
 

RESTRICTED 

 

 

 ةع+اشلا ةلئسألا
 

 ؟اLمLسأ جاردإ )"ةعومBCا" وأ "ز/اج"( تامولعملا مظن ةينقتل ةيلودلا ز/اج ةكرش يونت نيأ

 .ةيدوعسلا لوادت 56 ة<زاوملا قوسلا – ومن 56 ا3م3سأ جاردإل ةعوم)'ا ططخت

 

 ؟حرطلا ةيلPي/ NO ام

ام3س 1.363.934 ـل Q6وأ ماع حرط ءارجإ GHI 56ملا ةعوم)'ا يونت
ً

  .حرطلا دع` ةعوم)'ا لام سأر نم %13 لداع\ ام لثمت 

 %8.5 ةبسxب ةديدج م3سأ رادصuو ،نqيلاrsا نqمpاسملا لبق نم mIسانت ساسأ klع ةكرشلا م3سأ Q6امجإ نم %4.5 عيب نم حرطلا نوbت<و

 .يرعسلا رارقتسالا ةيلآ قيبطتل 56اضإ صيصختك حرطلا م3سأ نم Ql 15%إ لصي ام صيصخت متzسو .لاملا سأر Q6امجإ نم

 

 ؟مLسألا ]Zع باتتكالل نول/ؤملا نورمثTسملا م/ نم

 دارفألا نولpؤملا نورمث�سملا )ب و دارفألا �qغ نولpؤملا نورمث�سملا )أ :امp ن<رمث�سملا نم نqتح<رش klع حرطلا م3سأ 56 باتتكالا رصتقي

 .ةيدوعسلا لوادتل ة<زاوملا قوسلا - ومن 56 لوادتلل ةطش� ةظفحم نوbلتمي نمم

 

  :م/ )دارفألا _^غ( نول/ؤملا نورمثTسملا

  .صا�rا ا��اسrs فرصتت ةيلام قوس تاسسؤم .أ

 تـــــــxّيُع دـــــــق ةـــــــيلاملا قوـــــــسلا ةـــــــسسؤم نوـــــــbت نأ ةط<رـــــــش ةرادإلا لاـــــــمعأ ةـــــــسرامم 6ـــــــ5 اـــــــ3ل صخرـــــــم ةـــــــيلام قوـــــــس ةـــــــسسؤم ءالـــــــمع .ب

 لـــــــيمعلا نـــــــع ةـــــــباين ةـــــــ<زاوملا قوـــــــسلا 6ـــــــ5 رامث�ـــــــسالاو حرـــــــطلا 6ـــــــ5 ةكراـــــــشملا لوـــــــبقب ةـــــــصا�rا تارارـــــــقلا ذاـــــــختا نـــــــم اـــــــ��كمت طورـــــــش`

  .ھنم ةقبسم ةقفاوم klع لوصrsا Qlإ ةجاح نود

 قوــــــــس يأ وأ ،ةــــــــيلاملا قوــــــــسلا وأ ،ةــــــــيلاملا قوــــــــسلا ةــــــــئيp اــــــــ�� ف�ــــــــ¥ع¤ ةــــــــيلود ةــــــــئيp يأ وأ ،ةــــــــيموbح ةــــــــ3ج يأ وأ ،ةــــــــكلمملا ةــــــــموbح .ج

  .عاديإلا زكرم وأ ،ةئي3لا ا�� ف�¥ع¤ ىرخأ ةيلام

 ةــــــــسرامم 6ــــــــ5 اــــــــ3ل صخرــــــــم ةــــــــيلام قوــــــــس ةــــــــسسؤم اpريدــــــــت ةــــــــظفحم قــــــــ<رط نــــــــع وأ ةرــــــــشابم ،ةــــــــموrsbا نــــــــم ةــــــــكولمملا تا©رــــــــشلا .د

  .ةرادإلا لامعأ

  .ةيرعلا جيل�rا لودل نواعتلا سلجم لود 56 ةسسؤملا قيدانصلاو تا©رشلا .ه

  .رامث�سالا قيدانص .و

 6ــــــــــ5 اــــــــــ�°لع صوــــــــــصنملا تاــــــــــبلطتملا نوفوتــــــــــس\ نيذــــــــــلاو ةــــــــــ<زاوملا قوــــــــــسلا 6ــــــــــ5 رامث�ــــــــــسالاب مــــــــــ3ل حومــــــــــسملا نqــــــــــميقملا �ــــــــــqغ بــــــــــناجألا .ز

  .ة<زاوملا قوسلا 56 نqميقملا �qغ بناجألا رامث�سال يداش�¥سالا ليلدلا

  .ةلpؤملا ةي±نجألا ةيلاملا تاسسؤملا .ح

  .عاديإلا زكرم ىدل باسحو ةكلمملا 56 يرامث�سا باسح حتف م3ل زوجي ن<رخآ نq<رابتعا صا�²أ يأ .ط

 .ةيلاملا قوسلا ةئيp مpددحت ن<رخآ صا�²أ يأ .ي

  :م/ دارفألا نول/ؤملا نورمثTسملا

 دق نوbي نأ )أ( :ةيتآلا �qياعملا نم يأ نوفوتس́و ،عاديإلا زكرم ىدل باسحو ةكلمملا 56 يرامث�سا باسح حتف م3ل زوجي نويعيبط صا�²أ

 )10( ةرشع نع لقت الو يدوعس لا<ر )40,000,0000( نويلم نqع̧رأ نع ا�·ميق عومجم لقي ال ةيلاملا قاروألا قاوسأ 56 تاقفصب ماق

ار3ش ةرشع I¼ثالا لالخ ةنس ع̧ر ل© 56 تاقفص
ً

 .يدوعس لا<ر )5,000,000( نqيالم ةسمخ نع ھلوصأ 56اص ةميق لقت ال نأ )ب( .ةيضاملا 

الصاح نوbي نأ )د( .Q6املا عاطقلا 56 لقألا klع تاونس )3( ثالث ةدم لمعلا ھل قبس وأ لمع\ نأ )ج(
ً

 قاروألا 56 لماعتلل ةماعلا ةدا3شلا klع 

الصاح نوbي نأ )ه( .ةئي3لا لبق نم ةدمتعملا ةيلاملا
ً

 ا�� ف�¥عم ة3ج نم ةدمتعم ةيلاملا قاروألا لامعأ لاجم 56 ةصصختم ةين3م ةدا3ش klع 

ايلود
ً

. 
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 ؟باتتكالا deنكمي فيك

 )دارفألا _^غ( نول/ؤملا نورمثTسملا

o \سملا كراش� �qغ( نqلpؤملا ن<رمث�سملا klع ةكراشملا رصتقتو ،رماوألا ل)À ءانب ةيلمع ق<رط نع )دارفألا �qغ( نولpؤملا نورمث

 .ةيدوعسلا لوادتل ة<زاوملا قوسلا - ومن 56 لوادتلل ةطش� ةظفحم نوbلتمي نيذلا )دارفألا

 )دارفألا( ن^ل/ؤملا نورمثTسملا :)ب( ةحhرشلا

o سملا ةكراشم رصتقت� - ومن 56 لوادتلل ةطش� ةظفحم نوbلتمي نيذلا )دارفألا( نqلpؤملا ن<رمث�سملا klع )دارفألا( نqلpؤملا ن<رمث

 �ÅHIرفلا يدوعسلا وأ ،ةيلاملا Ä6جارلا وأ ،ةيدوعسلا ةيرعلا ÃHI ي¸ سإ ش¤إ ةكرش ىدل امإ ةيدوعسلا لوادتل ة<زاوملا قوسلا

 .ةيلاملا ةيارد وأ ،لاتzبا©

o ــــــــيع¤ مــــــــتqلا يدوعــــــــسلا كــــــــنبلا نÇجارلا فرــــــــصمو ،)باــــــــس( ي�اــــــــطي�Äرفلا يدوعــــــــسلا ةكرــــــــشو ،ةــــــــيلاملا ةــــــــيارد ةكرــــــــشو ،6ــــــــ�ÅــــــــHI ©باzلاــــــــت 

 .نqلpؤملا دارفألا ن<رمث�سملا ةح<رشل )"ةملتسملا تاjCLا" مساب نqعمتجم م�°لإ راش\( باتتكالا تابلط مالتسال

o ع باتتكالا متيkl سملا لبق نم حرطلا م3سأ� .ةملتسملا تاr(3ا ىدحإل ةينو�¥كلإلا تاونقلا لالخ نم )دارفألا( نqلpؤملا ن<رمث

ةوالع
ً

 .Q6املا كراش�سم عم رامث�سالاب ةقلعتم تاراسفتسا يأ ةشقانمب ÉHIون ،كلذ klع 

 

 ؟يqاopلا حرطلا رعس نع نالعإلا متmس klم

 .رماوألا ل)À ءانب ة�¥ف ةيا��ب حرطلا م3سأل يÊا��لا رعسلا نع نالعإلا متzس


