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: 58ا���دة 

  �� : أ  ���� ا������ت ا����و��

 ا����� ������   •���: ا�#"!م ا��

. ا�#") &�� ا'&%ن  •

.ا�#") &�� ر-, ا��+�ء •

• . ا�#") &�� �����ت ا��روس ا��+�

•� �� �9#وع 2522#ة �5�6 �����دة .  ( ا�#") 3�� ا���2 ا��#�01
.)29/06/72 ��ر�@ 3508ا���2!ن ا��!=!ع �!=> ا��+��; ����#"!م ر:)    

.ا�#"!م &�� ا��F#��ء وا���ء •



  :  ب  ا0G!ر وا���'ت ا�����

• �ة ا�#"���.ا0!ر ا�+9# �5 ا��#
•   �5 ا���I"Jت ا����� ا���و��#��Kت ا���L!Mا0!ر ا��.
�د �2#ار �� وز�# ا�Nرا& �� ا"��ر ��>     •M� �J� �I� 

 . L�P%ت وزارة ا�Nرا&
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1-        #S�"&2!د ا':#اض وا':�#اض و �ا'��#ي & <��Vر"!م ا� 
  ��+& �ات ا����3#+Iا�.

 ور") ا���W> ا'��#ي &�      -2�S�62ا�#"!م وا��1��+�ت ا� 
       �� �����+��� او ��2م &�� ��& ا��&�وى ا��� �����2 ا�����

هJ'ء وآ;�Y �� ا�#"!م ��ى دواS# ا'0#اء &� ا'�FPم     
�ات وا�����ات وا��2!د     +Iوا� .

:  ا�#"!م وا�6#اS^ �3# ا����[#ة ا����� ������     -ج 
 �� �9#وع ا���2!ن ا��!=!ع �!=> ا��+��;  22 ��!0^ ا���دة   4 و 3 و 2 و 1آ�� ����_ �+!ده�  ( 

.) 29/06/72 ��ر�@ ����3508#"!م ر:) 
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3-      ��F5ت و=> ا��1��+�ت و%���� �� � ر"!م ا'���2ل ا���2ر
 �b��V ا����� ا��   +�J%ت ا���2ل ا���2رات ا������ �و&

     �� ور") ا���W> ا'��#ي &�ا"��� و�� آ�5 ا�#"!م ا���2ر
��M��V� ت [#اء ا���2رات%����.

 و���� �� ر"!م ا��I# ور"!م ا�����+�ت         -4�L!V- c�I� 
 وآc &%وة ��dM ��� "��رات و[�P+�ت و��0>         �F���Fا���

.���eت ا�����

�# &� ا��+���ت ا���       -5�Vر"!م ا�� �� f���� ن!I�- 
. �V#ده� ا����و�� ا�� ا��Kرج  
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 58 آ�� ����_ �����دة ا'و�� �� ا��#"!م ا'[�#ا&� ر:)    -د 
  @�: ا�6#اS^ ا����[#ة ا��� ������   21/6/77�� ��ر

1-           �� ا'�+� ا��� �����F ا����و��&  ا'�%ك ا���+���#= 
         �َ2�iو �َj��ار� W��#ا�� b��Vا�� �1��� c��" �5 ���k9و�

�^ ��'&��ء ا��     j اي (��0 ا�� �2�P دون Yوذ� ����j�9و�
 .ا��واS# ا�����

 ا��� �Jول            -2��L!ات وا��&�Iت وا����ا�� �ر") ا'���2ل & 
. ا�� ا����� دون &!ض   
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 �� �9#وع ا���2!ن ا��!=!ع �!=>         22آ�� ����_ �����دة 
: 29/06/72 ��ر�@  3508ا��+��; ����#"!م ر:)   

   ���5 ���  ا��-c &� ار��ح ا�������� ا��� ���2=�ه� ��      . =#Sا��!ا
       �Y�;� b ا�� ا��واS# ا�����#V� اي (���+��� و���� �� �2�� .   ����I� 'و

       ��VK] ره����&��  ا�;آ# ا' ا������ت ا����و����nا'&��ءات ا �ت  �
 �;ا��� �� دون ا��k# ا�;ي �������P o�� c و�! آ�ن ه;ا   �S�: �!+�� 

��S�6&أ �� #�kا� .

�c ��9ر       !��� ���� أ&�6ء ا����و���I�2 �2#وض �����   �3# ان ا��2!د ا����
  ��+& �ات ا����3#+Iا� #S�" <� <ا�!Wر"!م ا� �آ�� ����   . ����5 �

       +&  ا�+���� وا�����%ت ا���2ر���  �� ر"!م ا'���2ل وا��#اغ ا���2ر
     V� ا���2رات �F� و��F5 وا���2ل ���ة �!=> ا��1��+�ت ا���2رSوا���   b��

.ا����و�� ا�� ا"���  
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 �� �9#وع ا���2!ن ا��!=!ع      2522#ة �5�6 ��!0^ ا���دة 
. 29/06/73 ��ر�@ 3508�!=> ا��+��; ����#"!م ر:)    

       -   ه �����ة وا'��Mدات ا����و�� ا':Mا������ت ا��� ����I� 
��q ا����و�� ��         I��� �+j!د ا��M�'د ا����و�� ا���م وا�M�'وا

. ا'&��ءات ا��+V!ص &���� �5 ه;r ا���دة   
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 �� ا��#"!م ا'[�#ا&�         t��t25#��ن ��6:��ن ��!0^ ا���دة ا�
.16/9/1983 ��ر�@ 125ر:) 

 وا��Mدا��� ��           -و ���F"'ا � ا������ت ا����و�����I� 
�ة �� :��!ن    9ا'&��ءات ا��+V!ص &���� �5 ا���دة    �� ا��

 ا����ل �����2!ن ر:)     8/12/1965 ��ر�@  58/56ا'"�Fن ر:)  
 و�W�d ا'&��ءات ا��;آ!رة &�� ��0> ا�����%ت      31/73

       ��� ا&��S�6 او &+M�V�� ���وا������ت وا'[�kل ا��� ��#
          (�+� �����Iا�� ��S��"ا ��& �+FIات ا��P!ا� �F�� c2�+�

      u"!ود او ا����Mا�� c-�.ا�;�� ه) ��f5 ا�MLب ا�
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�5 ���v ا�!زارة �+�ء &�� ا:�#اح         - ز ;K����F� ��#"!م   
وز�#ي ا����� وا'"�Fن وا����و���ت ا&��ء ا����و���ت          
       �� ��SN0 او ��� آ�+FIوا� �&�+Vوا� �5#Mوا� ا�Nرا&�
�� ا��!اد وا����ات وا''ت وا'���ت ا���   & ا��#"!م ا���#آ�
��I!رده� و�F!ن 'ز� ��d�2M اه�ا��5 وا3#ا=�� ا��+V!ص         

    ���� �5 ا�����w ا'"�"�& .
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�> ���Mت #5�d &��ل ا�c2M ا����ا��  

"��# ا�!ب   ـ 

-   ��"�� �jرق 

   �+�P#� ـ داوود


