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 3102أكتىبر  32  اإلثنني

م

يفممتامماظلاسةماظـاغقةمعـمبعدمزفرمؼقمماإلثـنيمإجؿؿاسًام„ؿعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمماظؿصدؼرمةسؼدتمىـ

ماٌفـدسممدةبرئامم2017مأطؿقبرم23اٌقاصؼم ممرئقسمم–مسؾلمسقلك/ معصطػكممجمؾسماإلدارة ,واٌفـدسم/

م,وم–اظـفاريم مماظدطؿقرممحضقررئقسماظؾفـة مواظصـاسةم–أذرفماظربقعلم/ ماظؿفارة مبقزارة ماظؽقؼز مرئقسموحدة

مماظلادة عـممسدد,و مماظؿصدؼراظعاعؾنيمبؼطاعموماىؿعقةأسضاء مواإلسالم مباىقزةورجالماظصقاصة ماىؿعقة ممبؼر

م:معـاضشةبفدفمإدؿعراضمووذظؽمم,

م

لسٌادة  وحدة الكىٌس خطة " كافة املطتجدات اخلاصة بإتفاقٍة الكىٌس ,وإلقاء الضىء على 
لتحقٍق أكرب إضتفادة ممكنة من اإلتفاقٍة ,و الطلع التً ميكن عدد الطلع املطتفٍدة 

 ضمها ,ودور جمتمع األعمال يف حتقٍق ذلك"
 

 

أذرفم/مموباظدطؿقرماظلادةمايضقربمعرحؾًام جملص اإلدارة رئٍص – علً عٍطى/  شاللقاء بكلمة املهندبدأ 

طاصةماٌلؿفداتممٌـاضشةمم,عؤطدًامسؾكمأػؿقةمػذاماظؾؼاءمرئقسموحدةماظؽقؼزمبقزارةماظؿفارةمواظصـاسةم–اظربقعلم

ماًاصةمبإتػاضقةماظؽقؼز مأنمإم ًدعةممعصرمتشاركمصقفااظيتمماالتػاضقاتماظدوظقةأػؿمعـممتعدمتػاضقةماظؽقؼز,عؤطدًا

م.مضطاعماظؿصدؼر

م

خاللماظػرتةماألخريةموخاصةمبعدممبعضماظؿغرياتماإلدنابقةضدمذفدممعصرمضطاعماظؿصدؼرميفمأنموضدمأطدمدقادتفم

م,اظؼراراتماالضؿصادؼةم معؤخرًا طقػقةماإلدؿػادةمععرصةموعـاضشةماالتػاضقةممؼدسقمظضرورةماألعرماظذياظيتممتمتطؾقؼفا

م.عضاسػةماظصادراتماٌصرؼةبفاموعـمثؿمؼادةماظؼطاساتماٌقجقدةزظمعـفا

م

وباظدطؿقرممباظلادةمايضقرطؾؿؿفمعرحؾًاممرئٍص جلنة التصدٌر باجلمعٍة –ثم بدأ املهندش / مصطفى النجاري 

حقثمأسطكمغؾذهمسـماٌـاصبماظيتمتؼؾدػام,مرئقسموحدةماظؽقؼزمبقزارةماظؿفارةمواظصـاسةم–أذرفماظربقعلم/م

معـصؾفماياظلم,مضؾؾ مأنمؼؿقىلمعلؽقظقة مزؼادةمسددماظلؾعماٌلؿػقدةمضؿـمسؾكوضدمأطدمدقادتف معـاضشة مأػؿقة

معـماإلتػاضقة موذظؽمظؿقؼقؼمأطربمإدؿػادةمممؽـف ماظؽقؼز ماظصرفمإتػاضقة مدعر مبعدمهرؼر وجقدميفمزؾمموخاصة

م.%معـمحفؿماظؿفارةماظعاٌقةم25اظلققماألعرؼؽلماظذيمميـؾم

 
ماظشؽرم رئٍص وحدة الكىٌس بىزارة التجارة والصناعةم-أشرف الربٍعً /  كتىرثم بدأ الد م,عقجفًا طؾؿؿف

مظدسقتف ماظؾؼاءماهلامم,مظؾفؿعقة متؿقحمعـمخاللماتػاقماٌـارؼماظصـاسقةمأموضدمأطدمدقادتفهلذا ماظؽقؼز نماتػاضقة

مظؾصاد مجدؼدة مآصاضا مبفا, ماٌقجقد ماألعرؼؽقةاٌؤػؾة ماظلقق ميف ماٌصرؼة م,مرات مدقادتف مأذار ماظلققوضد مأن

تعدممأغفام,مطؿام%معـماظـاتجماإلمجاظلماظعاٌل30معامؼؼربمعـمخاصةمأغفاممتـؾاألعرؼؽقةمتعدمعـمأػؿماألدقاقمو



تؿقحماالتػاضقةمظؾصادراتماٌصرؼةم,حقثمم%معـمإمجاظلماظقارداتماظعاٌقة23أطربمعلؿقردمعـماظعاملمبـصقبمؼؾؾغم

مظؾلققماٌصرؼة.أعرؼؽقةمؾفاغبماألعرؼؽلمظدخقلمعـؿفاتمدخقلماظلققماألعرؼؽلمدونمعزاؼامعؼابؾةمظ

م

مرئقلقةموػكمطاظؿاظل:عقادمم6نمبرتقطقلماتػاضقةماظؽقؼزمؼشؿؾمأموضدمأطدمدقادتفم

  .هددمايدودماىغراصقةمظؾؿـارؼماظصـاسقةماٌؤػؾةماٌادةماألوىل:م •

  .ػقذماظربوتقطقلهددمتشؽقؾموعفامماظؾفـةماٌشرتطةمواٌعـقةمباإلذرافمسؾكمتـماٌادةماظـاغقة: •

  .هددمضقاسدماٌـشأموطقػقةمحلابفاماٌادةماظـاظـة: •

مرؼؽقةمظؾؿقؼؼمعـمدالعةماٌلؿـداتختؿصمباإلجراءاتماظيتمتؼقممبفامدؾطةماىؿاركماألعماٌادةماظرابعة: •

  .واظقصاءمباظشروطماظؽػقؾةمبإطلابماٌـؿفاتماٌصرؼةمحؼماظـػاذمإىلماظلققماألعرؼؽقةمبدونممجارك

  .تـظؿمأؼةمتعدؼالتمضدمتؾقؼمباظربوتقطقلميفماٌلؿؼؾؾمادةماًاعلة:اٌ •

م.تـصمسؾكمتقضقتمدخقلماظربوتقطقلمحقزماظـػاذماٌادةماظلاددة: •

م

مإىل مدقادتف مأذار ماظؽقؼزاٌمطؿا مباتػاضقة ماٌلؿػقدةوخملؿفداتماًاصة ماظلؾع مسدد مظزؼادة ظؿقؼقؼمأطربممطؿفا

م%.98طاعماٌالبسمواٌـلقجاتمدفؾمزؼادةمصكمغلؾةماظصادراتمتصؾمظـأنمضمعؤطدًا,ممادؿػادةمعـماالتػاضقة

م

إدرائقؾ,معؤطًدامأنمػـاكمدوظةمإزاظةمحلادقاتماظؿعاعؾماالضؿصادىمععمماظعؿؾمسؾكمموضدمأطدمدقادتفمسؾكمضرورة

واظصنيمماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمصعؾكمدؾقؾماٌـال,مقةتػاضاالشأنمملمتػفؿمباظطرؼؼةماظصقققةمبعػاػقؿمطـريةم

مبقـفؿامؼؿعاوغانمبشؽؾموثقؼمصكماجملالماظؿفارىمواالدؿـؿاري ممرشؿماالخؿالصاتماىقػرؼة أنماظعالضاتممطؿا,

تلريمبشؽؾمجقدمواتػاقمواظؾقزغسمظؽـمسالضاتمرجالماألسؿالمؼشقبفامبعضماظؿقترممواظدبؾقعادقةمبنيمعصرموترطقام

م.حؿكماآلنمماظؿفارةمايرةمدارى

م

م,اإلدرائقؾقةماألعرؼؽقة,مدؿعؼدماجؿؿاسفاماظدورىمخاللمذفرمغقصؿربماٌؼؾؾأنماظؾفـةماٌشرتطةماٌصرؼةموضدمأطدم

م معـاضشة ماظصادراتحقثمدقؿؿ ماظؽقؼز,مم حفؿ ماتػاضقة ماياىلمصكمإرار اظذىممتمخاللماظربعماظلابؼمعـماظعام

ماٌؽقنماإلدرائقؾك مظـلؾة ماظشرطاتماٌصرؼة مموعدىمادؿقػاء ممواظؿكمتؼدر), ماىؿاركممم(م%10.5بـمحاظقًا وإخطار

ؿكػقضمغلؾةماٌؽقنماإلدرائقؾكمصكماٌـؿفاتماٌصرؼةمبألعرؼؽقةمبفا,مصضالمسـمعـاضشةمرؾبماىاغبماٌصرىما

م.. % 8%مإىلم10.5اٌصدرةمعـم

م

ماإلوضدمأذارمدقادتفمإىلم ثقةمضؿصاديمظؾلػارةماالعرؼؽقةمصكمعصرمواًاصةمبعؼدمعػاوضاتمثالتصرذناتماٌلؿشار

ضطاعماظؿؽـقظقجقاماىلماتػاضقةماٌـارؼماظعاعؾةميفمشرطاتماظقدةماالعرؼؽقةمظضؿماٌؿبنيمعصرموادرائقؾمواظقالؼاتم

ماظؽقؼز“اظصـاسقةماٌؤػؾةم محقثمأطدمدقادتفم” إغفمخاللماالجؿؿاعماٌشرتكماٌصريمواالدرائقؾلماالعرؼؽلمم,

م ماضرتح ماٌاضل مؼقغقق مصك مسؼد ماٌؿقدةاظذي مظؾقالؼات ماظؿفاري ماالتصاالتمماٌؽؿب مجمال مصك اظؿعاون

أنموزارةماالتصاالتمم,عضقػًاماموادرائقؾمصكماظقالؼاتماٌؿقدةمقاماٌعؾقعاتمسؾكممنطمعامؼؿؿمبنيمعاظقزؼوتؽـقظقج

اتػاضقةماظؽقؼزمإالميفمحاظةموجقدممبؿطؾقؼذرطةمعصرؼةممتؼقمظـمأغفمحقثم,مميفمػذاماظشأناٌصرؼةمدؿؽقنماٌعـقةم

مادرائقؾل.دؿريادمعؽقنماظقالؼاتماٌؿقدةمإلمردقمممجرطقةمعرتػعةمعـمجاغب

م



اظقزارةمتلؿفدفمخاللماظػرتةماٌؼؾؾةمزؼادةمضاسدةماٌلؿػقدؼـممعـماالسػاءاتماىؿرطقةماظؿكمتؼدعفاموضدمأطدمأنم

مباٌـارؼ مسؾكمصادراتماٌـؿفاتماٌصـعة ماالعرؼؽقة ماظؽقؼز”اٌؤػؾةماظقالؼاتماٌؿقدة ماإلتػاضقةموأال” متؼؿصر

م.دؼرمظؾقالؼاتماٌؿقدةسؾكمسددمحمدودمعـماظشرطاتماظـاذطةمصكماظؿص

م

م ماظقزارةإىلمعشريًا م,تمأن متصدؼرػا مؼؿؿ ماظؿك ماظلؾع مغقسقة مظزؼادة مضطاعمحقثلعك مسؾك ماظرتطقز ماىؾقدمدقؿؿ

ماألحذؼةمواظؿكمتػرضمو حؼائبممسؾك%م20وم,م%م48اظقالؼاتماٌؿقدةماالعرؼؽقةمردقمممجرطقةمتصؾماىلمسؾقفا

م م موا,اظقدمواحملاصظموحؼائبماظلػر ماىؿرطقةوسؾكماٌـؿفاتماظزجاجقة ماظردقم ممظؿكمتصؾمغلؾة م,م%م28مسؾقفا

األمساكمو%مواظؾققمماجملفزةم25,وبعضماظلؾعماظغذائقةمواظؿكمتؾؾغمغلؾةماظردقمماىؿرطقةمساظقةمطاألجؾانمبـلؾةم

م م26واظؼشرؼاتمبـلؾة مم,وم% ماٌـؿفاتماظـؾاتقة ماو ماظػقاطف ماو متصؾمواظيتماًضرواتماجملفزة مسؾقفا اىلماظردقم

م.م%م29.8

م

ارتػعتمخاللماظػرتةاٌاضقةممإالمأغفامملمترتػعمممضدمأنماظصادراتماٌصرؼةماىلماظقالؼاتماٌؿقدةموضدمأطدمدقادتف

ماظصادراتماٌصرؼةمأنمتشفدمحقثمعـماٌؿقضعباظؼدرماٌؿقضعممعـمخاللماإلتػاضقةم,وذظؽمٌقمسقةماظصادراتم,

مظؾؿال ماٌقمسقة ماظؿعاضدات مبدء معع ماٌؼؾؾ ماظعام مخالل مدعرمضػزة مهرؼر مضرار معـ معلؿػقدة متـاصلقة بسمبأدعار

ماظصرف.

م

ممأطدمثؿ مواٌـلقجاتممتـؾ معـمخاللم98أنمصادراتماٌالبسماىاػزة متصدؼرػا معـماٌـؿفاتماظؿكمؼؿؿ %

أنمامجاظلمصادراتمحقثم,م%معـماظصادرات82ذرطةمتلؿققذمسؾكمم35عـفام"اظؽقؼز"ماٌـارؼماٌؤػؾةمإتػاضقةم

معـذم مم9بؾغمم2005االتػاضقة معـفا م1ح760م,واظيتمتؿضؿـعؾققنمدوالرمخاللماظعامماٌاضلمم674.4عؾقاراتمدوالر

مو موغلقج معالبسمجاػزة مصادرات مدوالر ماظشرطاتمم9ح3عؾققن مإمجاظل مبؾغ مصقؿا مشذائقة مصادرات مدوالر عؾققن

مذرطة.م966اٌلؿػقدةمعـماإلتػاضقةمحنق

م

مأضاف مظؾؿعرؼػمباظربوتقطقلم,حقثممتمسؼدماغمطؿا ماٌدنمواٌـارؼماظصـاسقة مزؼارة ماٌاضقة فممتمخاللماظػرتة

موعدؼـةمبدرمواٌـطؼةماظصـاسقةميفماظعنيماظلكـةموعدؼـةماظلادسمعـماطؿقبرممغدواتممبدؼـةماظعاذرمعـمرعضان

مظاٌصاغعممسددمعـم,طؿاممتمزؼارة موتؼدؼؿماظدسؿمهلا ؼةماظعامماياظلمؿؿمضؾؾمغفاأغفمدقمطؿا,مؾؿعرفمسؾكمعشاطؾفا

مظؾؿلفقؾمهدؼثماٌقضعماإل مظظؽرتوغلمظؾقحدة ماظؾقاغاتمواٌعؾقعاتماظالزعة حقلممؾشرطاتايصقلمسؾكمطاصة

م.اإلتػاضقة

م

مأن مدقادتف مأطد مموضد موحدة مضد مواظصـاسة ماظؿفارة مبقزارة مااظؽقؼز مصـاسة مدراداتمظؿطقؼر ألحذؼةمضاعتمباجراء

اٌلؿقىماًارجلماظؿقاصؾم,طؿاممتمسؾكممعـمخاللماالتػاضقةمتصدؼرػاذظؽمظزؼادةمو,معؿضؿـفماألحذؼةماظرؼاضقة

م معـؾ مساٌقة مذرطات مNike“عع مUnder Armour”و” موسؼدم” ماٌؿكصصة ماالعرؼؽقة ماجملالت معع واظؿقاصؾ

ماسضا موعع ماالدرائقؾقة ماظؿفارة موشرصة ماالدرائقؾقة ماظصـاسات ماهاد معع ماظؿقاصؾ مسـ مصضال ماظؽرتوغقة ءمغدوات

م.اظؽقنرسماالعرؼؽلمظضؿانمادؿؿرارماظؿأؼقدمظالتػاضقة

م



لعكمماىلمزؼادةمتم,حقثمأطدمبأنماظقزارةمعطاظبمعصرمباظؿقدعمصكمإضاصةماٌـارؼماظصـاسقةممثؿمأذارمدقادتفمإىلم

سؿفامصـاماظؿكمتؿكذػامايؽقعةماالعرؼؽقةمواهمصعقبةمحاظقامظؾلقاداتمايؿائقةمتقجدمأغفمإالمماٌـارؼماظصـاسقةم

متشؿؾم,وضدمأذارمدقادتفاظقرـقةم محاظقا ماظلادسمعـمعـارؼمباظؼا10أنماٌـارؼماٌؤػؾةمصكمعصر ػرةماظؽربىم)

اظعاذرم/مصرمعدؼـةمغ/ممذربامعصرم/معدؼـةمبدرم/معاؼقمم15/ماىقزةم/مجلرماظلقؼسم/ماظؼؾققبقةم/ممعدؼـةماظعؾقر/ماطؿقبرم

م/دعقاطم/ممعـارؼميفمودطماظدظؿا)اٌـقصقةم3ومدعـفقر(/مظؾقريةميفمحماصظةماالدؽـدرؼةم)امعـمرعضان(مموعـطؼؿني

وعـطؼؿنيمباظصعقدم)بينم(ماظلقؼسم/االمساسقؾقة/معـارؼم)بقردعقدمم3ةمضـاةماظلقؼسماظدضفؾقة(مويفمعـطؼ/ماظغربقةم
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م

 التً أثارت النقاط اهلامة التالٍة:وم فتح باب املناقشة ث
 فمإلدخالمعـؿفاتماألظقعقـققممضؿـمبـقدماإلتػاضقةم,وػـاممتماظؿأطقدمبأنماإلتػاضقةمغقمػؾمػـاكاظؿلاؤلممتم

 ترطزمبشؽؾمأطربمسؾكماظؼطاساتماظيتمتؿؿقزم‟فؿموارداتمطؾري.تضؿمطاصةماٌـؿفاتماٌصرؼةموظؽـفام

 متماظؿأطقدمسؾكمضرورةمهدؼدمأػؿماظؿقدؼاتماظيتمتقاجفماظؿصدؼرميفمضطاساتماٌػروذاتمواٌالبسم

م مواظيتمتعد ماظغذائقة مواظصـاسات ماىاػزة ماظؽقؼزعـ مإتػاضقة معـ ماظؼطاساتماٌلؿػقدة ,حقثمأنممأطرب

وػـامم,مم2016م–م2012خنػضتم‟دةمخاللماظػرتةمعامبعدماظـقرةمدراتمعصرمعـماٌالبسماىاػزةمضدمإصا

ساتمطؿامأغفمؼؿؿمأنموحدةماظؽقؼزمتعؿؾمبشؽؾمعلؿؿرمسؾكمتقلريمسؿؾقاتماظؿصدؼرمهلذهماظؼطاممتماظؿأطقدم

 اظعؿؾمحاظقًامإلدخالمصـاساتماىؾقدمأؼضًامظإلدؿػادةمعـماإلتػاضقة.

 م مؼؿؿ ماظعؿؾممتماظؿأطقدمعـمضؾؾماجملؾسماظؿصدؼريمظؾغزلمواظـلقجم,أغف عـمضؾؾماجملؾسمسؾكمحاظقًا

مسؾكمعلؿؾزعاتماإلغؿاجممجذبماٌلؿـؿرؼـمعـماظصني مايصقلمعـفؿ م,‟قثمؼؿؿ ميفمعصر ظإلدؿـؿار

 زعةمظؾؼطاعم,ممامؼقصرماظؽـريمعـماظقضتمواظؿؽاظقػ.اظال

 معـفا مظؼطاعماٌػروذاتموصادراتمعصر مباظـلؾة مأغف معـمصإنمممتماظؿأطقد مأعاغًا مأطـر اظلققماألوروبلمؼعد

غصقبماظلققماألوروبلمعـمصادراتمعصرمعـماٌػروذاتمأطربمموػقماألعرماظذيمدنعؾاظلققماألعرؼؽل,

م م, ماألعرؼؽل مغصقبماظلقق ماطؿعـ مؼلؿطقع مال ماظؼطاع مأن ماظؿأطقد ممت ميفماظلققما مأطرب مبشؽؾ ظؿقدع

م ماظؿأطقدمسؾكمميبمسؾكمغصقبماظلققماألوروبلدقؽقنمظذظؽمعـمتأثريمدؾاألعرؼؽلمٌا مؼؿؿ ,وعـمػـا

 ضرورةمزؼادةمعصاغعماٌػروذاتموخاصةميفماظصعقد.

 مسؾك ماظعؿؾ مضرورة مسؾك ماظؿأطقد ماظؿؿقؼؾممت مآظقات ماٌػروذمتقلري موظصـاسة ماٌاطقـاتمات هدؼث

موإداٌب مصاغع ماإلغؿاجمايدؼـة ميفمصـاسةمخالمتؽـقظقجقا مٌصر ماظؿـاصلقة ماظؼدرة ,وذظؽمبفدفمزؼادة

موإدخالم ماظؿؿقؼؾ مسؾك مأدادل مبشؽؾ مؼعؿؿد ماٌصرؼة ماظصادرات معضاسػة مأن م,حقث اٌػروذات

 تؽـقظقجقاماإلغؿاجمايدؼـة.

 مممت ميفمسام مأغف مصـاسم2016اظؿأطقد مواظػاطفةممتمتصدؼر مواًضروات ماٌعؾؾة ماألشذؼة معـؾ اتمشذائقة

مضقؿؿفم مم92اجملؿدةممبا م,عـمضؿـفؿمصادراتمبؼقؿةم مصؼطمعلؿػقدةمعـمم3.9عؾققنمدوالر عؾققنمدوالر

اظيتمتقاجفمصادراتمعصرمعـماظصـاساتماظغذائقةم,ظذامدنبمإزاظةماظؿقدؼاتمواظصعقباتممإتػاضقةماظؽقؼز

 .يفمإتػاضقةماظؽقؼزم

 عؾقارمدوالرمدـقؼًامم90أنماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمتلؿقردمأشذؼةمعصـعةممبامضقؿؿفماإلذارةمإىلمممتت

م,وػقماألعرماظذيمذنؿؿمضرورةم‟ثمعؿطؾؾاتمعضاسػةمصادراتمعصرمعـم ,غصقبمعصرمعـفامضؽقؾمجدًا

 اظصـاساتماظغذائقةمٌـؾمػذاماظلققماظؽؾري.



 بشؽؾمطؾريميفمضطاعمواظذيمإغؿشرمممايذاءماظرؼاضلزفرمعؤخرًامماظعاممحقثتغريماظؽؾريميفماظذوقمػـاكم

مضدمبدأتميفمإغؿاجفم,وذظؽمؼقجبمضرورةم مانمعصاغعماألحذؼةمواىؾقدميفمعصر صـاسةماىؾقدم,طؿا

متؿطؾؾفمػذهماظصـاسةمعـموزارةتعاونم سؿاظةمصـقةمعدربةمماظرتبقةمواظؿعؾقؿمواظؿعؾقؿماظػينمععماظؼطاعم,ٌا

 ؾكمأسؾكمعلؿقىمحقثمأنماظعؿالماظػـقةمتعؿربمػكمأداسمتؾؽماظصـاسات.س

 أغفميفمخاللماظلؾعةمأذفرماظؼادعةمدقؿؿمغؼؾماظعاعؾنيموايرصقنيممبـطؼةمعصرماظؼدميةمماإلذارةمإىلمتم

ضرورةمإدؿغاللمذظؽمإلدخالمتؽـقظقجقاماإلغؿاجمواظؿصـقعمواإلػؿؿامممممامؼؿطؾبم,مإىلمعـطؼةماظروبقؽل

ماظيتمب موخاصةميفمصـاسةماألحذؼة مواظؽؿؾققتر ؿدرؼبماظعؿالماظػـقةمسؾكمإدؿكدامماٌاطقـاتمايدؼـة

 تلؿؾزممعفاراتمصـقةمساظقة.

 مدققم ماظلققماألعرؼؽلمؼعد مبان م,حقثممتماظؿأطقد ماٌالبسماىاػزة مإىلمضطاعمصـاسة متتماإلذارة

م,وذظؽمظؿـقعم ماٌالبسماىاػزة معـ مظصادراتمعصر مباظـلؾة اىاظقاتمواىـلقاتميفماظقالؼاتمضكؿ

اٌؿقدةماألعرؼؽقةم)اىاظقاتماظالتقـقةم/ماىاظقاتماظعربقةم/ماىاظقاتماإلصرؼؼقةماألعرؼؽقةم(م,حقثمأنمظؽؾم

 صؽةمأذواضفام,طؿامأنمػذاماظؿـقعماظؽؾريمؼلؿحمظشرطاتمأضؾمحفؿًامباظدخقلميفمػذاماظلققماظضكؿ.

 دوظةمخدعقةموتؽـقظقجقةم,وعـمػـاماألصؾمدوظةمصـاسقةموظؽـفامممتماظؿأطقدمبأنمدوظةمإدرائقؾمظقلتميف

ميؽـمإدخالمتؾؽماًدعاتمضؿـماإلتػاضقةم‟قثمؼؿؿماإلدؿعاغةمبفاميفمتؾؽماًدعاتماظؿؽـقظقجقةم,م

متؿعدىم معرتػعة مبأدعار مواظيتمؼؿؿمايصقلمسؾقفا ميفمجؾبماٌؽقغاتماظصـاسقة مسؾقفا معـماإلسؿؿاد بداًل

بـقدماؤلمحقلمإعؽاغقةم‟ثمآظقاتمهؼقؼمذظؽم,صؿؿماظؿأطقدمبأنمذظؽمؼؿطؾبمتغقريماظؿؽؾػةم,ممتماظؿل

 اإلتػاضقةمباظؽاعؾم,وػقماألعرماظذيمؼؿلؿمباظصعقبة.

م
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