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نائببأول رويئببلموموعةع  بب وج–  تتصجلتتانفجان  تتان جج/انستتك ججأقامتتمجموعة تترجقلتتمجن حتت مكرجم تت ج  تتم  

انستتك ج/ج قتت جقتتا ججاًجلج امتتجج(33)دامتتمجأر تتمجمتترجججربعتت جم متتجبعناستت رج عا تت وجلج  نتت جج موببيئلموموفنذلبب  

جانح تتم  جم تت تجج م تتمج  تتصجان  تتان جج/ح تتم  جانستتك جانستت كعصجتجيستتكمجانعوعة تترجبج مرتتصجم ك تترج  تت ه

ن وهتتةدجج  عتت  ماًجج  تت  صجاتتياجانح تتم  جا حما تتاًججلج  تت دجمتترجر تتايجانعستت  نكرن شتتمررجرجانحن كتتي كجانمؤستتا 

 تتصجقلتتمجن حتت مكرج انحتتصجج ع تت مهتتا ججتجمتت سجستتنةالج ةنكتت ج  تتصجان  تتان ج/جانحتتصجبتتينهاجانستتك جانعحعكتت  

ج لة مجقلاعجانح مكرج.جإنىجرمرجان مامججانهاد ج صج ن كيجانع   جنوازجان عاس عك لجبالج
ج
انتتي ججان تتايز تترج عتت  ما ج متت ما جن تت  يجمتت سجم تت جانح تتم  ج  تتمجانعةو تتةيجج تتصجقلتتمجن حتت مكرجقتت ج 

بينتت جمتترج هتتةدجج متتالججرمتت سجانستتنةالجانعا تتكجرانشتتمرج  تتصجقكتتادجتج  تتصجان  تتان ج/بتت جانستتك ججمتتاي 

جرانحتتصجمععحهتتاجانعوعة تتججر تتصجانعكتتا جبانعهتتا جبانشتت  جاوم تت ج منتتةاكرجباننحتتاسججال وابكتتججر مخ صتتججرطك تتج

ج.جبعشايرح ج
ج

ج تتصج تتا قلتتمجن حتت مكرججنتتىجمتتمررجإقتت جان تت جتجرتتايجان  تتان جلتتانفج  تتصج/ جيجانستتكأج انوتت  مجبانتتيرم

 تت ج عككنتت جيسكستتاًجج2010  تتصج تتا ج قتت جمتتل جانع  تت جمتترجانعنالتت جانعكاد تترج تتصجانشتتمررجلجج 1986

 ن كتتتي اًجنشتتتمررجان تتتعايجن حتتت مكرجالستتت مصج)جبكعتتت (جلجنعةالتتت رجاننعتتتةج  ستتت ك جان تتتة ج  تتتىجنشتتتاطج

نعتتاجن  تت ج كهتتاجناتتماًج اتتصجمتتمررجزمك تترجنعوعة تترجقلتتمجن حتت مكرج نعتت ج تتةنىجانعستت  نكرججانحتت مكرجانح تتا  ص

تج تتصجمستتكم جموعة تترجقلتتمجن حتت مكرجرشتتمررج قتت جستتاا جانستتك ج/ج  تتصجان  تتان ججلج م تتمالجر تتا الجمتتر

 تت ججل ج٢٠١٣  تتصج تتا ججلجياستت  ج تتصجموتتاسجلتتنا رجانحتت مكرج تتصجمنلعتترجانشتتمرجاو ستت ج متتعاسجا م عكتتا

 عككنتت جناستت جأ سجيستتكمجانعوعة تترج انتتمسكمجانحن كتتي ج انحختت ج  تتةاج تتصجموتتانمجإدايالجن كانتتالج

رعتتاج تت ج عكنتت ج  تتةاًج تتىجمو تتمجإداي جمتتمررجان تتعايجن حتت مكرجالستت مصجمحعتت د جدامتت جانعوعة تترجلج

 .)بكع (جمع  ًجنشمررجقلمجن ح مكرجج
ج

  تتصجان  تتان جج/ج تترجبتتانرجمتت موج  عتت  موجن ستتك جتجيستتكمجانعوعة تترجلجانستت كعصجرم ك تتجج/ قتت جأ تتمسجانستتك ج

ج امتتاًج ث ثتتةيججر  ثتتجانجرجطتتةاسج حتتم جم محتت ج تتصجقلتتمجن حتت مكرجمتت س  تتىج هتتةدوج مستتااعح جانعكعتتجتج

جمحععتتج  جرانشتتمرجمستتكم جنتت جد يج عتتاسج تتصجانشتتمررجبعتتاجرتتايجقكتتاد ججأبتتمزججأمتت ج عتت ج نتتجلجمكتتأجأ رانعا ك

 أنتت جستتك عىجم تتاًذج ححتتي جبتت جمتتةو صجقلتتمججلاننا حتترجرج تتصجمشتتايرح جنوتتازالجن شتتمرانع  تت جمتترجالج

و. عنىجن جانع   جمرجانحة كقج اننواحجرعاجج،ون ح مكر


