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ستدداال  اا بدأت االستددادأال ال اجدماة فدددلاج      د

ال طللددلاال دددأ اجددماها  دد هو اال يا تضددلا  دد اه دد ا
ال د فددددلاال ددد  اال دلدددت اال ي   دددلادالس ال  دددلادال  ال ا
دال   دددددددتدادال و أتدددددددلادهو ت تة ددددددد اال يدلتفددددددد  ا
دال  دددد أ لادال دلددددت ادال تاددددتقادال ايدددد   اد دددد  ا

ا: ذاال أاات افدازاال شد  اتد   ا سد لاال د فددلاالستا
 أاتنشئتاة فددلاج      د ا اودتداكد  و اعاجد ض اعاد

جددماال دوددت اال ت   ددلادالة ل ي ددلاال  الف ددلا   هادد  ا
ب تض ددلاال ادلدد  ادهددتج  اب ئددلاة فد ددلاها دد اب  ت  ددلا

دالةبأالعادهشايلاضلىاج صاال ادل  اال ي اي افأىاال ت  ةادهما    لاضلىاهتج  ا
طللدد  اال يددد    اال أد  ددلا لادلدد  افددألاالا  دادالا طدد  اال د ب ددلادت طدد  اال ددد   افا

ا.دإه  لاال   صاال و ج لا و ا لا  ضلافعاال يدايعاال يتلمادالة ل يمادال أد ما
ا

ا, ادال يد جدلادال يود  ال ادال اد  الده دىاال د فدلاإ ىاإضأال اخ  د ألافدزد  ألابد  د
د ددأ و اال أالجد ددلا لددادل افددأىاال ت دد ةادال اددأ ةاضلددىافتالةوددلافاطللدد  اال د دد ا
دالس ها  اب  لت اال دليمادال أ الت  اال دل  ادهدز زاب الفجاالةبأالعادب د  اكد الالافريد ةا
فددعاال يدايددعادهديددلاة فدددلاج      دد اضلددىاإضددأال اة ددلافددألاال شددل  اال ادد   اضلددىا

ا,إ دد  اال تلدت ا لاتدأ   االسةاي ض دلاضلد اال يشد   عادال لتدتياال دلي دلاالةتو  اجما
جاددأاخ  ددتاا,داداال لتدد اال دليددمادال أ التدد  اال دل دد ا  ددايت الدابد   اودد اال ل   ددلا

فدددألاف زالن اوددد اةةددد ال اال لتدددتياال دلي دددلادال يشددد  الاجدددماا%5ة فددددلاج      ددد ا
ال ي ة ددا  اىا  ةددلاال يدتهي ال اال ياا  ددلادالبادد ياال طللددلاال يا دت  ألا لت ددت اضلد

دهايادعابد دت لاال دأ دأافدألاال ي  يد  اال د فد دلاال يتل دلادالة ل ي دلاا.دال أاات الةا
ا,جوماض تاجماة فدلاالبألات   االسجا الض لادالسهت  اال أد ما لد فدد  اا,دال أد  لا

 ا.دالهت  اال د فد  اال د ب لاا,دالهت  اال د فد  االةت ف لاا,دالهت  اال د فد  االاد دب لا


