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 :أدٔاٖ اٌّٛلؼْٛ أٚسٚتا ِجٍظ أػؼاء اٌذٚي

 األعاع١ح ٚاٌذش٠اخ اإلٔغاْ دمٛق دّا٠ح اذفال١ح ٔظٛص اػرثاسُ٘ فٟ ٠أخزْٚ ئر

 أٚ اٌّؼاٍِح ٚال ٌٍرؼز٠ة شخض أٞ ئخؼاع ٠جٛص ال "أٔٗ ػٍٝ ذٕض االذفال١ح راخ ِٓ 3 اٌّادج أْ ٠ٚؼٍّْٛ

 ".ٌٍىشاِح ا١ٌّٕٙح أٚ اإلٔغا١ٔح غ١ش اٌؼمٛتح

 أرٙان ػذا٠ا تأُٔٙ ٠ذػْٛ اٌز٠ٓ ٌألشخاص تإٌغثح ذؼًّ االذفال١ح ذٍه أٔشأذٙا اٌرٟ األجٙضج أْ ٠ٚالدظْٛ

 .3 ٌٍّادج

 ٠ّىٓ ا١ٌّٕٙح أٚ اٌالئٔغا١ٔح اٌؼمٛتح أٚ ٚاٌّؼاٍِح اٌرؼز٠ة ِٓ دش٠اذُٙ اٌّغٍٛتح األشخاص دّا٠ح تأْ ٠ٚمرٕؼْٛ

 .اٌض٠اساخ أعاط ػٍٝ ذمَٛ ِأغ طاتغ راخ لؼائ١ح تطشق ذذػ١ّٙا

 :٠ٍٟ ِا ػٍٝ اذفمٛا لذ

 األول القسم

 1 مادة

 .("اٌٍجٕح"تاعُ تؼذ ئ١ٌٙا ٠شاس) ا١ٌّٕٙح أٚ اٌالئٔغا١ٔح اٌؼمٛتح أٚ ٚاٌّؼاٍِح اٌرؼز٠ة ٌّٕغ أٚسٚتا ٌجٕح ذٕشأ

 دّا٠ح ذذػ١ُ تٙذف دش٠اذُٙ اٌّغٍٛتح األشخاص ِؼاٍِح فٟ تاٌرذم١ك اٌض٠اساخ، طش٠ك ػٓ اٌٍجٕح، ٘زٖ ٚذمَٛ

 .ا١ٌّٕٙح أٚ اٌالئٔغا١ٔح اٌؼمٛتح أٚ ٚاٌّؼاٍِح اٌرؼز٠ة ِٓ اٌؼشٚسج ػٕذ األشخاص ٘إالء ِثً

 2 مادة

 األشخاص ذٛجذ د١ث اٌما١ٔٛٔح، ٚال٠رٗ ٔطاق فٟ ِىاْ أٞ ئٌٝ االذفال١ح، ٌٙزٖ طثمًا تاٌض٠اساخ، طشف وً ٠غّخ

 .ػاِح عٍطح تّؼشفح دش٠اذُٙ اٌّغٍٛتح

 3 مادة

 .االذفال١ح ٘زٖ ذطث١ك ػٍٝ ا٢خش ِغ وً اٌّؼٕٟ ٌٍطشف اٌّخرظح اٌٛط١ٕح ٚاٌغٍطاخ اٌٍجٕح ذرؼاْٚ

 الثاني القسم

 4 مادة

 .األطشاف ػذد ٠غاٚٞ األػؼاء ِٓ ػذد ِٓ اٌٍجٕح ذرىْٛ

 دمٛق ِجاي فٟ ترخظظُٙ ِؼشٚف١ٓ عا١ِح أخالل١ح تظفاخ ٠رّرؼْٛ أشخاص ِٓ اٌٍجٕح أػؼاء ٠خراس- 1

 .االذفال١ح ٘زٖ ذشٍّٗ اٌزٞ إٌطاق فٟ ١ِٕٙح خثشج ٌذ٠ُٙ أٚ اإلٔغاْ،

 .ٚادذج جٕغ١ح ِٓ ػؼ٠ٛٓ اٌٍجٕح ذؼُ أْ ٠جٛص ال- 2

 اعرؼذاد ٚػٍٝ ِٚذا٠ذ٠ٓ، ِغرم١ٍٓ ٠ىٛٔٛا أْ ٠ٚجة اٌفشد٠ح، تظفرُٙ ف١ٙا أػّاٌُٙ اٌٍجٕح أػؼاء ٠إدٞ- 3

 .تفاػ١ٍح اٌٍجٕح فٟ ػٍُّٙ ألداء

 5 ِادج

 ِٓ ٚرٌه اٌّطٍمح، تاألغٍث١ح اٌرظ٠ٛد طش٠ك ػٓ أٚسٚتا ِجٍظ ٚصساء ٌجٕح تّؼشفح اٌٍجٕح أػؼاء ٠ٕرخة- 1

 فٟ ٌألطشاف ٚطٕٟ ٚفذ وً ٠ٚمذَ. أٚسٚتا ٌّجٍظ االعرشاس٠ح اٌجّؼ١ح ِىرة جأة ِٓ اٌّؼذج األعّاء لائّح

 .جٕغ١رٗ ِٓ األلً ػٍٝ ُِٕٙ اثٕاْ ِششذ١ٓ، ثالثح االعرشاس٠ح اٌجّؼ١ح

 

 .اٌشاغشج اٌؼؼ٠ٛح ٌشغً اإلجشاءاخ ٔفظ ذرثغ- 2

 رٌه ِٚغ. فمط ٚادذج أخشٜ ِشج أرخاتُٙ ئػادج ٠ٚجٛص عٕٛاخ، أستغ ٌّذج اٌٍجٕح أػؼاء أرخاب ٠ىْٛ- 3

 اخر١اس ٠ٚرُ. عٕر١ٓ تّؼٟ األٚي االٔرخاب فٟ اخر١اسُ٘ ذُ ِّٓ األػؼاء ِٓ اث١ٕٓ ػؼ٠ٛح ِذج ذٕرٟٙ

 اٌؼاَ اٌغىشذ١ش تّؼشفح اٌمشػح تطش٠مح اٌزوش عاٌفح اٌغٕر١ٓ ِذج تأمؼاء ػؼ٠ٛرُٙ ِذج ذٕرٟٙ اٌز٠ٓ األػؼاء

 .األٚي االٔرخاب ئذّاَ فٛس أٚسٚتا ٌّجٍظ

 6 ِادج

 ِغ اٌذاػش٠ٓ، تأغٍث١ح لشاساذٙا ٚذرخز أػؼائٙا، أغٍة تذؼٛس ٔظاتٙا ٠ٚىرًّ عش٠ح، تظفح اٌٍجٕح ذجرّغ- 1

 .2 فمشج 10 اٌّادج تأدىاَ اإلخالي ػذَ



 .تٙا اٌخاطح اإلجشاءاخ لٛاػذ اٌٍجٕح ذؼغ- 2

 .تاٌغىشذاس٠ح اٌٍجٕح ذض٠ٚذ أٚسٚتا ٌّجٍظ اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ٠رٌٛٝ- 3

 الثالث القسم

 7 مادة

 أْ ٌٍجٕح ٠جٛص اٌذٚس٠ح، اٌض٠اساخ ػٓ ٚفؼاًل. اٌثا١ٔح اٌّادج فٟ ئ١ٌٙا اٌّشاس أِاوٓ ئٌٝ ص٠اساخ اٌٍجٕح ذٕظُ- 1

 .ذرطٍثٙا اٌظشٚف أْ ٌٙا ٠ثذٚ دغثّا أخشٜ ص٠اساخ ذٕظُ

 أْ – اٌؼشٚسج ػٕذ – ٌٍجٕح ٠ٚجٛص. األلً ػٍٝ اٌٍجٕح ِٓ ػؼ٠ٛٓ تّؼشفح – ػاِح وماػذج – اٌض٠اساخ ذرُ- 2

 .ِرشج١ّٓ أٚ تخثشاء ذغرؼ١ٓ

 8 مادة

 ذمَٛ أْ ٚلد أٞ فٟ ٌٙا ٠جٛص اإلخطاس ٘زا تؼذ. تاٌض٠اسج اٌم١اَ ػٍٝ تؼضِٙا اٌطشف دىِٛح اٌٍجٕح ذخطش- 1

 .اٌثا١ٔح اٌّادج فٟ ئ١ٌٗ ِشاس ِىاْ أٞ تض٠اسج

 :تّّٙرٙا ٌٍم١اَ اٌرا١ٌح اٌرغ١ٙالخ اٌٍجٕح ئٌٝ اٌّؼٕٟ اٌطشف ٠مذَ- 2

 .ل١ٛد دْٚ اٌغفش ٚدك ئل١ٍّٙا ئٌٝ اٌذخٛي (أ)

 .دش٠رُٙ اٌّغٍٛتح األشخاص ف١ٙا اٌّذجٛصج األِاوٓ ػٓ واٍِح ِؼٍِٛاخ (ب)

 ٘زٖ داخً اٌذشوح دش٠ح رٌه فٟ تّا دش٠اذُٙ، ِغٍٛتح أشخاص ف١ٗ ذٛجذ ِىاْ أٞ ئٌٝ دذٚد تال اٌذخٛي (ج)

 .ل١ٛد تال األِاوٓ

 طٍة ٌٚذٜ. ِّٙرٙا ئٔجاص عث١ً فٟ ٌٍجٕح ػشٚس٠ح ٚذىْٛ اٌّؼٕٟ، ٌٍطشف اٌّرادح األخشٜ اٌّؼٍِٛاخ (د)

 .ا١ٌّٕٙح ا٢داب ٚوزٌه اٌٛطٕٟ، اٌمأْٛ فٟ ئذثاػٙا اٌٛاجة اٌمٛاػذ اٌٍجٕح ذشاػٟ اٌّؼٍِٛاخ ٘زٖ

 .خاطح جٍغح فٟ دش٠اذُٙ اٌّغٍٛتح األشخاص ِماتٍح ذطٍة أْ ٌٍجٕح ٠جٛص- 3

 .تّّٙرٙا ذرظً تّؼٍِٛاخ ذض٠ٚذ٘ا ٠غرط١غ أٔٗ ذؼرمذ شخض تأٞ تذش٠ح ذرظً أْ ٌٍجٕح ٠جٛص- 4

 .تّالدظرٙا اٌّؼ١ٕح اٌذٌٚح فٟ اٌّخرظح اٌغٍطاخ ئٌٝ فٛسًا ذفؼٟ أْ – اٌؼشٚسج ػٕذ – ٌٍجٕح ٠جٛص- 5

 9 مادة

 ػذ اٌٍجٕح ئٌٝ ِالدظرٙا ذثذٞ أْ اٌّؼٕٟ اٌطشف ٌذٜ اٌّخرظح ٌٍغٍطاخ ٠جٛص االعرثٕائ١ح، اٌظشٚف فٟ- 1

 أعاط ػٍٝ فمط اٌّالدظاخ ٘زٖ ئتذاء ٠جٛص. اٌٍجٕح جأة ِٓ اٌّمرشد١ٓ ِىأٙا أٚ صِأٙا د١ث ِٓ اٌض٠اسج

 أٚ دش٠اذُٙ، اٌّغٍٛتح األشخاص ف١ٙا ذٛجذ اٌرٟ األِاوٓ فٟ اٌخط١شج اٌفٛػٝ أٚ اٌؼاَ األِٓ أٚ اٌٛطٕٟ اٌذفاع

 .خط١شج جش٠ّح تشأْ ٠جشٞ عش٠ؼًا اعرجٛاتًا أْ أٚ ٌشخض، اٌظذ١ح اٌذاٌح

 االذفاق تٙذف اٌٛػغ إل٠ؼاح اٌرشاٚس فٟ اٌّؼٕٟ ٚاٌطشف اٌٍجٕح ِٓ وً ذثذأ اٌّالدظاخ، ٘زٖ ئتذاء تؼذ- 2

 أٞ ٔمً اٌرشذ١ثاخ ٘زٖ ذرؼّٓ أْ ٠ٚجٛص. اٌغشػح ٚجٗ ػٍٝ أػّاٌٙا ِّاسعح ػٍٝ اٌٍجٕح ذغاػذ ذشذ١ثاخ ػٍٝ

 اٌٍجٕح ٠ضٚد أْ اٌّؼٕٟ اٌطشف ػٍٝ ٠جة اٌض٠اسج، ذرُ أْ ٚئٌٝ. آخش ِىاْ ئٌٝ ص٠اسذٗ اٌٍجٕح ذمرشح شخض

 .ا٘رّاِٙا ِذً ٠ىْٛ شخض أٞ ػٓ تاٌّؼٍِٛاخ

 10 مادة

 ِالدظاخ أ٠ح اػرثاس٘ا فٟ آخزج اٌض٠اسج، أثٕاء ٚجذذٙا اٌرٟ اٌذمائك ػٓ ذمش٠شًا اٌٍجٕح ذؼغ ص٠اسج وً تؼذ- 1

. ػشٚس٠ح ذشا٘ا ذٛط١اخ ِٓ ػ١ٍٗ ٠ذرٛٞ تّا ذمش٠ش٘ا األخ١ش ٘زا ئٌٝ ٚذٕمً. أتذا٘ا لذ اٌّؼٕٟ اٌطشف ٠ىْٛ

 اٌّغٍٛتح األشخاص دّا٠ح ذذغ١ٓ الرشاح تشأْ – اٌؼشٚسج ػٕذ – اٌّؼٕٟ اٌطشف ِغ ذرشاٚس أْ ٌٍجٕح ٠ٚجٛص

 .دش٠اذُٙ

 تؼذ – ٌٍجٕح ٠جٛص اٌٍجٕح، ذٛط١اخ ػٛء ػٍٝ اٌٛػغ ذذغ١ٓ سفغ أٚ اٌّؼٕٟ اٌطشف ٠رؼاْٚ ٌُ ئرا- 2

 ػاَ ت١اْ ئطذاس أػؼائٙا ثٍثٟ تأغٍث١ح ذمشس أْ – ٔظش٘ا ٚجٙاخ ػٍٝ اٌرؼشف ِٓ اٌّؼٕٟ اٌطشف ذّى١ٓ

 .تاٌّٛػٛع

 11 مادة

 .اٌّؼٕٟ اٌطشف ِغ ِٚشاٚساذٙا ذمشس٘ا ٚوزٌه عش٠ح، اٌض٠اسج تشأْ اٌٍجٕح جّؼرٙا اٌرٟ اٌّؼٍِٛاخ ذثمٟ- 1

 .رٌه ذفؼً أْ اٌطشف ٘زا ِٕٙا طٍة وٍّا اٌّؼٕٟ ٌٍطشف ذؼ١ٍماخ أٞ ِغ ذمش٠ش٘ا اٌٍجٕح ذٕشش- 2

 .اٌّؼٕٟ اٌشخض ِٓ طش٠ذح ِٛافمح دْٚ شخظ١ح ت١أاخ أ٠ح ٔشش ٠جٛص ال رٌه، ِٚغ- 3

 

 



 12 مادة

 ػٓ ػاًِا ذمش٠شًا اٌٛصساء ٌجٕح ئٌٝ عٕح وً اٌٍجٕح ذمذَ ،(11) اٌّادج فٟ اٌغش٠ح تمٛاػذ اإلخالي ػذَ ِغ

 .ػاًِا ٠ٚظ١ش االعرشاس٠ح، اٌجّؼ١ح ئٌٝ ٠ذٛي ٔشاطٙا،

 13 مادة

 أْ – تؼذ٘ا أٚ اٌؼًّ عاػاخ فٟ اٌّغاػذ٠ٓ األشخاص ِٓ ٚغ١شُ٘ اٌخثشاء ٚوزٌه اٌٍجٕح، أػؼاء ػٍٝ ٠جة

 .تأػّاٌُٙ ل١اُِٙ أثٕاء تٙا أداطٛا اٌرٟ ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌٛلائغ عش٠ح ػٍٝ ٠ذافظٛا

 14 مادة

 .(1) فمشج (8) اٌّادج فٟ ػ١ٍٗ إٌّظٛص اإلخطاس فٟ ٌٍجٕح اٌّغاػذ٠ٓ األشخاص أعّاء ذذذد- 1

 اٌرٟ تاٌّجاالخ خاطح ٚخثشج ػٍُ ٌذ٠ُٙ ٠ىْٛ أْ ٠ٚجة. عٍطرٙا ٚذذد اٌٍجٕح ٌرؼ١ٍّاخ ٚفمًا اٌخثشاء ٠ؼًّ- 2

 .اٌٍجٕح وأػؼاء ٚاالعرؼذاد ٚاٌذ١ذج االعرمالي ٚاجثاخ تزاخ ٠ٍٚرضِْٛ االذفال١ح ٘زٖ ذشٍّٙا

 ص٠اسج فٟ ٠شاسن أْ ٌٗ ٠جٛص ال اٌٍجٕح ٠غاػذ شخظًا أٚ خث١شًا تأْ ٠رؼشع أْ ِؼٕٟ ٌطشف اعرثٕاء ٠جٛص- 3

 .اخرظاطٗ ٔطاق فٟ ٠مغ ِىاْ

 الزابع القسم

 15 مادة

 ٚوزٌه ٌذىِٛرٙا، اٌّٛجٙح اإلخطاساخ تاعرالَ اٌّخرظح اٌغٍطح ٚػٕٛاْ تاعُ اٌٍجٕح ٠خطش أْ طشف وً ػٍٝ

 .ٌزٌه ذؼ١ٕٗ اذظاي ػاتط أٞ

 16 مادة

 اٌّٛػذح ٚاٌذظأاخ تاالِر١اصاخ (2) فمشج (7) اٌّادج فٟ ئ١ٌٙا اٌّشاس ٚاٌخثشاء ٚأػؼاؤ٘ا اٌٍجٕح ذرّرغ

 .االذفال١ح ٘زٖ تٍّذك

 17 مادة

 .دش٠اذُٙ اٌّغٍٛب ٌألشخاص أوثش دّا٠ح ٠مذَ دٌٟٚ اذفاق أٞ أٚ ٚطٕٟ لأْٛ تأدىاَ االذفال١ح ٘زٖ ذخً ال- 1

 ٚال اإلٔغاْ، ٌذمٛق األٚسٚت١ح االذفال١ح أجٙضج الخرظاص ذؼ١١مًا أٚ ذذذ٠ذًا ٠شىً ِا االذفال١ح ٘زٖ فٟ ١ٌظ- 2

 .االذفال١ح ذٍه فٟ األطشاف تٙا ذرؼٙذ اٌرٟ ٌالٌرضاِاخ

 اٌذ١ٌٚح اٌٍجٕح أٚ دّا٠ح عٍطاخ ػٓ ِفٛػْٛ أٚ ِّثٍْٛ ٠ضٚس٘ا اٌرٟ األِاوٓ ذضٚس أْ ٌٍجٕح ٠جٛص ال- 3

 ٚوزٌه 1949 أغغطظ 12 فٟ ج١ٕف اذفال١اخ تّمرؼٝ ِٕرظّح أعظ ػٍٝ فؼاي تشىً األدّش ٌٍظ١ٍة

 .1977 ١ٔٛ٠ٛ 8 فٟ اإلػاف١ح تشٚذٛوٛالذٙا

 الخامس القسم

 18 مادة

. اٌّٛافمح أٚ اٌمثٛي، أٚ ػ١ٍٙا، تاٌرظذ٠ك ٚرٌه أٚسٚتا، ِجٍظ فٟ األػؼاء اٌذٚي ٌرٛل١غ ِفرٛدح االذفال١ح ٘زٖ

 .أٚسٚتا ٌّجٍظ اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ٌذٜ اٌّٛافمح أٚ اٌمثٛي أٚ اٌرظذ٠ك ِغرٕذاخ ٚذٛدع

 19 مادة

 طشدد اٌزٞ ٌٍراس٠خ ذا١ٌح أشٙش ثالثح فرشج الٔرٙاء اٌراٌٟ اٌشٙش ِٓ األٚي ا١ٌَٛ فٟ االذفال١ح ٘زٖ ذٕف١ز ٠ثذأ- 1

 .(18) اٌّادج ألدىاَ طثمًا تاالذفال١ح االٌرضاَ ػٍٝ تّٛافمرٙا أٚسٚتا ِجٍظ فٟ أػؼاء دٚي عثغ ف١ٗ

 ا١ٌَٛ فٟ تاالذفال١ح ٠ثذأ تاالذفال١ح، االٌرضاَ ػٍٝ ِٛافمرٙا ػٓ الدك ٚلد فٟ ذظشح ػؼٛ دٌٚح ألٞ ٚتإٌغثح- 2

 .اٌّٛافمح أٚ اٌمثٛي أٚ اٌرظذ٠ك ِغرٕذاخ ئ٠ذاع ٌراس٠خ أشٙش ثالثح فرشج الٔرٙاء اٌراٌٟ اٌشٙش ِٓ األٚي

 20 مادة

 أٚ اإلل١ٍُ ذذذد أْ اٌّٛافمح أٚ اٌمثٛي أٚ اٌرظذ٠ك ِغرٕذاخ ئ٠ذاع ػٕذ أٚ اٌرٛل١غ ٚلد دٌٚح ألٞ ٠جٛص- 1

 .االذفال١ح ٘زٖ ػ١ٍٙا ذطثك اٌرٟ األلا١ٌُ

 ذطث١ك اِرذاد أٚسٚتا ٌّجٍظ اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ئٌٝ ِٛجٗ تاخطاس ذؼٍٓ أْ الدك ذاس٠خ أٞ فٟ دٌٚح ألٞ ٠جٛص- 2

 ِٓ األٚي ا١ٌَٛ فٟ اإلل١ٍُ ٌٙزا تإٌغثح االذفال١ح ذٕف١ز ٠ٚثذأ. اإلخطاس ٘زا فٟ ٠ذذد آخش ئل١ٍُ ئٌٝ االذفال١ح ٘زٖ

 .اٌؼاَ اٌغىشذ١ش جأة ِٓ اٌّزوٛس اإلخطاس اعرالَ ٌراس٠خ ذا١ٌح أشٙش ثالثح فرشج الٔرٙاء اٌراٌٟ اٌشٙش

 تاخطاس ٚرٌه اإلػالْ، ٘زا فٟ ِذذد ئل١ٍُ ألدٜ تإٌغثح اٌغاتمر١ٓ ٌٍفمشذ١ٓ ٚفمًا ذُ ئػالْ أٞ عذة ٠جٛص- 3

 أشٙش ثالثح فرشج الٔرٙاء اٌراٌٟ اٌشٙش ِٓ األٚي ا١ٌَٛ فٟ اٌّفؼٛي ٔافز اٌغذة ٠ٚظثخ. اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ئٌٝ ٠ٛجٗ

 .اٌؼاَ اٌغىشذ١ش جأة ِٓ اٌّزوٛس اإلخطاس اعرالَ ٌراس٠خ ذا١ٌح



 21 مادة

 .االذفال١ح ٘زٖ تأدىاَ ٠رؼٍك ذذفظ ئتذاء ٠جٛص ال

 22 مادة

 ٌّجٍظ اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ئٌٝ ٠ٛجٗ ئخطاس طش٠ك ػٓ االذفال١ح ٘زٖ ٔمغ ٚلد أٞ فٟ طشف ألٞ ٠جٛص- 1

 .أٚسٚتا

 اعرالَ ذا١ٌح أشٙش ثالثح فرشج الٔرٙاء اٌراٌٟ اٌشٙش ِٓ األٚي ا١ٌَٛ فٟ اٌّفؼٛي ٔافز ٠ظثخ إٌمغ ٘زا- 2

 .اٌؼاَ اٌغىشذ١ش جأة ِٓ اإلخطاس

 23 مادة

 :٠ٍٟ وّا أٚسٚتا ِجٍظ أػؼاء اٌذٚي تاخطاس أٚسٚتا ٌّجٍظ اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ٠مَٛ

 .ذٛل١غ أٞ (أ)

 .اٌّٛافمح أٚ اٌمثٛي أٚ ٌٍرظذ٠ك ِغرٕذاخ أ٠ح ئ٠ذاع (ب)

 .(20) ،(19) ٌٍّادذ١ٓ طثمًا ٔافزج االذفال١ح ٘زٖ ذظثخ ذاس٠خ أٞ (ج)

 .(10) ٚ (8) ٌٍّادذ١ٓ طثمًا ئجشاءاخ ِٓ ٠رخز ِا ِاػذا االذفال١ح، تٙزٖ ٠رؼٍك اذظاي أٚ ئخطاس أٚ ػًّ أٞ (د)

 .إللشاس٘ا االذفال١ح ٘زٖ ػٍٝ ٚلؼٛا – تزٌه ِخ١ٌٛٓ تاػرثاسُ٘ – أدٔاٖ اٌّٛلؼْٛ

 ِؼرّذج سع١ّح تاٌرغاٚٞ ٚوٍراّ٘ا ٚاٌفشٔغ١ح، اإلٔج١ٍض٠ح تاٌٍغر١ٓ 1987 ٔٛفّثش 26 فٟ عرشاعثٛسؽ فٟ ذّد

 سع١ّح ٔغخ ئسعاي أٚسٚتا ٌّجٍظ اٌؼاَ اٌغىشذ١ش ٠ٚرٌٛٝ أٚسٚتا ِجٍظ ِذفٛظاخ فٟ ذٛصع ٚادذج ٔغخح فٟ

 .أٚسٚتا ِجٍظ فٟ ػؼٛ دٌٚح وً ئٌٝ


