونوجيانعهًي انتعبوٌ   - 4
 

ٚثٌؾجِبدددجس ٚثٌّبج٘دددل ثٌب١ٍّدددز ِٚؤسسدددجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١دددج   صةدددؾ١ع ثٌؾٙدددجس ثٌقى١ِٛدددز   –ح 
ثٌضذجدي ٚثٌضبدجْٚ ثٌبٍّدٟ ٚثٌضىٌٕٛدٛؽٟ فدٟ ِؾدجالس ثٌّبٍِٛدجس        إؽيث ٌٍطيف١ٓ عٍٝ 

ٚثٌددديٞ ٚثٌىٙيددددج  ٚثٌط١ددديثْ ٚثٌفضدددج  ٚثٌىّذ١دددٛصي ٚ ديثِؾدددٗ ٚ ثٌّدددٛثد ثٌؾل٠دددلر      
ٚثٌيعج٠ز ثٌنق١ز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚفّج٠ز ثٌذ١تز ٚثٌقل ِٓ  ٚثألد٠ٚز ٚثألصّضز

 .ثٌىٛثرط ٚثٌٛلج٠ز ِٕٙج ٚغ١ي٘ج ِٓ ِؾجالس ذثس ثال٘ضّجَ ثٌّةضين
 

ثسددضبلثد ثٌطدديف١ٓ ٌٍضبددجْٚ فددٟ ِؾددجي ثٌبٍددُ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ددج ٚلجصددز فددٟ ِؾددجي ثٌضم١ٕددز   –ح 
٠ؾددجد لٕددٛثس صبددجْٚ ددد١ٓ ثٌبج١ٌددز ٚثٌقل٠غددز ٚإلجِددز ِةددجر٠ع ثألدقددجط ثٌّةددضيوز ٚدفددع إ

ِيثو  ثألدقجط ِٕٚجطك ثٌضم١ٕز ثٌبج١ٌدز فدٟ ودا ثٌطديف١ٓ ٚصذدجدي دبغدجس ثٌلذديث  فدٟ         
 .ِؾجي ثٌضم١ٕز ثٌبج١ٌز ٚثٌقل٠غز ٌذقظ ٚصقل٠ل ِؾجالس ِٚةجر٠ع ثٌضبجْٚ ثٌّةضين

 

 :في يجبالث انزراعت وحًبيت انبيئتانتعبوٌ   - 5
 

ٚلجصددز فددٟ  ثعددز ٚفّج٠ددز ثٌذ١تددز  ثٌضبددجْٚ ٚصذددجدي ثٌلذدديثس فددٟ ِؾددجالس ثٌ ر  
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ددج ثٌؾل٠ددلر ٚ ثٌٕٙلسددز ثٌٛرثع١ددز ٚ ث٢الس ٚثألدٚثس ثٌ رثع١ددز ٚحٔاّددز ثٌدديٞ    

 .ثٌقل٠غز ِٚىجفقز ثٌضنقي
 

 : انتعبوٌ حول يجبالث أخرىانعًبنت وانًقبوالث و - 6
 

 صةؾ١ع ِؤسسجس وً ِّٕٙج عٍٝ ثٌّةجروز فٟ ِةجر٠ع ثٌّمدجٚالس ثصفك ثٌطيفجْ عٍٝ -  ح
ٚثالسددضبلثد ٌضمددل٠ُ ثٌددلعُ ٚ ثٌضسدد١ٙاس   لجصددز ِةددجر٠ع ثٌذ١ٕددز ثألسجسدد١ز، ٚثٌضيف١ددخ  

ثٌا ِز ٌّةجروز ِؤسسجس ثٌطيف١ٓ فٟ صٕف١  ثٌّةديٚعجس ثٌّلضٍفدز فدٟ ِؾدجي ثٌذ١ٕدز      
حٚ ِةدددضيوز  ِؤسسدددجسدئٔةدددج   ٚ ثٌضيف١دددخ ثٌدددلٚي ثٌبيد١دددزثألسجسددد١ز فدددٟ ثٌنددد١ٓ ٚ 

 .ٌّؾجي ثٌّ وٛر حعاٍِّٖٛوز دجٌىجًِ ٌٍّسضغّي ِٓ ثٌطيف١ٓ فٟ ث
 

صةددؾ١ع ِؤسسددجس ثٌطدديف١ٓ عٍددٝ ثٌضبددجْٚ فددٟ ِؾددجي ثٌبّجٌددز فددٟ فددلٚد ِددج صسددّـ دددٗ  -  ح
ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّبّٛي دٙج ٌلٜ ثٌطيف١ٓ ٚ صدلر٠خ ث١ٌدل ثٌبجٍِدز ٚصطد٠ٛي ثٌّٙدجرثس ٌٍبّجٌدز       

 .عٍٝ حسجس ثٌّسجٚثر ٚثٌّٕفبز ثٌّضذجدٌز
 

الس ثٌضنددد١ٕع ٚثٌندددٕجعز ثٌضق١ٍ٠ٛدددز ثٌّٕفبدددز ثٌّضذجدٌدددز فدددٟ ِؾدددجٞ ذصب ٠ددد  ثٌضبدددجْٚ -  ػ
عٍدٝ ح١ّ٘دز    لٚصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّبٍِٛجس ٚثٌضؾجرر ثالٌىضي١ٔٚز ٚصؾجرر ثٌلدلِجس ، ٚثٌضأو١د  
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صب ٠  ثٌضبجْٚ د١ّٕٙج فٟ ِؾجي ثٌّةيٚعجس ثٌس١جف١ز ٚثٌبًّ عٍٝ  ٠جدر ثٌضذدجدي دد١ٓ   
 .ثٌؾٙجس ثٌّلضنز دجٌس١جفز ٚثٌّؤسسجس ثٌس١جف١ز

 

ج ثس ٚصذددجدي ثٌذ١جٔددجس ، ٚ لجصددز إفنددج ثس ثالسددضغّجر   ثٌضبددجْٚ فددٟ ِؾددجي ثإلفندد  - د 
 .ثٌّضذجدٌز ٚثٌضؾجرر ثٌذ١ٕ١ز ٚ غ١ي٘ج

 

 .ثٌؾٛٞ ٚثٌذقيٞصب ٠  ثٌضبجْٚ فٟ ِؾجي ثٌٕمً - ٘ـ
 

ثٌّٕاّدجس ثٌبيد١دز   ) ٌضأو١ل عٍٝ دٚر ِؤسسجس ثٌبًّ ثٌبيددٟ ثٌّةدضين ثٌّضّغٍدز فدٟ     ث -ٚ 
ٌلٚي ثٌبيد١ز ٚثٌن١ٓ دجعضذجر٘دج  فٟ ِؾجالس ثٌضبجْٚ ثاللضنجدٞ د١ٓ ث( ثٌّضلننز 

 .د١ٛس لذير فٟ ثٌلٚي ثٌبيد١ز فٟ ِؾجي صلننٙج
 

 : آنيت انتشبور  – 7
 

إؽيث  ٌمج ثس ِٚةجٚرثس ِضلننز د١ٓ ِسؤٌٟٚ ثٌؾٙجس ثٌّب١ٕز فدٟ ودا ثٌطديف١ٓ     
 .د١ّٕٙج دٙل  صس٠ٛز ثٌّةجوً ثٌية١س١ز ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌضبجْٚ ثاللضنجدٞ ٚثٌضؾجرٞ

 

  ً ثٌٍؾددجْ ثٌغٕجة١ددز ثاللضنددجد٠ز ٚ ثٌضؾجر٠ددز ثٌّةددضيوز ثٌمجةّددز ددد١ٓ     ١ٌددز ٢ ثٌضفب١ددً ثٌىجِدد
 .صب ٠  دٚر٘جثٌلٚي ثٌبيد١ز ٚٚ فىِٛجس ثٌن١ٓ  فىِٛز 

 

 :انتعبوٌ غير انحكويي :ثبنيب
 

ثٌضبجْٚ د١ٓ ثٌفبج١ٌجس غ١ي ثٌقى١ِٛز ٌدل٠ّٙج فدٟ ثٌّؾدجالس     ثصفك ثٌطيفجْ عٍٝ صةؾ١ع
 :ك ِج ٠ٍٟ ثاللضنجد٠ز ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجع١ز ٚف

 
 

صةددؾ١ع ثٌغددي  ثٌضؾجر٠ددز ٚث١ٌّٕٙددز ٌىددً ِّٕٙددج عٍددٝ ثٌم١ددجَ دجالصنددجي ٚصب ٠دد  صذددجدي   -1
 .ثٌّبٍِٛجس د١ٕٙج

 

ثالصقدددجدثس ثٌنددد١ٕ١ز ثٌٕٛع١دددز ٚثٌّضلنندددز فدددٟ ثٌّؾدددجي ٌٍضبدددجْٚ دددد١ٓ  آ١ٌدددزٚضدددع  -2
ثاللضنددجدٞ ٚ ثٌؾٙددجس ثٌّّجعٍددز فددٟ ثٌددلٚي ثٌبيد١ددز ٚصةددؾ١ع ثٌضبددجْٚ ددد١ٓ ِؤسسددجس  

 .فٟ ثٌؾٛثٔخ ثاللضنجد٠ز ٚثالؽضّجع١ز د١ٓ ثٌطيف١ٓ ثٌّؾضّع ثٌّلٟٔ
 

ضيٚرر ثالسضفجدر ثٌىجٍِز ِٓ ٚؽٛد ِٕاّدجس غ١دي فى١ِٛدز ٌضٍبدخ دٚرث ِىّدا فدٟ        -3
ِغً غيفز ثٌضؾجرر ثٌبيد١ز  ثٌضبجْٚ ثاللضنجدٞ ٚثٌضؾجرٞ ٚثالسضغّجرٞ د١ٓ ثٌطيف١ٓ

ٌديٚؿ ِٕدلٜ    ٚفمدج  زدبدل حْ صسدضٛفٟ ٘د ٖ ثٌغيفدز ثٌةديٚز ثٌا ِد       ثٌن١ٕ١ز ثٌّةضيوز
 .ثٌضبجْٚ د١ٓ ثٌن١ٓ ٚثٌلٚي ثٌبيد١ز 

 

ث٢لدي، حٚ   طدي  صةؾ١ع ِؤسسجصّٙج عٍٝ ثٌّةجروز فٟ ثٌّبدجرض ثٌضدٟ صمدجَ ٌدلٜ ثٌ     -4
 طددي إلجِددز ِبددجرض لجصددز، ٌّددج ٌٙددج ِددٓ دٚر فددٟ  ٠ددجدر ِبيفددز ِؤسسددجس وددً      

ً ث٢لي، ٚفٟ ٘ ث ثإلطدجر،   طي ألسٛثق ثٌ إلجِدز  دقدظ إِىج١ٔدز   ثٌطيفدجْ عٍدٝ    ٠بّد
 .دجٌضٕجٚح ِٕضاُيدٟ ص١ٕٟ ِةضين ِبيض ع

 

ثٌندد١ٕ١ز ثٌبيد١ددز ضدديٚرر صٕةدد١  ٚصب ٠دد  ثٌضٛثصددً ٚثٌضبددجْٚ ددد١ٓ ؽّب١ددز ثٌنددلثلز  -5
ثٌبيد١دددز ٚصب ٠ددد  دٚرّ٘دددج فدددٟ صقم١دددك ثٌضٛثصدددً غ١دددي ثٌنددد١ٕ١ز ٚؽّب١دددز ثٌندددلثلز 

 .ثٌقىِٟٛ
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طدديف١ٓ ٚدعددُ   ضدديٚرر إلجِددز عالددجس صبددجْٚ ددد١ٓ ثٌّؤسسددجس ثألوجد١ّ٠ددز ٌددلٜ ثٌ         -6
عٍٝ ثٌلٚي ثٌبيد١ز  ِٚيثو  ثٌذقٛط ٚثٌلرثسجس فٟ ثٌن١ٓ  ج ٚصةؾ١عثٌضٛثصً د١ٕٙ

 .صقم١ك ِ ٠ل ِٓ ثٌضبجْٚ ٚثٌضذجدي ثألوجد٠ّٟ
 

 .صبجْٚ د١ٓ ثٌّٕاّجس ثٌةذجد١ز ٚصٕا١ّجس ثٌّيحر فٟ وً ِّٕٙج إلجِز -7

 رابعانفصم ان
 عبوٌ في انًجبالث االجتًبعيت وانثقبفيت واإلعالييت وغيرهبانت

 :تعبوٌ في يجبل انثقبفتانتببدل وان :أوال

ثٌضأو١ددل عٍددٝ ح١ّ٘ددز ثٌضذددجدي ثٌغمددجفٟ د١ّٕٙددج ٚثإلعدديثح عددٓ ثسددضبلثدّ٘ج ٌذدد ي ؽٙددٛد            - 1
 .ِةضيوز ٌضب ٠  ثٌضبجْٚ ثٌغمجفٟ ٚثٌبًّ ثٌّةضين عٍٝ دفع ثٌضٕٛي ثٌغمجفٟ ثٌبجٌّٟ

فددٟ  د١ّٕٙددج فددٛثر ثٌقضددجرثس ٚثٌبّددً عٍددٝ صب ٠دد  ثٌضفددجُ٘ ٚثٌضبددجر   ثٌضةددؾ١ع عٍددٝ   - 2
  .٠ضفك ع١ٍٙجؾجي ثٌغمجفز ٚثٌفىي ِٓ لاي إلجِز ٔلٚثس ِ

ِٛثصٍز صٕف١  ثصفجل١جس ثٌضذجدي ثٌغمجفٟ ثٌغٕجة١دز ٚديثِؾٙدج ثٌضٕف١ ٠دز ثٌّٛلبدز دد١ٓ ثٌند١ٓ         - 3
فبج١ٌددجس عمجف١ددز ِضٕٛعددز ِغددً ثألسددجد١ع   ٚإلجِددزعذددي ثٌمٕددٛثس ثٌغٕجة١ددز  ٚثٌددلٚي ثٌبيد١ددز 

   .ثٌغمجف١ز ِٚٙيؽجٔجس ثٌفْٕٛ

ٚ  رر صب ٠  ثٌضذجدي ٚثٌضبجْٚ فٟ ِؾجي فّج٠دز ضيٚ  - 4 ِدٓ دٚر   ٌد ٌه  ث٢عدجر ٌّدج   ثٌضديثط 
   ٚ ثٌدددلعُ ثٌّضذدددجدي فددٟ ثٌٕٙدددٛض دجٌقضدددجرص١ٓ ثٌبيد١ددز ٚثٌنددد١ٕ١ز فدددٟ ثٌمدديْ ثٌؾل٠دددل 

  .ِٕٙج إٌٝ ثٌلجرػ زثٌّٙيدثسضبجدر ِٕع سيلز آعجرّ٘ج ِٚٓ حؽً  ٌؾٙٛدّ٘ج

 .ٌطيف١ِّٓج ٠لفع صطٛر٘ج ٌلٜ ثٌغمجف١ز فٟ ِؾجي ثٌنٕجعز ثٚ ثٌضٛثصً  فجُ٘صب ٠  ثٌض  - 5
 

 :انتعبوٌ في انًوارد انبشريت وانتعهيى  :ثبنيب
 

إعددلثد ثٌىفددج ثس ٚدٕددج  ثٌمددلرثس ثٌذةددي٠ز ٌضقم١ددك ثٌض١ّٕددز ثٌّسددضلثِز ف١ددظ حٔددٗ صضددٛفي        -1
 .إِىج١ٔز وذ١ير ٌضىجًِ ؽٙٛدّ٘ج فٟ صط٠ٛي ثٌّٛثرد ثٌذةي٠ز ٚثٌضب١ٍُ

 

 :ثٌضبجْٚ ِٓ لاي ثصلجذ لطٛثس ع١ٍّز ٌيفع فبج١ٌز  -2
 ٠جدر ثسضفجدر ثٌىٛثدر ثٌبيد١ز ثٌّلضٍفز ِٓ ثٌلٚرثس ثٌضلر٠ذ١ز ثٌّمجِز س٠ٕٛج فٟ   -ح 

 .ثٌن١ٓ فٟ ثٌّؾجالس ثٌّلضٍفز
ثسدددضّيثر إلجِدددز دٚرثس صلر٠ذ١دددز فدددٟ ثٌنددد١ٓ ٌٍّدددٛظف١ٓ ثٌقىددد١١ِٛٓ ٌٍدددلٚي       -ح 

 .ثٌبيد١ز
ِدٓ ثٌؾدجٔذ١ٓ ٚصب ٠د      صٛس١ع لٕدٛثس ثٌضٛثصدً دد١ٓ ثٌؾجِبدجس ٚثٌّبج٘دل ثٌب١ٍدج        -ػ 

 .ثٌضذجدي ٚثٌضبجْٚ فٟ ِؾجي ثٌذقٛط
ِٛثصددٍز صذددجدي ثألسددجص ر ٚثٌطٍذددز ثٌّذبددٛع١ٓ ٚصلندد١  ِددٕـ درثسدد١ز ؽل٠ددلر       - د 

 .ثٌمجةّز ثٌّضذجدٌز إضجف١ز إٌٝ ثٌّٕـ
 

صددلع١ُ صبٍدد١ُ ثٌٍغددز ثٌبيد١ددز فددٟ ثٌندد١ٓ ٚصبٍدد١ُ ثٌٍغددز ثٌندد١ٕ١ز فددٟ ثٌددلٚي ثٌبيد١ددز ٚصذددجدي     -3
ي ثألسجص ر ٚثٌىضخ ثٌلرثس١ز ٚثٌٛسجةً ثٌضب١ّ١ٍز، ٚدعدُ ع١ٍّدجس ثٌضيؽّدز    ثٌلعُ فٟ صٛف١

 .د١ٓ ثٌٍغض١ٓ، ٚصمل٠ُ ثٌّسجٔلر ٌٍّؤسسجس ثٌّلضنز ثٌمجةّز فٟ ٘ ث ثٌّؾجي
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 :انتعبوٌ اإلعاليي :ثبنثب

 

ثٌضبجْٚ ثإلعاِٟ عذي ثٌمٕٛثس ثٌغٕجة١ز ٚثٌّضبلدر ثألطيث  ِٓ لداي صةدؾ١ع ث١ٌٙتدجس      -1
إ٠فدجد دبغدجس حٚ   ١س١ز ٌدلٜ ثٌطديف١ٓ عٍدٝ صب ٠د  ثٌضذدجدي د١ٕٙدج ِٚٛثصدٍز        ثإلعا١ِز ثٌية

ٌضسدد١ٙاس ٌٍّيثسدد١ٍٓ ِددٓ   ر ثٌطددي  ث٢لددي ٚصمددل٠ُ ثٌّسددجعلر ٚث   فدديق إعا١ِددز ٌ ٠ددجر  
 .ث٢لي عٕل ثٌم١جَ دأعّجٌُٙ ثٌطي 

 

ٓ    ٌّلضنددزفدديق ثثٌصةددؾ١ع صذددجدي   -2 ثٌددلٚي ثٌندد١ٓ ٚ إلعددلثد ددديثِؼ سدد١جف١ز ٚعمجف١ددز عدد
 .ثٌبيد١ز

 

 .يث  ِٛثد إعا١ِز ٚف١ٕز ِٓ ثٌؾجٔخ ث٢لي عذي ثٌمٕٛثس ثٌضؾجر٠زصةؾ١ع ا -3
 

 .صةؾ١ع ثٌؾٙجس ثٌّب١ٕز ٌل٠ّٙج عٍٝ ثٌم١جَ دئٔضجػ فٕٟ ِةضين ٚصس٠ٛمٗ -4
 

 :انريبضيو انتعبوٌ انطبي وانصحي :رابعب
 

صمددل٠يث ٌٍٕضددجةؼ ثألل١ددير ثٌضددٟ صددُ إفيث ٘ددج فددٟ صبجّٚٔٙددج فددٟ ثٌّؾددجي ثٌنددقٟ فددجْ ِددٓ      -1
ٌضبددجْٚ فددٟ آ١ٌددجس ثالسددضؾجدز ٌٍطددٛثرا فددٟ ثٌنددقز ثٌبجِددز ٚثٌم١ددجَ ثٌضدديٚرٞ صب ٠دد  ث

 .دجٌضذجدي ثٌنقٟ ٚثٌطذٟ
 

ٚ ثٌطجرةز ٚصط٠ٛي آ١ٌجس  ثألِيثض ثٌّبل٠زثٌفٕٟ فٟ ِٛثؽٙز  ضذجديثٌصب ٠  ثٌضبجْٚ ٚ  -2
 .ثالسضؾجدز ٌٍطٛثرا فٟ ثٌنقز ثٌبجِز

 

 .صةؾ١ع ثٌضبجْٚ ٚثٌضٛثصً فٟ ِؾجي ثٌطخ ثٌضم١ٍلٞ -3
 

ثٌددلٚي ثٌبيد١ددز  عٍددٝ حْ صددٛفيثٌددلٚي ثٌبيد١ددز ٚ إٌددٝإ٠فددجد دبغددجس طذ١ددز صٛثصددً ثٌندد١ٓ  -4
ثٌايٚ  ثٌب١ٍّز ٚثٌّب١ة١ز ثٌّٕجسدذز ٌٍذبغدجس ثٌطذ١دز ثٌند١ٕ١ز ، ٠ٚبّدً ثٌطيفدجْ عٍدٝ        
إ٠ؾجد حاىجي ِضٕٛعز ٌٍضبجْٚ فٟ ثٌّؾجي ثٌنقٟ ثٔطالج ِدٓ رٚؿ ثٌّٕفبدز ٚثٌّندٍقز    

 .ثٌّضذجدٌض١ٓ
 

ذ١ددددز ٚثإلٔضددددجػ ٚثالسددددضغّجر ثٌّةددددضين ٌ د٠ٚددددز   ثٌضبددددجْٚ فددددٟ ِؾددددجالس ثٌذقددددٛط ثٌط   -5
 .ٚثٌّسضقضيثس ثٌطذ١ز

 

 .ّلرد١ٓٚثٌ ٕضلذجس ثٌي٠جض١زثٌي٠جضٟ دّج فٟ ذٌه صذجدي ثٌّ ثٌضبجْٚٚ ثٌضذجدي صةؾ١ع -6
 

 :في يجبل انتنًيت انريفيت ويكبفحت انفقرانتعبوٌ  :خبيضب
 

ط٠ٛي ثٌٕٙلسز ثٌ رثع١ز صذجدي ثٌلذيثس فٟ ِؾجي ثٌض١ّٕز ثٌي٠ف١ز ، ٚثٌضبجْٚ فٟ ِؾجي ص  -
فٟ ثٌي٠  ثٌبيدٟ ، ٚثٌضبجْٚ فٟ ِؾجي صأس١ف ثٌنٕجعجس ثٌغ ثة١ز ٚو ٌه صط٠ٛي 

 .ثٌّؤسسجس ثٌضبج١ٔٚز ثٌي٠ف١ز
 

ثالسضفجدر ِٓ ثٌلذيثس ثٌن١ٕ١ز فٟ ِؾجي س١جسجس لفز ثٌفمي ٚلجصز ثٌس١جسجس  -
اي ثٌّيصذطز دلِؼ ثٌفميث  فٟ سٛق ثٌبًّ ، ٚلٍك فية ٌٍبًّ ثٌّٕضؼ ِٓ ل

 .ثالسضفجدر ثٌمنٜٛ ِٓ ثأل٠لٞ ثٌبجٍِز ثٌّضجفز
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 انفصم انخبيش

 جبئزة انًنتذى انتقذيريت 

 حٚثٌّؤسسدجس ثٌبيد١دز    حٚ ٌ فديثد صلن١  ؽجة ر صمل٠ي٠ز دجسدُ ثٌّٕضدلٜ ودً عدج١ِٓ صّدٕـ      
ثٌن١ٕ١ز ثٌضٟ سجّ٘ش فدٟ صب ٠د  ثٌضبدجْٚ ٚصب١ّدك ثٌضفدجُ٘ دد١ٓ ثٌدلٚي ثٌبيد١دز ٚثٌند١ٓ فدٟ ِلضٍد             

 .لجصز دٙج آ١ٌز٠ٚضفك ثٌطيفجْ عٍٝ دقظ ل١ّضٙج ٚٚضع . سثٌّؾجال

 

 انفصم انضبدس

 أحكبو عبيت

 . صبلي ثٌذٕٛد ثٌٛثردر فٟ ثٌذئجِؼ دجصفجق ثٌؾجٔذ١ٓ
 

 .صضُ ِيثؽبضٗ ِير وً سٕض١ٓ حْعٍٝ ٠للً ٘ ث ثٌذئجِؼ ف١  ثٌضٕف١  دبل ثٌضٛل١ع ع١ٍٗ 
 

 ثٌبيد١دز  ١ٓضِٓ ٔسدلض١ٓ حصد١ٍض١ٓ ددجٌٍغ    14/9/2004فٟ ِل٠ٕز ثٌمج٘ير دضجر٠خ  ثٌذئجِؼ ٚلع
 .ذثس ثٌقؾ١ز ىً ِّٕٙجٌٚ ٚثٌن١ٕ١ز

 

 

 

 عٓ فىِٛز
 ؽّٙٛر٠ز ثٌن١ٓ ثٌةبذ١ز

 
 ٚ ٠ي لجرؽ١ز ؽّٙٛر٠ز ثٌن١ٓ ثٌةبذ١ز

 عٓ
 ؽجِبز ثٌلٚي ثٌبيد١ز

 
 ثأل١ِٓ ثٌبجَ ٌؾجِبز ثٌلٚي ثٌبيد١ز


