
كم-حأ ككراشت ةيماحم
 بنجتت نأ كدعاسأ نأ ديراو ساسحHا اذه ككراشأ انأف .كتايح يف تارارقلا بعصأ نم دعي كش . كتلود نم لاحترHا .لهس ريغ رارق وه ،بلاط ةزيف ىلع ىتح وأ لمع ةزيف ىلع وأ رمثتسمك اكريمأ ىلإ ةرجهلا رارق نا تظح. ةرجهلل ةيماحمك
.ةلحرلا اذه يف ةوطخ لك يف كدعاسن نأ دادعتسأ ىلع يقيرفو انأف .ةلحرلا هذه يف كهجوت نأ زئاجلا نم لكاشم
 ةيكرمHا ةموكحلا تابلطتم نوكي نأ و نومضم كلوبق نوكي يكل كتصرف نم نسحتل كدعأس ةرجهلل ةيماحمك .ةيلمع قيرطب كدعاسأ نأ يننكميف ،كدافحأو كد.وأ لبقتسم يف رمثتستل ىتح وأ ،ديدج لمع أدبت وأ ،كترسأب قحتلتل رجاهت تنك اذإف
ً اضيأو ،لاومHا نيراشتسlاو ،تاراقعلاو ،بئارضلا ءاربخ نم ديدعلا نم فلأتت qنهlا انئpمز ةكبش نأف .يصخشلا كجايتحأ بسانت ةرجه ةطخ كل لمعأ نأ يننكميف .ديدجلا كدلب يف كب نوبحري يكل ةلماك ةيصخشلاو ،ةيدlاو ،ةينوناقلا قاروjل
.نهlا نم ديدعلاو ميلعتلا ءاربخ

.ناكمHا ردقب ةلاعفو ةسلس نوكتس كترجه ةطخ نأ كل نمضأ ناو اكيرمأ ىلإ رجاهت يكل كفادهأ قيقحت يف كدعاسH انه اناف
 عم للمعلااUSILS. ددئااووف ننع ررثكأأ ففررعتت يكل ةيیناجملاا ككترراشتساا ززجحتوو انب للصتت ننأأ ككنكميیف

.ررامثتسأأ ةةززيیف ووأأ ٬، للمع ةةززيیف ببلطط ططيیططخت يف ككعم ككررتشن ننأأ ءااددعس ننووكنسف
ررامثتسألااوو ففئاظظوولاا ىلع ةسسؤؤملاا ةةررجهھلاا رريیغ تتااززيیف

.للمعلاا ةةززيیف ةةددم ءانثأأ ننووسرردديی ننأأوو اكيیررمأأ ىلإإ ككعم ووتأيی ننأأ ننكمملاا ننموو ككددالووأأوو ككتجووززل ةةززيیف ىلع للصحت ننأأ ككددعاسن ننأأ اننكميیً اضيیأأ .تتقوو ععررسأأ يف للمعلاا ةةززيیف للع للصحت يكل ةمززاللاا تتااووططخلاا للك للمكن يكل ككفظظووم عم للمعنسف

.ييررامثتسألاا هھلمع للالخ ننم للمع حيیررصتوو هھتقؤؤم ةماقأأ ىلع للصحيی ننأأ هھنكميی اكيیررمأب للمع يف ررمثتسم ييأأ ٬،ىىررخأأ ةلاح يف

B-1  هھتقؤؤم للمع ةةررايیزز 

 B-1 اكيیررمأأ ىلإإ يتأت ننأأ ننم ككنكمتً اتدداع ةةززيیف  .ككتيیضق ففووررظظ مميیقنس ننحنف .ةةرريیصق للمع ةةررتفل 

.اهھبغررت يتلاا ةةددملاا اكيیررمأأ يف ششيیعت يكل ههززيیفلاا ععوون رريیغت ووأأ ةةززيیفلاا ههذذهھھھ دديیددجت ررررقت ننإإ ككددعاسنوو

ةئف E-1 US رراجتلاا ةةددهھھھاعم – ههززيیف

E-1  .اكيیررمإإوو ممهھھھددالب ننيیب ةةرريیبك ةةرراجت يف للماعتلل  ططقف اكيیررمأأ ىلإإ ااوولقتنيی ننأأ ننيیفظظووملل حمست ههززيیف

.ةيیلصنقلاب ووأأ ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف ةةررجهھلاا يفظظوومب هھتعجااررم للبق ةقددلاا ببتااررم ىلعأب ممددقيیس ككتززيیف ببلطط ننأأ ننمضن يكل ٬،ييرراجت ططططخموو ٬،مماع ببساحمك ٬،تتالاجملاا للك يف ءاارربخ عم للمعن ننحنف

E-1  .ىمسم رريیغ للجأأ ىلإإ ددددجت ننأأ ننكمملاا ننموو ننيیتنس ةةددمل ررددصتً اتددع ههززيیف

.ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف للمع حيیررصت ىلع للصحت ننأأ اهھنكميی ةجووززلااوو ةةززيیفلاا سسفنب هھعم ااووشعيیل )ننووررشعلااوو ددحااوولاا ننس تتحت ههددالووأأوو هھتجووزز( هھتلئاع ااووعدديی ننأأ هھنكميی ةةززيیفلاا ههذذهھھھ للماح .اهھھھدديیددجت تتقوووو ككتززيیف عضووب ككرركذذنوو ككددعاسنسف

 ةئفE-2 US ةةددهھھھاعم – ههززيیف ننيیررمثتسملاا

E-2 للمعيیوو يتأيیل هھلثمم ووأأ ررمثتسملاا ننكمت ةةززيیف  للمعلاا ىلع ففررشيی ووأأ أأددبيیل ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف   

.ةيیلصنقلاب ووأأ ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف ةةررجهھلاا يفظظوومب هھتعجااررم للبق ةقددلاا ببتااررم ىلعأب ممددقيیس ككتززيیف ببلطط ننأأ ننمضن يكل ٬،ييرراجت ططططخموو ٬،مماع ببساحمك ٬،تتالاجملاا للك يف ءاارربخ عم للمعن ننحنف .هھنم رريیبك ءززج يف ررمثتسأأ ووأأ للماكلاب هھيیف ررمثتسأأ ييذذلاا

 ةئفH-1B US ففئاظظوولاا – ههززيیف ةصصختملاا

ننوومددختسيی للمعلاا بباحصاا ننم رريیثكلاا .للمع ةةززيیف "ةصصختملاا ففئاظظوولاا" ممساب ففررعت ةةززيیفلاا ههذذهھھھ ةئف
H-1B ننووصصختملاا ٬،ننووفقثملاا ننووررضحيیل ةةززيیف .اكيیررمأأ ىلإإ ننيیعم مملع يف  
 ةلهھھھؤؤم تتناك ااذذإإ ككتيیضق مميیقنس ٬،صصاخشألاا ضضعبل ةةددعاقلاا ههذذهھل تتااءانثتسإإ ككانهھھھ ننكلوو .ااذذهھھھ ددعب تتابلطط ييأأ للبقيی ال ببتكملااوو ةعررسب ئلميی ددددعلاا ااذذهھھھوو ٬،مماع للك ةةررجهھلاا ببتكمب ذذخأيی ننيیعم ددددع للانهھھھوو ةنس للك لليیرربأأ ددحااوو ننم أأددبت ههززيیفلاا ههذذهھل مميیددقتلاا تتابلطط ننأأ ةماعلاا ةةددعاقلاا 
  .اكيیررمأأ يف ككعم ننووشيیعيی يكل ببلطط ممددقت ننأأ ككنكميیف ٬،ننووررشعلااوو ددحااوولاا ننس تتحت ككددالووأأوو ككتجووززف ٬،ججووززتم تتنك وول .تتااءانثتسإلاا ههذذهھل

H3 ببيیررددتلل ههززيیف

H-3 :ننيیلاتلاا صصاخشألل اكيیررمأل يتأتل هھتقؤؤم ةةززيیف يهھھھ ةةززيیفلاا ههذذهھھھ .اكيیررمأل ننيیررجاهھملاا رريیغل ههززيیف 

 ببلططلاا ىلع ةةررجهھلاا ببتكم ققفااوو ااذذأف .اكيیررمأأ يف ةمظظنم ووأأ صصخش ننم ىعدديی ببررددتملاا ننأأوو .ببررددتملاا ددلب يف ررفووتووم رريیغ ببيیررددتلاا ااذذهھھھ ننووكيی ننأأوو ٬،ببططلاا ةساارردد ووأأ ايیلعلاا تتاسااررددلاا رريیغل ببيیررددتلاا ننووكيی نناا ططررشب ٬،ببيیررددت ىلع للووصحلاا ننم ككنكمت ةةززيیفلاا ههذذهھھھ – ببررددتم
.ننيیتنس ةةددمل اكيیررمإإ يف ششيیعيی ننأأ ببررددتملل ننكميی

.ففصنوو ةنس ةةددمل اكيیررمإإ يف ششيیعيی ننأأ ببررددتملل ننكميی ببلططلاا ىلع ةةررجهھلاا ببتكم ققفااوو ااذذأف .ةيیلقعلاا ضضااررمألاب ننيیباصملاا ووأأ ننيیقاعووملاا للافططألل ةةززيیفلاا ههذذهھھھ .ببالططلاا للددابتب صصاخلاا مميیلعتلاا يف ببيیررددتلاا جمانررب يف ةكرراشملل – صصاخلاا مميیلعتلاا للددابتب ررئاازز

I يبنجألاا ممالعألل للثمم ـ ههززيیف

 بجي نكلو .اكيرمأ ىلإ هعم اوتأي نأ مهنكمي نورشعلاو دحاولا نس تحت هد.وأو هتجوز نأف جوزتم ةزيفلا هذه لماح ناك اذإو .ةلثامlا فئاظولاو ،نيررحlا ،مpفHا qلثمم ،qفحصلا :تازيف ،ةزيفلا هذه ةئف تحت ةيكيرمHا تازيفلا نم ديدعلا كانهف
.ةيبنجHا ةلودلا يف يمpعأ بتكم كلمت كنأو فئاظولا هذهب لاغتشjل اكيرمأ ىلإ يتأتس كنأو ،)رخأ يبنجأ مpعأ يأ وأ ،مليفلا ،ويدرلا ،ةفاحصلا( يبنجأ مpعأ لثمت كنأ تبثت نآ

J-1 ررااووززلاا للددابت ههززيیف

 عقيی ننيیرراشتسملاا ييددااوون ضضعبوو ججااووززألااوو تتايیبررملل يقيیررفألاا دداحتألاا .ببيیررددتلااوو ايیلعلاا ببططلاا تتاساارردد ىلع للووصحلل ووأأ ٬،ببيیررددت ىلع للووصحلاا ٬،يملعلاا ثثحبلاا ءااررجأأ ٬،دداشررألاا ٬،سسيیررددتلاا ضضررغل هھيیلع ققفااووم جمانررب يف ااووكرراشيی ننأأ ننوونيی ننيیذذلاا ءالؤؤهھل ررااووززلاا للددابت ةةززيیف
ً.اضيیأأ ةئفلاا ههذذهھھھ تتحت

ً اضيیأأوو ةةززيیفلاا ههذذهھھھ ىلع ااوولصحيی ننأأ ممهھل ققحيی ننووررشعلااوو   ددحااوولاا ننس تتحت ننيیجووززتملاا رريیغ ككددالووأأوو  ككتجووززف .ةئفلاا ههذذهھھھ تتحت ااووعقيی ال ننيیررخألاا امنيیبوو )خلإإ ٬،ةيیبررم ٬،ثثحابك( للمعلل دديیددحتلاا هھجوو ىلعوو اكيیررمأل للووخددلل ةةررجهھلاا تتااززيیف تتحت عقت ال ةةززيیفلاا ههذذهھھھ تتائف ضضعب
.اكيیررمأأ يف ااوولمعيی ننأأ ككددالووأأوو ككتجووززل ققحيی

L  ةكررشلاا ععووررف ننيیب ننيیفظظووملاا للقن ـ ههززيیف

L-1  .يكيیررمألاا ممهھتكررش ععررف ىلإإ ااوولقتنيیل ايیلعلاا ففئاظظوولاب ننيیفظظووملااوو ننيیررددملل ةةررفااووتم تتااززيیف يهھھھ

.ننيیتنس ةةددمل اهھھھدديیددجت ةيیناكمإإ عم تتااوونس ةثالث ىلإإ ةنس ةةددمل ررددصت ةةززيیفلاا ههذذهھھھ .ببلططلاا مميیددقت للبق ههرريیخألاا تتااوونس ثثالثلاا للالخ ةكررشلاا عم ةنس ةةددمل للقألاا ىلع ااوولمعيی ننأأ ممززليی ةةززيیفلاا ههذذهھل ننوولهھھھؤؤملاا ننيیفظظووملاا

.للمع حيیررصت ىلع للصحت ننأأ اهھنكميی ةةززيیفلاا ههذذهھل للماحلاا ففظظووملاا ةجووززوو .2-ـل ةئف ننيیررجاهھملاا رريیغ ةةززيیف تتحت )ننووررشعلااوو ددحااوولاا ننس تتحت ننيیجووززتملاا رريیغ ههددالووأأوو هھتجووزز( هھتلئاعب ققحليُی ووأأ عم يتأيی ننأأ ننكمملاا ننم للووقنملاا ففظظووملاا

O  ةيیدداعلاا رريیغ تتااررددقلاا ـ ههززيیف

O-1  ٬،مميیلعتلاا ٬،ننفلاا ٬،مموولعلاا للثم ام للاجم يف "ةيیدداعلاا رريیغ تتااررددقلاا" ييووذذ صصاخشألل ةةررفااووتم تتااززيیف يهھھھ 

 ممحنمت ممهھتاارربخوو ممهھتززاجنأأ للاجم يف ةكيیررمأأ ةكررش ننأأ ىلع ففقووتيی ااذذهھھھوو ةةززيیفلاا ههذذهھھھ ببلططل للهھھھؤؤم ننووكيی ننأأ ننكميیف تتااززاجنألاا ههذذهھھھ بببسب مملاعلاا يفووأأ هھتلوودد يف ففووررعموو ننوويیززفلتلاا يف ووأأ ممالفألاا ةعانص يف ةيیدداع رريیغ تتااررددق للجس ييذذلاا صصخشلاا .ةضايیررلاا ووأأ ٬،للامعألاا
 .ةفيیظظوو ووأأ للمع

P   ننيیهھيیفررتلاا وو ننيیضايیررلاا ـ ههززيیف

P-1 اكيیررمأأ ىلإإ يتأتس تتنك وول ككيیلع ققبططت ههززيیفلاا ههذذهھھھ ـ ننيیهھيیفررتلااوو ننيیضايیررلل ةةررفووتم تتااززيیف يهھھھ 

.مميیددتسملاا تتقوولاا ننم ةةرريیبك ةةددمل ممهھب ففررتعموو ةيیملاع ةعمس ووذذ يهھيیفررت ققيیررف عم ءااددألل ووأأ هھب ففررتعملاا يملاعلاا سسفانتلل ام ققيیررف عم ووأأ ككددحوو ٬،ننيیعم يضايیرر سسفانت ءااددأل هھتقؤؤم ةةررتفل

.ةضايیررلل تتااوونس سسمخوو يهھيیفررتلاا ءااددألل ةةددحااوو ةنس ننم ررثكأأ ننووكت ال ننأأ ىلع ءااددألاا ووأأ سسفانتلاا هھيیف للمكيیس ييذذلاا تتقوولاا ووهھھھً الووأأ هھب ححوومسملاا تتقوولاا



.ةضايیررلل تتااوونس سسمخوو يهھيیفررتلاا ءااددألل ةةددحااوو ةنس ننم ررثكأأ ننووكت ال ننأأ ىلع ءااددألاا ووأأ سسفانتلاا هھيیف للمكيیس ييذذلاا تتقوولاا ووهھھھً الووأأ هھب ححوومسملاا تتقوولاا

P-2 هھتقؤؤم ةةررتفل اكيیررمأأ ىلإإ يتأتس تتنك ااذذأأ ككيیلع ققبططنت ففيینصتلاا ااذذهھھھ تتااززيیف ـ للددابتلاا جمانررب 

.ىىررخأأ ةلوودد يف ةيیناثلااوو ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف ةةددحااوو ننيیتامظظنم ننيیب يلددابت جمانررب تتحت ييددؤؤيیس ييذذلاا ٬،ققيیررف عم ووأأ ككددحوول يهھيیفررت ووأأ للثممك

P-3.دديیررف يفاقث جمانررب ننم ءززجك يهھيیفررت ووأأ للثمم 

 ننم ررثكأأ ننووكت ال ننأأ ىلع ٬،ةبسانملاا هھيیف للمكيیس ييذذلاا تتقوولاا ووهھھھ هھب ححوومسملاا تتقوولاا .هھعوون ننم دديیررف يفاقث جمانررب تتحت ٬،ققيیررف ننم ءززج ووأأ ككددحوول ٬،ننيیهھيیفررت ووأأ ننيیلثمم ببررددت ووأأ مملعت ووأأ ٬،ييددؤؤتل هھتقؤؤم ةةررتفل اكيیررمأأ ىلإإ يتأتس تتنك ااذذأأ ككيیلع ققبططنت ففيینصتلاا ااذذهھھھ تتااززيیف
.ةنس

R-1ننيیددلاا للامعل ةتقؤؤملاا ةةررجهھلاا رريیغل ةةززيیف ـ ههززيیف 

.ينيیدد للماعك للمعيیس للماعلاا ااذذهھھھ ننأأوو ٬،اكيیررمأأ يف اهھھھررقم ةيیرريیخلاا للامعألل ةيینيیدد ةسسؤؤم يف يئززج للمع يف للقألاا ىلع ففظظوويی يكلً اتقؤؤم ةةددحتملاا تتايیالوولاا ىلإإ يتأيیس ييذذلاا يبنجأأ ينيیدد للماعل يهھھھ ةةززيیفلاا ههذذهھھھ

ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف ةمئااددلاا ةماقألاا ـ ةةررجهھلاا تتااززيیف
:ةلئاعلاا ةقالعلاا ىلع ةسسؤؤملاا ةةررجهھلاا
:ببئااررقلاا

 ااوولصحيیل هھتااووخأأ ووأأ هھيیددلااوول ممددقيی ننأأ ننكمملاا ننم ننووررشعلااوو ددحااوولاا ننس ققووف يكيیررمأأ ننططااووم .ةةددحتملاا تتايیالوولاا ىلإإ ااوولقتنيی ننأأوو ددرراك ننيیررج ىلع ااوولصحيیل ممهھھھددالووأأوو ممهھجااووززأل ةةررجهھھھ ببلطط ااوومددقيی ننأأ هھنكميی ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف ةمئاادد ةماقأأ ىلع للماح ووأأ يكيیررمأأ ننططااووم
.ةةددحتملاا تتايیالوولاا ىلإإ ااوولقتنيیل ددرراك ننيیررج ىلع

 ننس غلبيی عفتنملاا ننأأ ننكمملاا ننم هھنأل ٬،ةةرريیثك ايیاضق يف للكاشم للثميی ههززيیفلاا ببلاطط رراظظتنأأ تتقوو ةلاططأأ ٬،ككلذذ ىلإإ ةفاضألاب .ىىررخألاا ىلإإ ةيیضق ننم ففلتخيیس ةةززيیفلاا ىلع للووصحلاا ررفووتف ٬،اهھنم يتآلاا ةلووددلااوو عفتنملاا ننس ٬،ةيیلئاعلاا ةططبااررلاا ىلع ففقووتيی ههززيیفلاا ىلع للووصحلاا
.ههززيیفلاا ىلع للووصحلل رراظظتنألاا تتقوو ءانثأأ ننووررشعلااوو ددحااوولاا

:ةبيیططخلااوو ببيیططخلاا ةةززيیف

 ٬،ججووززتت ننأأ ددعبوو .ججااووززلاا ةلفح مممتت يكل مموويی 90 للالخ ةةددحتملاا تتايیالوولاا ااوولخدديی ننأأ ممهھنكميی ةبيیططخلاا ووأأ ببيیططخلاا ٬،ننيیررجاهھملاا رريیغل ههززيیف 1 - ـك تتحت .ننووجووززتيی ىتح ةةددحتملاا تتايیالوولاا ىلإإ اهھبيیططخ ووأأ هھتبيیططخ للاخددأل هھتقؤؤم ههززيیف ىلع للصحيی ننأأ هھنكميی يكيیررمأأ ننططااووم ييأأ
.اهھتيیضق يف ررااررقلاا ذذاختأأ ءانثأأ ةةددحتملاا تتايیالوولاا يف مميیقت ننأأ اهھنكميیوو ةمئاادد ةماقأأ ىلع ممددقت ننأأ ككتجووزز ىلع ببجيیف

:ففئاظظوولاا ىلع ةسسؤؤملاا ةةررجهھلاا
ةئفEB-1 للامعلاا ةيیووالووأأ

 :ـل ةبسانم ةةررجهھلاا تتااززيیف ننم ةئفلاا ههذذهھھھ

 يلمعلاا للاجملاا يف اهھب ففررتعم تتااززاجنإلاا ههذذهھھھ ننأأوو ٬ً،ايیملاع ووأأً ايیمووق ةميیددتسم ةةررتفل تتررهھظظأأ ددق تتااررددقلاا ههذذهھھھ ننأأوو ٬،ةضايیررلاا ووأأ ٬،للامعألاا ٬،مميیلعتلاا ٬،ننوونفلاا ٬،مموولعلاا يف ةيیلاعلاا تتااررددقلاا ووذذ ءالؤؤهھك ٬،ننووناقلاا اهھفررعيی ةيیلاعلاا تتااررددقلاا ووذذ للامعلاا ـ ةيیلاع تتااررددق ووذذ صصاخشأأ
.ةةدديیددع ققئاثووب

 يف ننووتبثيی ننأأ ككشوو ىلع ووأأ ننووتبثم ممهھھھوو ةةددحتملاا تتايیالوولاا ااوولخدديی ننأأوو ٬،للاجملاا ااذذهھھھ يف ثثحبلاا ووأأ مميیلعتلاا يف ةةرربخ تتااوونس ثثالث ممهھھھددنع للقألاا ىلعوو ٬،ننيیعم يميیلعت للاجم يف ةقوومررملاا ةبتررلاا ييووذذووً ايیلوودد ممهھب ففررتعملاا ننووثاحبلااوو ةةذذتاسألاا ـ ةقوومررم ةبترر ووذذ ننووثاحبوو ةةذذتاسأأ
.ةلثامم ةمظظنم ووأأ ةيیلك يف ثثحبلاا ووأأ مميیلعتلاا ففئاظظوو

 .ةيیذذيیفنت ةبتررب ففظظووم ووأأ رريیددمك للمعيی يكل ةةددحتملاا تتايیالوولل ففظظووملاا ااذذهھھھ ئيیجم بببس ننووكيی ننأأ ممززليی .ةيیذذيیفنت ةبتررب ففظظووم ووأأ رريیددمك ةططبتررم ةكررش ووأأ ةكررشلاا سسفن يف ةيیضاملاا تتااوونس ثثالثلاا ءانثأأ ةنس ةةددمل للمع ييذذلاا يبنجألاا للماعلاا ـ تتايیسنجلاا ننيیددددعتملاا ننيیرريیددملاا
.ةنس ةةددمل للقألاا ىلع اكيیررمأأ يف هھلمع سسررام ددق يكيیررمألاا للمعلاا ببحاص ننووكيی ننأأوو

2 ةئف-EB ايیلعلاا تتاسااررددلاا

للامعألاا ووأأ ننوونفلاا ٬،مموولعلاا يف ةيیلاعلاا تتااررددقلاا ووذذ صصاخشألاا ووأأ ننيینهھملاا

:ـل ةبسانم ةةررجهھلاا تتااززيیف ننم ةئفلاا ههذذهھھھ

 للاجم سسفن يف ةلصااووتم ةةرربخ تتااوونس 5 ىلإإ ةفاضألاب ايیرروولكبلاا ةةدداهھش ىلع للصح ددق ففظظووملاا ننووكيی ننأأ ووهھھھ لليیددبلااوو .ايیرروولكبلاا ننم ىلعأأ ةةدداهھش ببلططت ةفيیظظوول يبنجأأ صصخش ننيیعيی ننأأ ببلططيی ننأأ هھنكميی يكيیررمأأ للمع ببحاص ـ ايیلع تتاادداهھش ننوولمحيی ننيیذذلاا ننهھملاا ءاضعأأ
.رريیتسجاملاا ةةدداهھشل لليیددبك للمعلاا

.ييدداع صصخش ةةرربخ ققووفت هھترربخ ننأأ تتبثيی ننأأ ببجيی ـ ةيیلاع ةةررددق ووذذ للماع

 ةمززاللااوو ةبسانملاا تتااووططخلاا ددددحنل ككتيیضق مميیقنس ننحنوو ٬،ةماعلاا ةةددعاقلل تتااءانثتسألاا ضضعب ككانهھھھ ٬ً،اضيیأأ .ةمززاللاا تتااووططخلاا للكف للمعلاا ببحاص ددعاسنوو ككددعاسنس ننحنف ٬،ههززيیفلاا ههذذهھل ةبوولططمً اتماع يهھھھوو للمعلاا ةةدداهھش ججااررختسأأ تتااووططخ يف ةةرربخ ووذذ ةماحملاا ببتكم ننيیفظظوومف
.ككتيیضقل

3 ةئف-EB ننيیررخأأ للامعوو ننيینهھم ٬،ةةرربخ ووذذ للامع 

:ـل ةبسانم ةةررجهھلاا تتااززيیف ننم ةئفلاا ههذذهھھھ

.ننيیعمً الاجم يف ةةرربخلاا ننم ننيیتنس للقألاا ىلع ااووتبثيی ننأأ ببجيی ـ ةةرربخ ووذذ للامع

.)يبنجألاا ففظظووملااوو ةفيیظظوولل ببوولططم( ايیرروولكبلاا ةةدداهھش ببلططتت ـ ننيینهھملاا 
).ججررختست يكل رراظظتنألاا ننم للووططأأ ةةررتف ذذخات ةةززيیفلاا ههذذهھھھ ننأأ مملعت ننأأ ببجيی( .للمعلاا للاجم يف ةةرربخ ننيیتنس ننم للقأأ ببلططت يتلاا ففئاظظوول ااوولهھھھؤؤيی ننأأ ننكميی ننيیررخأأ للامع

5 ةئف-EB ررامثتسألاا ىلع ةةددمتعم ةةررجهھھھ

.هھناكموو ررامثتسألاا جمانررب ىلع ددمتعيی ااذذهھھھ $1000000 ووأأ $500000 غلبمب "دديیددج" للمع ووأأ ةسسؤؤم يف ررامثتسألل ننيیددعتسم ااووناك ااذذإإ ممهھتلئاعلوو صصاخشألل ةةررفووتم ررامثتسألل ةةررجهھھھ جمانررب يهھھھ ةةززيیفلاا ههذذهھھھ

 ىلع للووصحلل ننوولهھھھؤؤم ننووررشعلااوو ددحااوولاا ننس تتحت ههددالووأأوو ررمثتسملاا ةجووزز .ةةززيیفلاا ههذذهھھھ للووصحلل ةةرريیبك ةةددم رراظظتنأأ ددجوويی الوو ايیضقلاا ههذذهھھھ ننم رريیبك ددددع ددجوويی الً ايیلاحوو ىىررخألاا تتااززيیفلاا ععااوونأل ةنرراقملاب ععررسأأووً اادديیقعت للقأأ اهھيیلع للووصحلاا تتااووططخ ننأأ ةةززيیفلاا ههذذهھھھ ددئااووف
.ررمثتسملاا ببلطط سسفن تتحت ةمئاادد ةماقأأ

ةيیناسنألاا ةثاغإلاا تتااززيیف

.ةنيیعم ةسايیس ووأأ ةيیعامتجأأ ةعوومجمل ممهھئامتنأأ ووأأ ممهھتيیسنج ٬،ممهھتنايیدد ٬،ييررشبلاا ممهھسنج بببسب   دداهھططضألاا ننم يلبقتسم ففووخ سساسأأ ىلع ووأأ دداهھططضأأ ااووهھجااوو ننيیذذلاا صصاخشألل ءووجللاا حنميی ننأأ ننكملاا ننم

.كل ةحاتlا تارايتخHاو كتيضق ميقنسف ً.اعيرس انبتكمب لصتأ كلضف نم ،ءوجل ةيضقل بلط مدقت نأ يونت تنك ول .ةدحتlا تاي.ولا ىلإ ئجpلا لوصو تقو نم ةنس ءاهتنأ لبق مدقي نأ بجيً اتماع يباجي�ا ءوجللا بلط


