
    

      

   

   

   

   

          

         

   

   

          

           

          

   

  

             

          

  � (ا  � (اا'  �

 1999ة نسلين دعبملاة يارعون ناق

د اوملايب ترت

ل واألل صفلا

ة يديهمتم اكحأ

 :ة داملا

 .ن وناقالم ساـ  1

 .ر يسفتـ  2

ي ناثلال صفلا

ين دعبملاة يارع

 .ن يعدبملاى عارـ  3

 .دع بمب قلح نمـ  4

 .ة ياعرلابع تمتلاـ  5

ث لاثلال صفلا

ق ودنصلا

 .ه يلعف ارشإلاوه رقموق ودنصلاء اشنإـ  6

 .ق ودنصلاض ارغأـ  7



   

   

            

          

          

         

           

   

     

        

       

       

       

            

         

   

     

ع بارلال صفلا

ق ودنصلارة ادإ


.ه تاصاصتخاوه ليكشتوس لجملاء اشنإـ 8



.ة يوضعلاط ورشـ 9



.س لجملات اعامتجالي نوناقلاب اصنلاـ  11



.ه تاطلسولس جملات اصاصتخاـ  12



.ه تاصاصتخاوم اعلان يماألن ييعتـ  13


س ماخلال صفلا

ة عجارملاوت اباسحلاوة يلاملا


.ق ودنصلاد راومـ  14



.ة نزاوملاـ  15



.ت اباسحلاـ  16



.ة عجارملاـ  17



.ة ماعلاة عجارملار يرقتوي ماتخلاب اسحلان ايبـ  18



.ق ودنصلاد راومم ادختساـ  19


س داسلال صفلا

ة يماتخم اكحأ
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 ق ودنصلاة يفصتـ  20

ح ئاولا لر ادصإة طلسـ  21

(ا (اا'

ة نسلين دعبملاة يارعون ناق

ل واألل صفلا

ة يديهمتم اكحأ

ة نسلن يعدبملاة ياعرن وناقن وناقلاا ذهى مسيـ 1

ر خآى نعمق ايسلاض تقيم لا من وناقلاا ذهي فـ 2

م اكحأب جومبن يعملاق ودنصللم اعلان يماأله بد صقيم اعلان يمألا

أ شنملان يعدبملاة ياعرلي موقلاق ودنصلاه بد صقيق ودنصلا
ة داملام اكحأب جومب

.



1999 

(1999/5/26) 

.
 ن وناقلام سا

. "1999
� "



.
 ر يسفت

(1) :



"

 "


, (1)13
� ة داملا

"

 "


,6
�



                               
     

                              
       

         

                             
   

                                

   

    

   

   

   

         

                  

                    
        

                    
   

   

            

ب جومبة لكشملاع دبملاب قلح نملة ينفلاة نجللاا هبد صقي "ة نجللا "
 ,4ة داملام اكحأ

ي فت افلؤمول امعأاع دبإبز يمتيص خشي أه بد صقي "ع دبملا "
ت اذن وكتة يفاقثلات اعانصلاون ونفلاوب ادآلان يدايم
، ي باجيإي موقء اطعه نعج تنير كتبمى وتسم

ة داملام اكحأق فوأ شنملاق ودنصلاء انمألس جمه بد صقي "لس جملا "
, (1)8 

 .ة ضايرلاوب ابـشلاوة فاقثلار يزوه بد صقي "ر يزولا "

ي ناثلال صفلا

ين دعبملاة يارع

 .ن يعدبملاى عار

 .نيعدبمللًايعارر يزولان وكي)1(ـ3


ب جيون يعدبملابل صتيا مل كبة قلعتملات امولعملابه تافاومب لطين أي فق حلاى عارللن وكي)2(

.ت امولعملاك لتم يدقتق ودنصلاة رادإى لع


ق لعتير مأي أي فة ددحموة ماعة غبصت اذت اهيجوتلس جمللر دصين أى عارللز وجي)3(
 .ن يعدبملاب

 .ع دبمب قلح نم



                      

                    

                   

   

           

                  

                                         

                               

                    

   

   

   

  

   

          

                            

                    
         

                

   

 .ة يبداألوة ينفلات اداحتالال ثمتة ينفا ًناجلر يزولال كشي)1(ـ4

 .ه بجومبة رداصلاح ئاوللاون وناقلاا ذهم اكحألا ًقفودع بمب قلح نمبن اجللاى صوت)2(

 .ناجللاة يصوتى لعءانبع دبمب قله ضوفين مو أر يزولاح نمي)3(

 .ة ياعرلابع تمتلا

 :ا ذإن وناقلاا ذهم اكحأق فوة ياعرلابه ترسأوع دبمل كع تمتيـ 5

 ,ن وناقلاا ذهن م 4ة داملام اكحأق فودع بمب قلح نم )أ(

 ,قودنصلاة يوضعة قاطبى لعًالصاحن اك )ب(

 .ح ئاوللاق فوه ترسأد ارفأوه صخشن عت اكارتشان مه يلعا مد ادسبم اق )ج(

ث لاثلال صفلا

ق وندصلا

 .ه يلعف ارشإلاوه رقموق ودنصلاء اشنإ

 .ة يرابتعاالة يصخشلاه لن وكتو "ن يعدبملاة ياعرلي موقا لق ودنصلا "ى مسيق ودنصأ شني)1(ـ6

ت ايواللان مى أي فوع رفء اشنإه لز وجيوم وطرخلاة يالوق ودنصللي سيئرلار قملان وكي)2(
 .ق ودنصلابة يلاملاوة يرادإلاا هتاقالعح ئاوللاد دحتوى خراأل

 .ه ضوفين مو أر يزولاف ارشإت حتق ودنصلان وكي)3(



       

            

                   

             

              

          

           

                 
    

   

   

   

   

   

        

                          
           

                     

             

              

 .ق ودنصلاض ارغأ

 :ة يتآلاض ارغألاق ودنصللن وكتـ 7

 ,ي عامتجاالل فاكتلاق يرطن م ,ن يعدبملاة ايحن يماتى لعل معلا )أ(

 :ة لاحي فن يعدبمللة يلاملات ادعاسملام يدقت )ب(

 ,ن سلار بكلو أة يحصب ابسألج اتنإلان عز جعلا )ًوالأ(

، ل معللص رفد وجوم دع )اًيناث(

 ,ه ترسأد ارفألوه لج العلا )اًثلاث(

ا مبسحج اتناإلوء اطعالن مد يزملاى لعدع بملان يعتي تلات ادعاسملاح نم )ج(
 .ح ئاوللاه ددحت

ع بارلال صفلا

ق ودنصلارة ادإ

 .ه تاصاصتاخوه ليكشتوس لجملاء اشنإ

س راميوت ابجاولاه نعة باينى دؤيوه نوئشى لوتي ,ق ودنصلاة رادإلس لجمأ شني)1(ـ8
 .ه ضارغأق يقحتن مه نكمتي تا لت اصاصتخاال

 :ي تآلاه جولاى لعر يزولاة يصوتى لعء انبء ارزولالس جمن مر ارقبلس جملال كشي)2(

 ,رغ فتمريغيس ئر )أ(

 ,ًاررقموًاوضع ,م اعلان يمألا )ب(



                  
     

                     
   

   

        

             

            

            

             

                  

   

           

                        

             

                   

                

            

                   

                   

نعد يزيال  , صاصتخالاوة لصلات اذت اهجلان ولثميء اضعاألن مد دع  )ج(
ً  ,ا وضعر شعى نثأ

ىرخأة دملد يدجتللة لباقت اونسث الث )ج) (2(د نبلاي فا هيلعص وصنملاة يوضعلاة دمن وكت (3) 
 .ب سحف

 .ة يوضعلاوط رش

ـ 9 :ن أس لجملاو ضعي فط رتشي

 )أ( ,ا ًينادوسن وكي

 )ب( ,ة عمسلاوة ريسلاد ومحمن وكي

ةلماكلاة يلهاألب ً  )ج( ,ا عتمتمن وكي

 )د( .ة ناماألو أف رشلابة لخمة ميرجي فن يدأد قن وكيال 

 .ه ولوخب صنملان مء افعإلا

ـ 10 (1) :ة يتآلات الاحلان مي أي فه بصنمن ملس جملاي فو ضعي أى فعي

 )أ( ,ة يبطلاة قايللام دع

 )ب( ,ة يلاتتمت اعامتجاة ثالثن عل وبقمر ذعو أن ذإر يغبه فلخت

 )ج( ,ة نامألاو أف رشلابة لخمة ميرجي فه تنادإ

 )د( .ة يليثمتلاه تفصن ادقف

 (2) :ة يتاآلت الاحلان مي أي فس لجملاي فو ضعي أب صنمو لخي

 )أ( (1) ,د نبلام اكحأب جومب ,ه بصنمن مه ئافعإبر ارقر ودص



          

           

                     

   

             

                      

                  
    

   

     

                           
            

                
        
         

       

             
          

             

                   

               

 .ه تلاقتسال وبق )ب(

 )ج( .ه تافو

 (3) .ر يزولان مة يصوتبء ارزولالس جمن مر ارقبه ولخة لاحي فب صنملاأل مي

 .س لجملات اعامتالجي نوناقلاب اصنلا

ـ 11 (1) .ء اضعألاف صنن مر ثكأر وضحبلس جملات اعامتجالي نوناقلاب اصنلال متكي

س يئرللن وكيت اوصألال داعتة لاحى فون يرضاحلاء اضعألات اوصأة يبلغأبت ارارقلاز اجت
 .ح جرمت وص

(2) 

 .ه تالطسوس لجملات اصاصتاخ

ل الخإلام دعع مو ,ه يلعف ارشاإلوق ودنصللة ماعلاة سايسلاع ضوبلس جملاص تخي
 : (2)ة يتاآلت اطلسلاوت اصاصتخااله لن وـكتم دـقتا مم ومعب

ص تخملار يزوللق ودنصلابن يلماعلاة مدخط ورشوى فيظولال كيهلاح ارتقا )أ (
د اصتقالاوة يلاملار يزوة يصوتد عبا هتزاجإلء ارزولاس لجملا هعفرل
س لجملاوة يرشبلاد راوملاة يمنتوة ماعلاة مدخلاول معلار يزووى نطولا

 ,ر وجأللى لعاأل

ـ 12 (1)

نيعدبملاة ياعرل ق ودنصلات اعورشموط طخوة ماعلات اسايسلاة زاجإ
 ,اع دبإلاى لعد عاسيي ذلام ئالملاخ انملاد اجيإو

 )ب(

 )ج ( ,ريزوللا هعفروة يونسلاة نزاوملات احرتقمة زاجإ

 ,ه تاصاصتخاذ يفنتى لعه دعاستي تلان اجللال يكشت

 ,ق ودنصلاض ارغأق يقحتض رغبى رخألات اهجلاع مل ماكتلاوق يسنتلا

 )د (

 )ـه(



              
      

               

             

                    
       

   

   

           

                        
  

                     
             

                 

           

             

             

                

              

                  

هجماربوه ططخوه تسايسوق ودنصلاف ادهألم اعلام يوقتلام اهمبم ايقلا  )و (
 ,ىئواللاوى موقا لى وتسملاى لعا هروطتو

 )ز ( ,ا هريوطتوا هتيمنتى لعل معلاوق ودنصلال اومأر امثتسا

 )ح ( .ه تاعامتجات اءارجإم يظنتلح ئاوللار ادصإ

هتاطلسن م ً اهلكشية نجلي أى لإو أم اعلان يمالله تاصاصتخاوا يأض يوفتلس جمللز وجي (2) 
 .ة بسانما هاريي تلاط باوضلاوط ورشلاب

 .ه تاصاصتخاوم اعلان يمألان ييعت

ريزولاة يصوتى لع  ءانبء ارزولالس جمه تمدخط ورشد دحيوه نيعيم اعن يمأق ودنصللن وكي ـ 13 (1)
. 

مدعع مو ,ه نوئشف يرصتوق ودنصلاة رادإن عل وألاي ذيفنتلال وئسملاو هم اعلان يماألن وكي (2) 
:ة يتاآلت اصاصتخااله لن وكتم دقتا م م ومعبل الخاإل

 )أ ( ,ق ودنصلاض ارغأق قحتي تلات اسايسلاوج ماربلاوط طخلاد ادعإ

 )ب( ,ة يونسلاة نزاوملات احرتقمد ادعإ

 )ج ( ,نيلماعلاة مدخط ورشوت اراداإلول كايهلاح ارتقا

ً ايجراخو ً  )د ( ,ا يلخادق ودنصلال يثمت

كلذلة مظنملاة يلامالح ئاوللاون يناوقلل ً  )ـه( ,ا قفوق ودنصلال اومأن مف رصلا

 )و ( ,ق ودنصلان عة باينت ايقافتالاود وقعلام اربإ

مل ً  )ز ( ,لس جملاه ررقيا ا قفوه ضارغأق يقحتلا هرامثتساوق ودنصلال اومأة رادإ



               
     

   

   

   

    

   

    

            

           

                
   

             

               

            

            

   

                

                             
    

ب ناوجلاى طغتث يحبا همظنر يوطتون يعدبملان عت امولعملار يفوت )ح (
 .ن يعدبمللة يداصتقالاوة يعامتجاال

س ماخلال صفلا

ة عجارملاوت اباسحلاوة يلاملا

 .ق ودنصلاد راوم

 :ن مق ودنصللة يلاملاد راوملان وكتتـ  14

 ,ت اكارتشالاة ليصح )أ (

هددحتا ملًاقفود البلابي بنجألاوى لحملام اعلاي عادبإلاط اشنا لد ئاعة ليصح )ب(
 ,ح ئاوللا

 ,ي رامثتساالط اشنلاه جوأول امعألاح ابرأ )ج (

 ,ة لودلاه لا هصصختي تلات اناعإلاوت ادامتعالا )د (

 ,لس جملاا هلبقيي تلاا ياصولاوت ابهلاوت اعربتلا )ـه(

 .ه لة صصخملاف اقواألد ئاع )و (

 .ة نزاوملا

ا هررقتي تا لة ميلسا لة يبساحملاسس أللًاقفود عت ,ة لقتسمة نزاومق ودنصللن وـكت)1(ـ15
 .ة لودلا



                    
            

   

                

                        

   

               

                             
    

   

          

                     

            

              

                 
      

   

               

                    
   

           

تاريدقتا هيفًانيبمة يونسلاة نزاوملاي فاكت قول بقر يزوللع فرين أس لجملاى لعب جي
 .ة صتخملات اهجلاى لعا هضرعلة ئطوتة مداقلاة يلاملاة نسللت افورصملاوت ادارياإل

(2) 

.ةميلسلاة يبساحملاس سأللًاقفو ه لامعأل

 .ت اباسحلا

ةافوتسموة حيحص تاباسح ظفحب قودنصلا موقي ـ  16

لكة ياهند عبق ودنصلات اباسحة عجارمب كلذ ي ف

 .ة عجارملا

هضوفين مو أ ىموقلا ة عجارملان اويدم وقي
)3(.ة يلامة نس

ـ  17

)4(.ىموقلاة عاجرملان اويدر يرقتوي ماتخلاب اسلحان ايب

 :ة يتآلات ادنتسملاة يلاملاة نسلاة ياهنن مر هشأة ثالثز واجتت الة دمي فًايونسر يزولللس جملاع فري

 ,ي ماتخلاب اسحلان ايب )أ (

 ,ق ودنصلات اباسحن عى موقلاة عجارملان اويدر يرقت )ب(

ط طخى لإة فاضاإلبة يلاملاة نسلاء انثأق ودنصلابل معلار يسح ضوير يرقت )ج (
 .ل بقتسملاي فه جماربوق ودنصلا

ـ  18

 .ق ودنصلاد راومم ادختسا

ي فق ودنصلاد راومم دختستم دقتا مم ومعبل الخإلام دعع مو ,ه ضارغأق يقحتلق ودنصلاد راومم دختست
 :ي تاآل

 ,ن يعدبملاة ياعر )أ (

ـ  19



           

            

                 

   

   

   

   

   

         

             

   

      

                    
            

                   

            

             

   

            


,ق ودنصلال امعأر ييستوة رادإ )ب(



,ق ودنصللم اعلاي طايتحاالة يذغت )ج (



.ه ضارغأق يقحتلة مزالن وكتف رصللى رخأه جواي أ )د (


س داسلال صفلا

ة يماتخم اكحأ

 .ق ودنصلاة يفصت

 .ن وناقى ضتقمبال إق ودنصلاة يفصتز وجي الـ  20

 .ح ئاوللار ادصإة لطس

ل الخإلام دعع مو ,ن وناقلاا ذهم اـكحأذ يفنتلة مزاللاح ئاوللار ادصإر يزولاة قفاومبلس جمللز وجيـ  21
 :ة يتاآلل ئاسملام ظنتح ئاولر ادصإه لز وجيم دقتا مم ومعب

، ك لذة مظنملاة يلاملان يناوقلام اكحأة اعارمع مق ودنصللة يباسحلاوة يلاملا )أ (

 ,ه تاسايسوق ودنصالل اومأر امثتساسس أ )ب(

 .ق ودنصلاا همربيي تلاد وقعلات اءارجإ )ج (
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