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        ا�ر���                            
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ا�و#!��222  ـ222 �*222دد أھ222م ا'&222راءات 

  وا����!��222 ��222ز-زل �درا��222 و2225!ق
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  و��
	 ا��ط�ق
وا�2ز-زل 	ط2را ���2را 02�1  نـ ���ل ا��2را��  

   .ا���طق ا������ ا��ر��� ��7
  ا��راءات ا�و���
	 و ا�����
	 ���را�
ن

  :أ�ط�ر ا��را�
ن
  .0&ا./ .�-�ت ھ�*() %' ا�&%�د   ـ 1
  .67& ا�34��5ت ا
ر2-)   ـ 2
  .67& ا��9/ ا��9&3)   ـ 3
  690-/ ا������ و3�< ا��=� %' ا
>;�ص   ـ 4

  :أ�#زة  را��	 ���ط ا��را�
ن
��و�راف ـ 1���&�ل ا�7زات ا�ز�زا��� ا���  

  .���ر�ن        
  .���س ا��زات ا������5  �*�ل ا��زات ـ 2
  . رة ���س ���رات در&� ا�*را ا��*رار ـ 3
7ز ���س ���رات *&م ا��ر�ن  ـ 4&  

    ) ��1����ل ا�#�ر ا�:�� ��* ( .  
	
  :ا��راءات ا�و���

ـــ =D�E 3-�س 63& ا��&.�ن و درا�@) ا�A@�زات   
 >-G@@E0 ارة ا��9@@/ و&@@H (@@	در &@@-A0 و (@@I�Jا��
�H M@@�J@@�وث �@@�ران K&.@@�ن K  �@@ط ا����ا��@@OJا� ,

��@@���Kو� @@P@@&اءات ا�	ء ا0;@@�ذ ا5S	T@@. (=ور&
-Jا���اط'  (U6Jا�� '%.  
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