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�8 آ��� أص�ل ال�ی8 إ���� و��h,�  -ال���Yن.–g@% 8�% حI�ل$ %�C اMج�زة ال��ل��        ·
 �  .م ١٩٦٤ی��ی   ٣٠و��ر�� #��Yج� وزارة ا�و�jف ال�I ی� �

·       <Y@# ا���8 ��% �  .١٩٦٤إ# یH ١٣ال*�ی( #=��� أص�ل ال�ی8 #�ل@�ه ة �
·        #�  .١٩٧٢%�8 ��ر�� ��Y%�ا #��. ال=��� �� أآ
  .- ال�آ�راg@%،- a حI�ل$ %�C ال��ل���١٩٧٣%�8 ��ر�� #�ل=��� �� ��ی�        ·
� ش�  ی�ن�$ %�م        ·� �%�Y� ذ�� إلC درج� أ�mjم١٩٧٨ر.  
� إلC درج�       ·jش�  �, ای  %�م ر �  .م١٩٨٤أ��ذ �
·       �  .م١/٩/١٩٩٧أ���ت إل�$ ر/��� Yj> ال*�ی( #�ل=��� �

·        �� �n �  .م١٩٩٨ی��ی  ٢٠ُ%�8m أ��ذا �
� غ ل��ة ���8 ا#�ءا �8        ·�  �n ذا�  ٢٠٠٣ی��ی  ٢٠ %�8 أ�



·        ��� ������ح آ��� ال�را١٩٨٠آ�' �Hِ,َjِ 8 ال��ت ا���t�M وال� #�� ل�,��ت #Y�ه�ج، #��
��دت�� وال�ری. #�� ح�( C�j #�� أر#\ ���ات% �  .وان�ب ل�ل

·       � :  ش�رك #*=> آ�ن$ %���ا �
  .ج���� ا�زه  .���ل-١
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   ·       ���@Oال wآ ���دة ال% ���ی�� ال��wة آ�' �H,j 8 وزارة ا�و�jف ال�I ی� #�ل# ��t�Mا.  
   ·        ����\ ال��x ال� #�� #�I ، وا��رت ال��� �    ش�رك �� وض\ ���> ��hI*�ت ال*�ی( �

$ �8 وض�ح "درا��ت �� %��م ال*�ی( "ال@�/�� #}لz آ�ب Y�  ل$ ل�=�ن أ# ز وأه> � اج��� ل> ل
�jود.  

����� ا�       ·  # �ِ|�Yُن ال��  .زه  ووزارة ا�و�jف #�I ش�رك �� ج��\ ل
�I  و�=� ال�= �� وال��ی�� ال���رة وإ�tم ?#�د       ·# ��� -أش ف %�C %� ات ال ��/H ال��

�نYت�� - #,�آ��j��� �  .وش�رك �
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��@*Yت  
·        HI��  ووض\ ت@ ی ،������أ���ت إل�$ ال����� ا���t�M #�ل��ی�� ال���رة �*[ ال ��/H ال

*E ��ثE ل,��ن ��Yی K ال��  ���� و�� E*Yی.  
��ل ال�%�ة ا���t�M #�ل��Yج� ا�ه��� وال*=���� ،�� ال�روس وال�*�ض ات        ·� �ل$ ن��ط وا�\ �

����  .و�h,� ال
·        a{�# ض ات وال��وات�*�� ه}ا ال���ط إلC ال��ارس ال*=���� وا�ه���، ح�( ی�%C إلC ال�آ�� ی

 ال��ارس ، و#,�� ال�����ت و�n ه� �8 ال���ت 
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��=� ال� #�� الY��دی� �       ·�� ری�ض "� # ن��� ����ر ا��$ ل$ ���رآ�ت �� اt%Mم �� ال�
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 I� ه� ��رجK�ت �  :  ا�%��ل ال
   

وذلY@# z> ال� ی�� #=��� . ١٩٧٦:١٩٨٠-آ�ن ل$ ش ف ال�ری. #�=� ال�= �� ل��ة أر#\ ���ات       ·
����# zال� %�� ل�,��8 وال,��ت، وذل ����ال�را��ت ال <Yjو ��أم ال@ ىال� ی � -  wیw�ال �,% z��ال

�@#��- �����  . وأش ف �tل ذلC�% z #�� ال ��/H ال����� #�}a ال
·        H/�� ال C�% ش افMوا ����ال�را��ت ال <Yj �آ�� آ�ن ل$ ش ف ال�ری. #�ل��ی�� ال���رة �

   .8�١٩٨٤:١٩٨٨ ��� –ال����� ل��ة أر#\ ���ات 
����� ا��Mم       ·# H���ی��  �١٩٩٣*�� #8 ���د أ��ذا زا/ ا ل��ة ثtث� أش�  �� ���  ت�لC ال�#
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ت�لC ال��H ل��ة ���8 درا���8 #�ل����� ا���t�M ال��ل��� #��tم ?#�د �8        ·
 ,�وذلz ل�ری. ال*�ی( و%���$ وال��Y  و%��م ال@ ?ن لthب ال�را��ت  ١٩٩٧ی�ن�$:١٩٩٥ن��
  .ال����

� دا�H ال����� و��رج�� # %�ی� ال�����و� . آ�ن� ه}a ال� ة ح���� #�ل���ط ال��
د%�a ال���� ال��ل� ل�*��رة ا���t�M #�ل�wا/  #��ی�� وه ان ل��ة %� ة أی�م أ��ذا زا/ ا، و�\ 

 �Ij  ه}a ال��ة �@� آ�ن� ح���� #�ل�*�ض ات ص,�ح� و��Yءا ل�thب وه���ت ال�ری. #�ل���� و�
��Yج� �� ه}a ال��ی�� و�n ه�،وذلzال  
 ت�g ش�رآ� ��$ وزارة ا�و�jف ال�wا/ ی� # .  
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   أه> ال���ط ال��م

�، وی��ون �\ %������ت #��ی�� ال��wة ذات ن��ط دی�� وث@��� واج�ی�لC ا�ن ر/��� إح�ى ال
� ش ف ����ت #�ل��wة وال@�ه ة �� �,�H ال@��م #�xی�� #�� ��ا�@� ج,�� ال����ء ال��n ه� �8 ال

��. إدارت��#���ی�� ث> ر/��� �.  
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