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  )��� ـ ����( ـ ���م ا����ءات دا�
 ���و���١

  . ��-� ,�م ا�+*�ن ا�)'�&  /    $�#" ا�!�� ا��آ��ر

  : �� -�4  ـ -��3 $����2وف ا���0 ٢

 ��B ا��Aن و ,+�ون ا�0ً� و ��8& و وا?� و #��ن   <��=  ٢٢١٦١أ ـ ا��:��� ا9$��ا�8 و�7رة

 �ًC��> ا��D Eا��2-�-& و-��3 ا9-)�ل ا��ال ,�4 ا�!�اد وذ� &�-HI$  ��0ا���2وف ا� J�

 K:��� إ��اد ا�H-وط و�+� ��N �O�$ �2نP ب���أو  Jل ا����R�� E�Sا % ٥أو�,�� ر#

�ن D��4� ��RV ١٩٩٨ �!�& ٨٩ا����ء .   

 &R-�Y7& ا���Rب ـ ا� .  

  . ج ـ ا�!]
 ا��]�ري

  . د ـ #�$�& أ,�2ل 

  .و ـ  ا��!]�
 $R-�Y& ا����R2ت  

 &�-�V ر-�[ ـ�   .  ا��

  ـ  :���4 -ـ -��3 $����2وف ا����2 ٣

 _Pأ ـ ,�ض ا`#��ر �0)��4 وا   .  

   ـ أي �Sوط أ��ى �:K4, �A ا����ء �� ا`#��رب 

٤d-ا���2ر _�� e-ر �� ��ر�CS &AfA �, 
  .  ـ ��ة #�-�ن ا����ء وا��:��� ا9$��ا9 �8 ��

  

      رg�8 ا�2+��-�ت               ��-� ا��2�-� ا���R                     ا��2-� ا���م    

  

        

        

        

        

        



  ��$J ا�+�وط ا����ـــــــ&

�ن ٥Dم ا����O?أ �R��� ١٩٩٨ �!�& ٨٩ـ          ]hC� 
2O� ءH> &-h�0��= ا��و89'   

  . ا��Oا#& ���2 �" -�د $+:D= أ?�Oم ا�8f'& ا����2& �24�ازD& وا�'!�$�ت و89'& ا��I2زن


 ا�!�,& ا��Cj �+, &�D�kا ٦R7 Eا��2-�-& وذ� &�-HI$ ا�8 ا����ي��:��� ا9$�ر-� ا�� ـ -�" �

  . و-��م اl-)�ل ا��ال ,K4 ا�!�اد $��]4!&

٧]�? K4,  d�n 
O� �2 ا����ء #��اY�- أن o[- ـ .  

�ح �J ,�م وJP أي �Sوط P��J ��ا,�ة ا��7& �� �'�-� ا����ء $'�q -�!" $��)�ا?& وا�

�ن أوDم ا����O?آ�ا#& ا�+�وط وأ d��I� وا�+�وط ٩٨ �!�& ٨٩ �'��0ت &-h�0��= ا��و89' 

 �C2��0'��= وn �� &'0n 
ا����& �hC[ ا�7��2)& و-]K4, o ���م ا����ء ا���K4, J�7 آ

  . $��I" ا�]C& ����& ا����ء واي �E�h� &0��I #��" ا#���Rد ا����ء 

�ر-� ����9ت  -�" ��2= �� ا�]C& ����& ا����ء  ����O$ 3ا#& ا�+�وط وا�2�ا�0nت ,��� 

  وإر<�,= $����2وف ا���0

        ـ ـ ـ ـ ::::الشروط اخلاصة الشروط اخلاصة الشروط اخلاصة الشروط اخلاصة 

١ �Dو��O�9ا J3 ا���-�V �,  r'0م وا�f�#9ا ��$ Jـ  ا��� .  
  ٠ ـ ا���ر-� ��Iزن ا��2-�-& ٢

  .   و#��" ر�t أي ,��ء �d��I �4+�وط ا���ح 

�,� ��_ ا���2ر� 
R7 "O8��, "-��� ��4أ� ]f,ا�2'�د أ d-.  

  �g2 ور�7ت  ) ٥(                 ��J هh[ ا��Oا#& �� 

   

     رg�8 ا�2+��-�ت             ��-� ا��2�-� ا���R                ا��2-� ا���م       
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�FF�FF�FF�FF        &(7��2ا� 
  ))))))))$��ن ا��n9ف �'

 ا�2�O& ا��?�ة ا#" ا�)�d م

١ &[D�#٢٠٠ ,�د  #"١٠dا�  

٢  &[D�#٩٠ ,�د  #"١dا�  

٣  &[D�#٦٠٠ ,�د  #"٣ dا�  

٤  =[D�#ا9ف٤٠ ,�د  #"  ٢٠  

٥  =[D�#٦٠٠ ,�د  #" ٥dا�  

�ل  ٦$ J2> g٣٠ ,�د آ� dا� 

gآ� 

٧   o+� ن�!� t��� ١٠ ,�دdا�  

  

  

 �Rا�� �-�  رg�8 ا�2+��-�ت                                            ��-� ا��2

                                                                                                    

  ا��2-� ا���م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        



  

  ا���ا���ت ا���� وا��
وط ا�����
  

�� ا���ل �� ������ت ����� او ٣/  �	 ٣ ����� -  ١� '&%� ان $��ن "!� �� ��

�!� ان )��ن �����ت ا"����� ( )�� ���/ �. ا(دو$� �,��%� � �� �+!� او اور

�� را0$  12 و ا"�2 ��د ""����6 و$�5/ ��ده ا"�3"� ��و �6 �ا���م وا"��اد �

ا"�+�	 / ,�ده ا"=��� و�;م و,�د را0$ ( '��;ه ا"�:39 وا"��13 �8ود ���و$��� 

 /�;ه ( وا"�8ء ا(�&�ا�� ) ��6"� و"��� ��?� ا"��13 / �� �;م )��ب ا"�+�"�'

��� B��( ) 9  )ا"�+�	 �� �;م �Eوج ا"��13 / د'� ا"�;ر$� / �Cت ا"�2 ا"�:3
�� ا���ل �� ������ت ����� او ٣/  �	 ٥ ����� - ٢ � '&%� ان $��ن "!� �� ��

�!� ان )��ن �����ت ا"����� ( )�� ���/ �. ا(دو$� �,��%� � �� �+!� او اور

��6 و$�5/ ��د �6 ��� را$0 ا"��اد � 12 و ا"�2 ��د ""��ا���م وه ا"�3"� ��و

ا"�+�	 / ,�ده ا"=��� و�;م و,�د را0$ ( '��;ه ا"�:39 وا"��13 �8ود ���و$��� 

 /�;ه ( وا"�8ء ا(�&�ا�� ) ��6"� و"��� ��?� ا"��13 / �� �;م )��ب ا"�+�"�'

����Cت ا"�2  B��( ) 9  )�Eوج ا"��13 ا"�+�	 �� �;م / د'� ا"�;ر$� / ا"�:3
  ١٠ ����� -  ٣ 	٣/  � ��� ا���ل �� ������ت ����� '&%� ان $��ن "!� �� ��

�!� ان )��ن �����ت ا"����� ( )�� ���/ �. �او ,��%� � �� �+!� او اور

�� ر 12 و ا"�2 ��د ""����6 و$�5/ ��ده ا"�3"� ��و �6 �ا$0 ا(دو$� ا"��اد �

/ ,�ده ا"=��� و�;م و,�د را$0 ( ا���م '��;ه ا"�:39 وا"��13 �8ود ���و$��� و

 /وا"�8ء ا(�&�ا�� ) ��6"� و"��� ��?� ا"��13 / ا"�+�	 �� �;م )��ب ا"�+�"

����Cت ا"�2 (  B��( ) 9ا"�+�	 �� �;م �Eوج ا"��13 / د'� ا"�;ر$� / '��;ه ا"�:3

 (         

��ل– ٤ .�, 1  -: ?�3ر  ?
�ع �� ��ده ���ة  - ١�� 
٢ -  �� ��رج زو �!�ر ��
� ���٢٠٠٠م دا+*( ��) ا'ر&%�ع  - ٣.  
٤ -  �� �2
 ��رج ��6
�5 �4�� ا�!�ل 2�٢
 ا�( ١.٥٠ا��%�  

ج +�ص ��2
78 ا�!�ل  - ٥�� 
� و&�رC8 ا�A2Bء ا��?<�� ور=� &>%�; وزارة ا����  - ٦�D62ف و.�*� ا�?Fا� )*G ون�� 
٧ -  J8
8
 ا��
�L J8>�2ي ادB( �� �>�2ي �>� ا��
<L M�� �%N�*62� �*�.�L OA ا�
٨ -  )Q*� ;L�= 
�R )*+ا��ا 
SD�8 و.�6 ا��= T�2.?L �L�!Bا 
� و�V*F وG M�4 ;4*( <�ة  - ٩D6� 
 

  



  -: ) ١٠٠(  خافض لسان خشب علبة – ٥
١- 	� در,� ا"�%
٢-  �6(����� ا�	 ا"��?� و!�J �2 ا"��)�ن و����ب !K�"ا 
 ��ع ا"=�L ا"���%�/  -٣
 ��6"� ا(��%��ل  -٤

٦ –  �%B
.١ �.  /٣�6S=  ��� ا���ل �� ������ت ����� ان $��ن "!� �� ��

 � ��!� ان )��ن �����ت ا"����� ( )��او ,��% ���/ �. ��� �+!� او اور

�� را0$  12 و ا"�2 ��د ""����6 و$�5/ ��ده ا"�3"� ��و �6 �ا(دو$� ا"��اد �

/ ,�ده ا"=��� و�;م و,�د را$0 ( ا���م '��;ه ا"�:39 وا"��13 �8ود ���و$��� و

 /وا"�8ء ا(�&�ا�� ) ��6"� و"��� ��?� ا"��13 / ا"�+�	 �� �;م )��ب ا"�+�"

����Cت ا"�2 (  B��( ) 9ا"�+�	 �� �;م �Eوج ا"��13 / د'� ا"�;ر$� / '��;ه ا"�:3

(  

٧ – �%B
. ٢٠ �.  /٣�6S=  ت��� ا���ل �� ������ ان $��ن "!� �� ��

�!� ان )��ن �����ت ا"����� ( )�� ��� او ,��%� � �� �+!� او اور����� /�

�� را0$  12 و ا"�2 ��د ""����6 و$�5/ ��ده ا"�3"� ��و �6 ��. ا(دو$� ا"��اد �

/ ,�ده ا"=��� و�;م و,�د را$0 ( �� ا���م '��;ه ا"�:39 وا"��13 �8ود ���و$�و

 /وا"�8ء ا(�&�ا�� ) ��6"� و"��� ��?� ا"��13 / ا"�+�	 �� �;م )��ب ا"�+�"

����Cت ا"�2 (  B��( ) 9ا"�+�	 �� �;م �Eوج ا"��13 / د'� ا"�;ر$� / '��;ه ا"�:3

(  
  

   - :�!+�ظــــــــ� 
• S�� ف �. ا"%&�ء� U)ا . �ت "��� 	$;� $��2 ا"���W!� $���ط )

 L��)ا(,�د وا L�� ر��E)وا  

�!S ان )��ن ا(U �ف )�+�/ ا"�;اول و���ق ا"%�/  •  
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