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لارا اتلاعمة الومج علاملألظفنيلواملتطألعنيلوكللمنلاالعال الجبمعلااتربع تلواابع ا ت.

ل

لمجعلااتربع ت.جلاااتزارلة انزاهالل-1

لااشف ف الاات مالمعلكللاملتربعنيلااذانلاجمعمألنل س االاعمة ا.ل-2

لامل ا ا.لماكألاحللريمجعلااتربع تلوفقلمة ال-3

لواستخجمامه لاغباضلااتنم الااعتم ع ا.لاامألالاتس لمجعلااتربع تلة اشف ف الجلمجعلل-4

لاملتربعني.سؤوللأم رلاةتربلس إلارا الاعمة الاملل-5

اامتن )لعنلاسدددتخجمارلاابسددد ئللأولاابسدددألرلوااسدددأل لااالتسدددتأللةؤ،لاأيسددد ننلأول إنلة  ل ددد للمنللل-6

لاا   لنلة بامتا.

تق ضد ه لأ لتةألا لسدألالااعبللللعجمرو دخسد الللالاسدتأللمنسدألةأللاعمة المأل ةه لاتحق قلمنفةالللل-7

لاحملجمرلهل .

لأمألاهل .ة وعالصبفل غلأكثبلمنلأافل ا للبمبتزواجملاملتربعنيلل-8

حسددددددالاا ألائظلواايعمالاملةمألللةه لجللاابن  ااعمة الحسدددددد ة تلجللاملألرعافلة امألاللات لااتسددددددبل-1

لاعمة الوةن خلع ىلتألع ه تلص حالااسالح ا.

تالعهجماليقجماالأولع ن الاخت ذلك فالاحت  ط تلااسدددددددددالمالااالزمالا مح فعالجيالع ىلكللمنلحبألزل-2

لع  ه لمنلااض  )لأولاانقصلأولاات فلأولااختال،.

ألةالع ىلاابنألكلااالاتة مللمةه لوات لحتجماجملسددح الةقجم لاملسددتط )لةشدد   تلملاعمةت ألنلمجمفألع تلل-3

للاملجمابلااتنف ذ .لعالتة  م تلاسجم ه عمة المبألمنلخزانالالاملب اغلااالات لسجماره ليقجمًا

مب لازاجملعنلاملب غلاحملجمرلةن خلع ىلط الكت ةيلمنللجيألزلاذالاسدددددددددددددتجمعولاحل عالأنلا ألنلااجمفعليقجمًال-4

 .منلاملجمابلااتنف ذ لرمجمابلاأرا الااط ابالوة عتم 
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ااتسددألاقلوااسددتثم  لخطالااتربع تلجلضددألخلأهجمافلااراخلاحملجمرالا سددنالااتشددأ   الومب لللل سدد ضددعلال-1

لا يبلاخلطالااتنف ذاالا جمة ا.

ااتسدددألاقلوااسدددتثم  لتطألابل  ئمالاابع الة سدددتمبا لوةن خلااشدددباك تلازا رالااباراتلل سددد انبأيلع ىلل-2ل

لاعمة المنلااتربع تلواابع ا ت.

اقلوااسددددتثم  لةةرا الااةال المعلاابع الوااشددددبك خلواات كجملمنلااألف خلة اتزام تللااتسددددألل سدددد قألرلال-3ل

لاعمة الجت هه لوكذاكلة اتنس قلمعلارا الااتس للواأعالرلاتقجما لااتق  ابلااالزمالهل لةذاك.

لاترب)لاسفلك فلستستخجمرلهذهلااتربع ت.لااات كجملمنلأنلأ لط الل-4

سددددتخجمارل ا الالات لمجةه لمنلاملترب)لاىللحسدددد كلةن يلة سدددد لاعمة الة االاامألالمج عللااجما)ات لل-5ل

لح الة عمة ا.الواعباخاتلمةتمجمالمنلأصح كلااس

ةعجمارلااس اتلخ صالة اتربع تلمنلأصللوصأل الوحتمللأ  ً م لمتس س انللللللللللةااشؤونلامل ا اللل س لقألرلالل-6

له .ح ثلابنيلكللااس للاس لاعمة الو   لتسج  ه لو   لتبخ س

خبت لاعمة انلوحتسددبلأعجماره لوأ   مه ل بللةجمااالااسددنالامل ا الا جمة الحبضددأل للللاأاسدد اتختت لل-7ل

لمنجموكلمنلارا الااشؤونلامل ا ا.

لملباعةته لوتجم  قه .لاأاس اتحتفظلصأل لل-8

ا ل لرو اابع ا تنلوتقجما لتقبابلعنهجيال صددددجملوتسددددج للك فالااتربع تلاانقجماالوااتربع تلااة ن الولل-9

لااة   لا جمة ا.لاأرا ااىلل

لايف قلاامألاللجلحم ه لخلجممالااأبضلااالمجةولمنلأع ا.لل-10

ت تزرلاعمة الومألظفيلمجعلااتربع تلواابع ا تلة أفسددددددددددد  لاا  مللعنلمة ألم تلأمألاللااتربع تلل-11

لواابع ا تلوطبقلصبفه لا جه تلاملةن الوااب  ة ا.

تق  ابلر  قاللاعجمارلاىلتطب قليع رلحم سيبلمةرتفلةالاتتبعلحبكالااتربع تلومبا بته لة أض فالللل-12

واانسبالللايف  ه ا جمة المتضمنالاملب اغلااالمتلمجةه لوك ف الللاأا رتوييجلح نالويشبه لع ىلاملأل علل

لااس ف الاملخسسالا هجمفلأولاانش ط.

الئحالمنلت  ا لاعتم ره نلواب غلةه لمج علمألظفيلاعمة انلواسب لااةمللة  لتةجمالللةهذهلاالابجمألااةمل

لاحقلهل لاةتجماخلمنلت  ا لذاكلااتةجمال.


