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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
Deze werkinstructie is opgesteld naar aanleiding van de Richtlijn Wetenschappelijk 
Onderzoek (Richtlijn 2005/71/EG) en de uitwerking daarvan in Hoofdstuk B18 van 
de Vreemdelingencirculaire. In de werkinstructie worden nadere instructies 
gegeven over de uitvoering van de versnelde toelatingsregeling voor 
wetenschappelijk onderzoekers. In de paragrafen 1 tot en met 4 van deze 
werkinstructie wordt ingegaan op de publieke en particuliere 
onderzoeksinstellingen. In de paragrafen 5 tot en met 12 wordt een nadere 
toelichting gegeven op de vereisten die gelden voor de onderzoeker en eventueel 
diens gezinsleden die hier verblijft wil op grond van de Richtlijn. Bij deze 
werkinstructie is een bijlage gevoegd waarin is opgenomen op welke wijze een 
onderzoeker zijn inkomsten kan aantonen. De bijlage is ontleend aan de bijlage die 
bij aanvragen studie wordt gebruikt en dient als een handleiding.  
 
Met deze werkinstructie is niet beoogd om aanvullende toelatingsvoorwaarden te 
stellen voor toelating als wetenschappelijke onderzoeker in de zin van de Richtlijn 
2005/71 EG. Dit betekent dat indien een bepaald document ontbreekt, maar uit de 
overige overgelegde stukken blijkt dat wél aan de voorwaarden wordt voldaan, de 
aanvraag kan worden ingewilligd. 
 
2. W2. W2. W2. Werkingssfeer van de Richtlijn en de versnelde toelatingsprocedureerkingssfeer van de Richtlijn en de versnelde toelatingsprocedureerkingssfeer van de Richtlijn en de versnelde toelatingsprocedureerkingssfeer van de Richtlijn en de versnelde toelatingsprocedure    
De Richtlijn vergemakkelijkt de toelating van onderzoekers met de nationaliteit van 
een derde land bij vooraf erkende onderzoeksinstellingen in Nederland. Zowel 
publieke als particuliere onderzoeksinstellingen vallen onder de sfeer van de 
Richtlijn.  
 
Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de erkenning van een 
onderzoeksinstelling en anderzijds de registratie van een onderzoeksinstelling. De 
erkenning is noodzakelijk om onder de werkingssfeer van genoemde richtlijn te 
kunnen vallen. Registratie van de erkende onderzoeksinstelling is noodzakelijk om 
toegelaten te worden tot de versnelde procedure als bedoeld in B18/2.1 Vc. Om als 
onderzoeksinstelling te worden toegelaten tot de versnelde procedure, is het voor 
zowel de publieke als particuliere onderzoeksinstelling noodzakelijk dat zij zich 
vooraf laat registreren bij het Loket kennis-en arbeidmigratie (verder: LKA). Voor de 
particuliere onderzoeksinstelling geldt dat het verzoek om registratie tevens een 
verzoek om erkenning is.  
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3. Erkenning3. Erkenning3. Erkenning3. Erkenning    
Ten aanzien van de erkenning geldt dat er een onderscheid moet  worden gemaakt 
in de erkenning van de publieke onderzoeksinstellingen enerzijds en de particuliere 
onderzoeksinstellingen anderzijds. In het navolgende worden de beide erkenningen 
afzonderlijk behandeld.  
 
3.1. Erkenning van de publieke onderzoeksinstelling 
Publieke onderzoeksinstellingen zijn bij wet aangewezen als erkende 
onderzoeksinstellingen. Zij behoeven daarom niet een aanvraag om erkenning in te 
dienen bij het LKA. Als publieke onderzoeksinstellingen worden in artikel 3.18b van 
het Voorschrift Vreemdelingen (VV) aangewezen: 

• een onderzoeksinstelling als bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onder b, 
Besluit Uitvoering Wav die functieprofielen hanteert voor onderzoekers in 
loondienst zoals opgenomen in het universitaire systeem van 
functieordenen onder de functiefamilie “onderzoek en onderwijs”; 

• een onderzoeksinstelling die is opgenomen in de Bijlage behorende bij de 
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Deze Bijlage 
is te raadplegen in Migratierecht.  

 
3.2 Erkenning van particuliere onderzoeksinstellingen  
Particuliere onderzoeksinstellingen dienen op grond van artikel 3.18c, eerste lid, 
van het VV bij de IND om erkenning als onderzoeksinstelling in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG te verzoeken. Voor deze erkenning komen onderzoeksinstellingen in 
aanmerking die: 
 

• zijn opgenomen op de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) of 

• die kunnen aantonen succesvol een beroep te hebben gedaan op de Wet 
bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). 

 
3.2.1 Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) 
De Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) is een online databank die wordt 
bijgehouden door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen 
(KNAW) en waarin instituten worden vermeld die zich bezighouden met 
wetenschappelijk onderzoek. De vermeldingen in de NOD bestrijken vrijwel alle 
wetenschappelijke disciplines en de onderzoeksinstellingen worden kritisch 
gecontroleerd om te beoordelen of de onderzoeken de kwalificatie 
‘wetenschappelijk’ verdienen. De NOD wordt regelmatig geactualiseerd en het kan 
dus voorkomen, dat instellingen die aanvankelijk waren opgenomen in de database, 
na actualisatie niet meer voorkomen. Indien een particuliere instelling een verzoek 
om erkenning indient en daarbij aangeeft te zijn opgenomen op de NOD, dient dit 
door het LKA te worden gecontroleerd. Als dit op de datum van de beoordeling van 
het verzoek om erkenning het geval is, erkent de IND de particuliere instelling als 
onderzoeksinstelling in de zin van Richtlijn 2005/71/EG en stelt de desbetreffende 
onderzoeksinstelling daarvan in kennis. 
 
Indien blijkt dat de onderzoeksinstelling niet (meer) is opgenomen op de NOD, 
terwijl zulks wel op het ingestuurde registratieformulier was aangegeven, moet er 
herstel verzuim worden geboden aan de instelling. Denk bij het opstellen van de 
herstelverzuim brief er aan om de instelling erop te wijzen dat die niet is 
opgenomen op de NOD en dat deze in de gelegenheid wordt gesteld alsnog op de 
NOD te worden geplaatst. Mocht de instelling na ommekomst van de gestelde 
termijn geen reactie hebben gegeven en is de instelling nog steeds niet opgenomen 
op de NOD, dan dient het verzoek om erkenning als onderzoeksinstelling in de zin 
van Richtlijn 2005/71/EG te worden afgewezen. De bekendmaking hiervan 
geschiedt per beschikking. Tegen die beschikking staan rechtsmiddelen open. De 
beschikking moet worden gezonden aan de in het registratieformulier opgegeven 
eerste contactpersoon op het correspondentieadres van de onderzoeksinstelling. De 
Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. 
 
3.2.2. Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 
Indien een particuliere onderzoeksinstelling niet is opgenomen in de NOD maar 
toch om erkenning en registratie verzoekt als onderzoekinstelling in de zin van de 
Richtlijn, is dit mogelijk indien deze instelling aantoont succesvol een beroep te 
hebben gedaan op de WBSO. De “Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk’ is 
een fiscale regeling om research en development te bevorderen. Wetenschappelijk 
onderzoek als bedoeld in de richtlijn komt overeen met de definitie van research en 
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development die ook in de WBSO wordt gebruikt en houdt in het ‘stelselmatig 
verrichten van creatief werk ter vergroting van het kennisbestand, waaronder de 
kennis van mens, cultuur en samenleving’. In overleg tussen de Ministeries van 
Justitie en Economische Zaken is besloten alleen die bedrijven of instellingen te 
erkennen die aantoonbaar langdurig aan research en development doen. Dit zijn 
dus niet bedrijven die zo nu en dan research en development oppakken als de 
markt, de concurrentie een technologische ontwikkeling of doorbraak daar 
aanleiding toe geven, maar die vanuit een langjarig en strategisch perspectief aan 
research en development doen. Daarom worden, in aansluiting op het vereiste uit 
de Richtlijn dat stelselmatig creatief werk moet worden verricht, slechts bedrijven 
als particuliere instelling erkend die in tenminste drie van de afgelopen vijf jaren 
succesvol een beroep op de WBSO hebben gedaan. Senter Novem voert de WBSO 
uit. De beslissing of een instelling succesvol een beroep doet op de WBSO wordt 
vastgelegd in een beschikking. Indien de aanvraag WBSO geheel of gedeeltelijk 
positief wordt beoordeeld dan wordt bij de beschikking een S&O-verklaring 
afgegeven. In de beschikking wordt aangegeven welke projecten volledig, 
gedeeltelijk of niet voor de WBSO in aanmerking komen. 
 
3.2.3. Geldigheidsduur erkenning van particuliere onderzoeksinstellingen  
Op grond van Richtlijn 2005/71/EG en artikel 3.18c, derde lid, VV geldt de erkenning 
van particuliere onderzoeksinstellingen voor de duur van tenminste vijf jaar. De 
erkenning kan worden ingetrokken indien niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaarden of indien sprake is van fraude. Dit betekent niet, dat voortdurend 
moet worden nagegaan of de particuliere instellingen gedurende die vijf jaar steeds 
zijn opgenomen in de NOD (of aansluitend gebruik hebben gemaakt van de WBSO). 
Ook indien een onderzoeksinstelling die op het moment van de erkenning in de 
NOD was opgenomen na verloop van tijd van de NOD wegvalt, kan de erkenning 
gewoon in stand blijven tot het moment dat na vijf jaar verlenging van de erkenning 
aan de orde is. Slechts ingeval van geconstateerde fraude of misbruik anderszins, 
kan de erkenning tussentijds worden ingetrokken. 
 
Richtlijn 2005/71/EG schrijft voor, dat de erkende particuliere 
onderzoeksinstellingen moeten worden gepubliceerd. Dit betekent dat de 
onderzoeksinstellingen die op basis van opname op de NOD of van gebruikmaking 
van de WBSO door de IND zijn erkend, moeten worden gepubliceerd op de website 
van het LKA.  
 
4. Werkwijze registratie4. Werkwijze registratie4. Werkwijze registratie4. Werkwijze registratie van de publieke en particuliere onderzoeksinstellingen van de publieke en particuliere onderzoeksinstellingen van de publieke en particuliere onderzoeksinstellingen van de publieke en particuliere onderzoeksinstellingen    
Teneinde gebruik te maken van de versnelde toelatingsprocedure voor de 
overkomst van onderzoekers in de zin van Richtlijn 2005/71/EG is het voor zowel de 
publieke als particuliere onderzoeksinstelling noodzakelijk dat zij zich altijd laten 
registreren bij de IND. Hiertoe dienen beide het registratieformulier ‘verzoek om 
erkenning in het kader van de toelating van wetenschappelijk onderzoekers in de 
zin van Richtlijn 2005/71/EG, volledig in te vullen. Dit registratieformulier is te 
vinden op de website van het LKA Voor de particuliere onderzoeksinstellingen is dit 
registratieformulier tevens een aanvraag om erkenning.  
 
Indien niet alle in het registratieformulier gevraagde gegevens zijn ingevuld, zal 
herstel verzuim moeten worden geboden aan de onderzoeksinstelling, zodat de 
ontbrekende gegevens alsnog ingevuld kunnen worden. In geval na ommekomst 
van de herstel verzuim termijn de publieke onderzoeksinstelling niet heeft 
gereageerd of nog immer niet alle benodigde gegevens zijn ingevuld, dan kan deze 
instelling niet worden toegelaten tot de versnelde toelatingsprocedure. Dit betekent 
dat aan de publieke onderzoeksinstelling niet de elektronische aanvraagformulieren 
ter beschikking zullen worden gesteld. Hiervan dient schriftelijk mededeling te 
worden gedaan aan de desbetreffende publieke onderzoeksinstellingen. Voor de 
particuliere onderzoeksinstelling geldt, dat alvorens zij in aanmerking kunnen 
komen voor toelating tot de versnelde toelatingsprocedure, zij eerst moeten zijn 
erkend. Indien blijkt dat de particuliere onderzoeksinstelling niet kan worden 
erkend, dan volgt hier zonder meer uit dat de registratie niet kan plaatsvinden.  
 
Ten slotte is van belang dat indien een publieke onderzoeksinstelling reeds is 
toegelaten tot de kennismigrantenregeling of een convenant heeft met de IND voor 
de mvv verkorte procedure als bedoeld in B1/1.5 Vc, deze zich apart dient aan te 
melden voor registratie voor de versnelde toelatingsprocedure voor 
wetenschappelijk onderzoekers.  
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5. Aanvragen van gezinsleden 5. Aanvragen van gezinsleden 5. Aanvragen van gezinsleden 5. Aanvragen van gezinsleden     
De onderzoeksinstelling kan namens de gezinsleden van de onderzoeker, te weten 
de echtgeno(o)t(e), de (geregistreerd)partner en de minderjarige kinderen behorend 
tot het gezin, die verblijf in Nederland bij de onderzoeker beogen, een verzoek om 
advies om afgifte van een mvv indienen. Als de gezinsleden gelijktijdig met de 
onderzoeker Nederland wensen in te reizen, kan voor het verzoek om advies om 
afgifte van een mvv hetzelfde formulier worden gebruikt. Op dit formulier kunnen 
de gegevens van de meereizende gezinsleden worden ingevuld. De 
onderzoeksinstelling geeft op de Bijlage incassoformulier ook toestemming de leges 
voor de in te dienen mvv-aanvraag voor de meereizende gezinsleden van de 
onderzoeker te incasseren. De meereizende gezinsleden moeten dan wel worden 
vermeld op dit formulier. 
 
Voor wat betreft de toets aan het middelenvereiste voor de gezinsleden van de 
onderzoeker, geldt dat het normale middelenvereiste inzake gezinshereniging van 
toepassing is. Dit houdt in dat de hoofdpersoon (de onderzoeker zelf) over 
voldoende middelen dient te beschikken voor hemzelf en voor diens gezin (B1/4.3 
Vc).  
 
Ten aanzien van eigen middelen geldt het volgende. In een werkafspraak van juli 
2008 is afgesproken om eigen middelen, mits deze aantoonbaar en voldoende zijn, 
tevens als middelen van bestaan te zien voor verblijf als onderzoeker in de Richtlijn 
2005/71. In het verlengde hiervan bestaat geen bezwaar deze bepaling door te 
trekken naar de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de onderzoeker en de 
minderjarige kinderen. Hierbij wordt opgemerkt dat eigen middelen van bestaan 
ook op gezinsleden van toepassing zijn, mits deze eigen middelen toereikend zijn 
om alle gezinsleden gedurende de gehele onderzoeksperiode te onderhouden.  
 
Om te bepalen of de eigen middelen van bestaan (bv. eigen geld op een 
bankrekening) toereikend zijn, wordt aangesloten bij hetgeen is opgenomen in de 
hoofdstukken B1 en B2 van de Vreemdelingencirculaire. De onderzoeker dient te 
beschikken over inkomsten die ten minste gelijk zijn aan het bestaansminimum 
voor een gezin in de zin van de Wet werk en bijstand (Wwb) voor personen van 21 
jaar en ouder. Hierbij wordt verwezen naar de toepasselijke normbedragen van de 
Wwb.  
 
Eigen vermogen kan als inkomstenbron worden aangemerkt en als voldoende en 
duurzame middelen, zolang de hoogte van het bedrag in eigen geld voldoende is 
voor de duur van het verblijf (bij verblijf korter dan 1 jaar) of voor 1 jaar (bij verblijf 
voor 1 jaar of langer).   
 
Het voornoemde sluit aan bij het doel van de Richtlijn om het onderzoekers en hun 
gezinsleden makkelijker te maken in Nederland toegelaten te worden om 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten.   

 
6. Leges6. Leges6. Leges6. Leges    
Bij elke aanvraag zit steeds een incasso formulier die door de onderzoeksinstelling 
dient te worden ondertekend. Indien het rekeningnummer niet wordt ingevuld, 
wordt een factuur gestuurd. Als blijkt dat de leges bij een bepaalde 
onderzoeksinstelling via de automatische incasso bij herhaling niet geïnd kunnen 
worden, wordt de onderzoeksinstelling hiermee geconfronteerd en gevraagd om de 
reden van stornering. Indien naar aanleiding van de reactie de verwachting is dat 
het innen van de leges in de toekomst weer problemen op zal leveren kan de 
onderzoeksinstelling niet langer gebruik maken van de mogelijkheid van 
automatische incasso, maar zullen de leges worden geïnd via een factuur of 
acceptgiro. De streeftermijn van twee weken is dan niet meer van toepassing.  
Wat de hoogte van de legestarieven betreft wordt aangesloten bij de legestarieven 
die gelden voor kennismigranten.     
 
7. MVV7. MVV7. MVV7. MVV----vereistevereistevereistevereiste    
De houder van een verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG die is afgegeven door een andere EU-lidstaat, is, als hij in Nederland een 
verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met verblijf als 
onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG aanvraagt, vrijgesteld van het mvv-
vereiste. Dit geldt ook voor de echtgeno(o)t(e), de (geregistreerde) partner of het 
minderjarige kind van die onderzoeker, indien het gezin reeds was gevormd in de 
andere Lidstaat die de verblijfsvergunning voor de onderzoeker in de zin van de 
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richtlijn heeft afgegeven. Met andere woorden, de vrijstelling van het mvv-vereiste 
voor de echtgenoot, de (geregistreerde) partner of het minderjarige kind van de 
onderzoeker geldt alleen indien deze op enig moment rechtmatig verblijf bij die 
onderzoeker in de andere Lidstaat heeft gehad. 
 
De onderzoeker toont dit aan door een afschrift te overleggen van de aan hem door 
de andere EU-lidstaat afgegeven verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin 
van Richtlijn 2005/71/EG.  
Gezinsleden van de onderzoeker tonen dit aan door een afschrift of een 
verblijfsdocument te overleggen van de aan de hoofdpersoon door de andere 
lidstaat afgegeven verblijfsvergunning, alsmede een afschrift van de aan hen (de 
gezinsleden) door de andere lidstaat afgegeven verblijfsvergunning. Dit kan een 
verblijfsvergunning zijn die afhankelijk is van het verblijfsrecht van de onderzoeker 
in de zin van Richtlijn 2005/71/EG, maar ook een zelfstandige verblijfsvergunning in 
die andere lidstaat, zoals bijvoorbeeld voor studie. Van belang is dat uit 
bovengenoemde afschriften blijkt dat de gezinsleden op enig moment rechtmatig 
verblijf bij die onderzoeker in de andere Lidstaat hebben gehad. 
 
8. Middelen van bestaan8. Middelen van bestaan8. Middelen van bestaan8. Middelen van bestaan    
In B18/3 is opgenomen dat voor de beoordeling of de vreemdeling beschikt over 
voldoende middelen van bestaan in beginsel wordt aangesloten bij het oordeel van 
de onderzoeksinstelling. Naast het bepaalde in B18/3 zijn de algemene 
voorwaarden zoals neergelegd in B1/4.3 van toepassing. Voor de werkwijze waarop 
dient te worden beoordeeld of de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt 
over voldoende middelen van bestaan dient te worden aangesloten bij de werkwijze 
van de unit studie. Deze werkwijze staat vermeld in bijgevoegde bijlage en is 
bedoeld voor intern gebruik.  
 
9. Voorwaarden toelating onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG9. Voorwaarden toelating onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG9. Voorwaarden toelating onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG9. Voorwaarden toelating onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG    
9.1.Vrijstelling Wet inburgering  
Vreemdelingen die een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend 
met verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG beogen zijn 
vrijgesteld van de verplichtingen op grond van de Wet inburgering. Dit houdt in dat 
de onderzoeker zowel in Nederland als in het buitenland niet inburgeringsplichtig 
is. Dit geldt ook voor de gezinsleden van de hoofdpersoon. 
 
9.2. Passend diploma en waarmerking van het kopie diploma 
In afwijking van het bepaalde in paragraaf B18/3 van de Vc hoeft geen 
gewaarmerkte kopie van het vereiste diploma van de onderzoeker te worden 
overgelegd. Volstaan kan worden met een kopie van het vereiste diploma. Indien 
het (kopie) diploma wordt overgelegd en deze is niet opgesteld in de Nederlandse, 
Engelse, Franse of Duitse taal, dan dient het (kopie) diploma te worden vertaald 
door een beëdigd vertaler. Het is de vreemdeling die hiervoor verantwoordelijk is. 
De onderzoeksinstelling staat ervoor in, dat het diploma passend is en, indien van 
toepassing, toegang geeft tot doctoraalprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan een 
Bachelor diploma dat toegang geeft tot een Master opleiding. De IND treedt niet in 
de beoordeling of het diploma passend is; aangesloten wordt bij het oordeel van de 
onderzoeksinstelling. Het kopie van de diploma moet wel in het dossier worden 
opgenomen en maakt daar deel vanuit.  
 
In het geval de vreemdeling geen (kopie van een) passende diploma kan overleggen, 
om wat voor een reden dan ook, dan kan daar niet een verklaring van de 
onderzoeksinstelling voor in de plaats komen.  
 
10. Geldigheidsduur erkenning en verblijfsvergunning10. Geldigheidsduur erkenning en verblijfsvergunning10. Geldigheidsduur erkenning en verblijfsvergunning10. Geldigheidsduur erkenning en verblijfsvergunning    
10.1. Erkenning particuliere onderzoeksinstelling en de verblijfsvergunning van de 
onderzoeker 
Ingevolge artikel 3.18c, derde lid, VV geldt de erkenning van particuliere 
onderzoeksinstellingen voor de duur van tenminste vijf jaar. Na vijf jaar zal door de 
particuliere onderzoeksinstelling om verlenging van de erkenning moeten worden 
verzocht bij de IND. Indien uit de gastovereenkomst tussen de vreemdeling en de 
particuliere onderzoeksinstelling blijkt, dat de duur van het onderzoek de datum 
waarop de erkenning van de onderzoeksinstelling verloopt, overstijgt, dan kan aan 
de vreemdeling een verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf als 
onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG’ worden verleend voor de duur van 
het onderzoek zoals aangegeven in de gastovereenkomst, met een maximum van 
vijf jaar. Hieruit volgt dat de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning de duur 
van de erkenning van de particuliere onderzoeksinstelling kan overstijgen.   
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10.2. Geldigheidsduur verblijfsvergunning en duur onderzoek  
In de Vreemdelingencirculaire is in paragraaf B18/1 vermeld dat de geldigheidsduur 
van verblijfsvergunning van de onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG 
tenminste één jaar bedraagt. In paragraaf B18/4 is opgenomen, dat de 
verblijfsvergunning voor een onderzoeker kan worden verleend voor de duur van 
het onderzoek als omschreven in de gastovereenkomst, met een maximum van vijf 
jaren. Het vorenstaande kan enige verwarring wekken. Ter verduidelijking wordt het 
volgende voorbeeld gegeven. Indien uit de gastovereenkomst blijkt dat de duur van 
het onderzoek zes maanden bedraagt, dan wordt de verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd afgegeven voor de duur van zes maanden.  
 
In het geval blijkt dat de middelen niet beschikbaar zijn voor de gehele duur van het 
onderzoek dat is overeengekomen in de gastovereenkomst, dan wordt de 
verblijfsvergunning verleend voor de duur van de beschikbare middelen.  
Bijvoorbeeld: in de gastovereenkomst is opgenomen dat het onderzoek drie jaren 
zal duren. Uit de beschikbare middelen blijkt echter dat die toereikend zijn voor 
minder dan drie jaren, bijvoorbeeld voor maar twee jaren. In dat geval wordt de 
verblijfsvergunning verleend voor de duur van twee jaren, en niet drie jaren.  
 
11111111....    Verandering van Verandering van Verandering van Verandering van onderzoek en/of onderzoeksinstellingonderzoek en/of onderzoeksinstellingonderzoek en/of onderzoeksinstellingonderzoek en/of onderzoeksinstelling    
Indien de toegelaten onderzoeker verandering van onderzoeksinstelling wenst, dan 
dient hij dit te melden bij de IND. Het aanvragen van een wijziging van de beperking 
is dan niet nodig, aangezien de oorspronkelijke verblijfsvergunning is verleend 
onder de beperking ‘verblijf als onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG’. Wel 
dient sprake te zijn van hetzelfde onderzoek op grond waarvan de vergunning reeds 
is verleend. De onderzoeker zal een nieuw gastovereenkomst moeten overleggen. 
Het LKA toetst de gastovereenkomst. Inhoudelijk zal dit dus gelijk zijn aan de 
gastovereenkomst op grond waarvan de vergunning destijds is  verleend, op de 
onderzoeksinstelling na. In het geval de onderzoeker in Nederland wil verblijven 
voor het verrichten van een ander onderzoek, hetzij bij dezelfde 
onderzoeksinstelling, dan wel bij een andere, dan dient hij dit voor te leggen aan het 
LKA. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, dan is de conclusie dat de verleende 
verblijfsvergunning niet hoeft te worden ingetrokken. Indien echter de gewijzigde 
omstandigheden ertoe leiden dat de geldigheidsduur van de bestaande 
verblijfsvergunning moet worden  verlengd, dan dient de onderzoeker alsnog een 
aanvraag in te dienen om verlenging van diens verblijfsvergunning. De vergunning 
kan niet ambtshalve worden verlengd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook 
voor de nieuwe onderzoeksinstelling geldt dat die erkend en geregistreerd dient te 
zijn conform B18 van de Vc.  
 
11112222. Reeds ingewilligde mvv. Reeds ingewilligde mvv. Reeds ingewilligde mvv. Reeds ingewilligde mvv----aanvragen met als doel ‘arbeid in loondienst’.aanvragen met als doel ‘arbeid in loondienst’.aanvragen met als doel ‘arbeid in loondienst’.aanvragen met als doel ‘arbeid in loondienst’.    
Voor de inwerkingtreding van Hoofdstuk B18 was het voor wetenschappelijk 
onderzoekers mogelijk om toelating aan te vragen voor het verblijfsdoel ‘arbeid in 
loondienst’. Het kan daarom voorkomen dat er al  een mvv is aangevraagd en 
verleend voor dat verblijfsdoel, terwijl het eigenlijke verblijfsdoel van de 
vreemdeling het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG betreft. Door geregistreerde en toegelaten onderzoeksinstellingen is de 
vraag gesteld of voor genoemde vreemdelingen die met een mvv voor het doel 
‘arbeid in loondienst’ zijn ingereisd nu een aanvraag om een verblijfsvergunning 
voor het doel ‘onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG’ kunnen indienen.  
 
Ingevolge artikel 3.103 Vb moet ingeval er een beleidswijziging is aan het voor de 
vreemdeling meest gunstige beleid worden getoetst. Echter, door de implementatie 
van de Richtlijn is er een geheel nieuwe beperking geïntroduceerd en is geen sprake 
van een beleidswijziging binnen een bestaand verblijfsdoel. Gelet hierop zal de 
vreemdeling die met een mvv welke is verleend voor het doel ‘arbeid in loondienst’ 
een aanvraag om een verblijfsvergunning met datzelfde doel moeten indienen. Met 
gebruikmaking van Werkinstructie 2007/14 (corrigeren verblijfsdoel) kan de IND de 
beperking vervolgens wijzigen in ‘onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG’ 
en die verblijfsvergunning verlenen. Uiteraard dient betrokkene hierin wel gekend 
te worden en daarvoor zijn toestemming te verlenen. Mocht betrokkene niet in 
aanmerking komen voor de beperking ‘onderzoeker in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG’ dan kan de vergunning onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ (mits 
aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan) worden verleend. 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    
 

aÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=â~å=òáàå=îÉêÄäáàÑ=çé=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ã~åáÉêÉå=Ñáå~åÅáÉêÉåW=
aÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=ÉáÖÉå=ãáÇÇÉäÉåW=
^ääÉÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=òÉäÑ=çîÉê=ãáÇÇÉäÉå=ÄÉëÅÜáâíI=áë=Éê=ëéê~âÉ=î~å=
ÉáÖÉå=ãáÇÇÉäÉåK=cáå~åÅáÉêÉå=ÇÉ=çìÇÉêë=çÑ=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=Éå=
çåÇÉêÜçìÇëâçëíÉåI=Ç~å=áë=Éê=ëéê~âÉ=î~å=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=Çççê=ÇÉêÇÉåK==
=
aÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=çåíî~åÖí=ÉÉå=ÄÉìêëW=
aÉ=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=EçåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖF=ÇáÉåí=íÉ=îÉêâä~êÉå=ïÉäâ=ÄÉÇê~Ö=ÇÉ=
ÄÉìêë=çãî~í=Éå=ÖÉÇìêÉåÇÉ=ïÉäâÉ=éÉêáçÇÉ=Çáí=ÄÉÇê~Ö=ò~ä=ïçêÇÉå=çîÉêÖÉã~~âíK=h~å=
ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=òÉäÑ=ÄÉé~äÉå=ïÉäâÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÉÉå=ÄÉìêë=âêáàÖí=ìáí=ÉÉå=
~åÇÉê=ÑçåÇë=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=î~å=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=çÑ=áåëíÉääáåÖF=Ç~å=ÇáÉåí=å~~ëí=ÇÉ=
ÄÉìêëîÉêâä~êáåÖ=~~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ççâ=ÜÉí=íçÉâÉååáåÖÄÉëäìáí=î~å=ÇÉ=
ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=~~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=ãÉÉÖÉòçåÇÉå=íÉ=ïçêÇÉåK=eáÉêáå=
ÇáÉåí=ÇÉ=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=íÉ=îÉêâä~êÉå=Ç~í=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=ÉÉå=ÄÉÇê~Ö=EíÉê=
ÜççÖíÉ=î~åF=î~å=ÇÉ=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=çåíî~åÖí=ï~~êÄáà=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=òÉäÑ=
â~å=ÄÉé~äÉå=ïÉäâÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇÉ=ÄÉìêë=çåíî~åÖíK==
=
_ÉïáàëëíìââÉå=jáÇÇÉäÉå=î~å=ÄÉëí~~å=

=

fåÇáÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÜÉí=îÉêÄäáàÑ=ÄÉâçëíáÖí=ìáí=ÉáÖÉå=ãáÇÇÉäÉåW=

aÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉ=òáàå=îÉêÄäáàÑ=ÄÉâçëíáÖí=ìáí=ÉáÖÉå=ãáÇÇÉäÉå=â~å=Çáí=~~åíçåÉå=
ãáÇÇÉäë=¨¨å=î~å=çåÇÉêëí~~åÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK=eÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~äë=ÇÉ=
ÄÉÇê~ÖÉå=áå=ÉìêçÛë=òáàå=îÉêãÉäÇIJ=ã~~ê=ççâ=~åÇÉêÉ=î~äìí~=ïçêÇÉå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇK=
=
bÉå=çêáÖáåÉäÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=
aÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=çé=å~~ã=çÑ=ãÉÇÉ=çé=å~~ã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=íÉ=ëí~~åK=
aÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåíÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=îÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=î~å=ÇÉ=Ç~íìã=íÉ=òáàå=îççêòáÉå=
J aÉ=å~~ã=Éå=îççêäÉííÉêë=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
=
bÉå=âçéáÉ=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=î~å=ÉÉå=Ä~åâêÉâÉåáåÖ=î~å=ÄÉíêçââÉåÉ=
eÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=çé=å~~ã=çÑ=ãÉÇÉ=çé=å~~ã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=íÉ=
ëí~~åK=
eÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåí=~ÑëÅÜêáÑí=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=P=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=Ç~íìã=ãçÉí=~~åÖÉÖÉîÉå=òáàå=
J aÉ=å~~ã=Éå=îççêäÉííÉêë=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåÉå=çé=ÜÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=íÉ=

ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÜÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
=
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fåÇáÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÉÉå=áåíÉêåÉíêÉâÉåáåÖ=ÜÉÉÑí=òçåÇÉê=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑíÉå=
bÉå=éêáåí=î~å=ÇÉ=áåíÉêåÉíêÉâÉåáåÖ==
J aÉ=å~~ã=Éå=îççêäÉííÉêë=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=éêáåí=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå==
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
°å=ÉÉå=çêáÖáåÉäÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ==
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåíÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=îÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=î~å=ÇÉ=Ç~íìã=íÉ=òáàå=îççêòáÉå=
J aÉ=å~~ã=Éå=îççêäÉííÉêë=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J aÉ=Ä~åâ=îÉêâä~~êí=Ç~í=ÜÉí=ãÉí=å~ãÉ=ÖÉåçÉãÇÉ=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÉÉå=

áåíÉêåÉíêÉâÉåáåÖ=ÄÉíêÉÑí=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
=
=fåÇáÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÉÉå=ÄÉìêë=ÜÉÉÑí=íçÉÖÉïÉòÉå=ÖÉâêÉÖÉåW=

bÉå=âçéáÉ=íçÉâÉååáåÖëÄÉëäìáí=î~å=ÇÉ=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉêK=
aÉ=ÄÉìêëîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=íÉ=ÄÉî~ííÉåW=
J aÉ=å~~ãI=îççêäÉííÉêë=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=
J aÉ=Ç~íìã=
J aÉ=éÉêáçÇÉ=î~å=ìáíâÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉìêë=Eî~å=Ç~íìã=íçí=Ç~íìãF==
J aÉ=å~~ã=Éå=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=ÄÉìêëîÉêíêÉââÉê=çÑ=ÇÉ=áåëíÉääáåÖ=ÇáÉ=ÇÉ=

ÄÉìêë=íçÉïáàëí==
J aÉ=ÄÉìêëîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=Çççê=ÉÉå=ÄÉîçÉÖÇ=éÉêëççå=íÉ=òáàå=çåÇÉêíÉâÉåÇ=
J fåÇáÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=ÇÉ=ÄÉìêë=å~ãÉåë=ÉÉå=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=

íçÉâÉåíI=ÇáÉåí=Äáà=áÉÇÉêÉ=~~åîê~~Ö=å~~ëí=ÉÉå=íçÉâÉååáåÖëÄÉëäìáí=î~å=ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=~~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ççâ=ÜÉí=íçÉâÉååáåÖëÄÉëäìáí=
çéÖÉëíÉäÇ=Çççê=ÇÉ=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=ãÉÉÖÉòçåÇÉå=íÉ=ïçêÇÉåK=få=ÜÉí=
íçÉâÉååáåÖëÄÉëäìáí=î~å=ÇÉ=ÄÉìêëîÉêëíêÉââÉê=ÇáÉåí=ÇìáÇÉäáàâ=íÉ=òáàå=îÉêãÉäÇ=Ç~í=
ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=ÉÉå=ÄÉÇê~Ö=çåíî~åÖí=EíÉê=ÜççÖíÉ=î~åF=ï~~êî~å=ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=òÉäÑ=ã~Ö=ÄÉé~äÉå=ïÉäâÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÜáÉêìáí=ÉÉå=ÄÉìêë=
ò~ä=çåíî~åÖÉåK=

=
=fåÇáÉå=Éê=ÉÉå=ÄÉÇê~Ö=íÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=áë=ÖÉëíçêí=çé=ÇÉ=

êÉâÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖW=

bÉå=âçéáÉ=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=ï~~êìáí=Ääáàâí=ïÉäâ=ÄÉÇê~Ö=
íÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=áë=ÖÉëíçêíK=
eÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J eÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=çé=å~~ã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåí=ÇìáÇÉäáàâ=Äáà=ÇÉ=ëíçêíáåÖ=íÉ=ïçêÇÉå=îÉêãÉäÇ=

EÜ~åÇã~íáÖ=ÄáàÖÉëÅÜêÉîÉå=å~ãÉå=ïçêÇÉå=åáÉí=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇF=
J aÉ=Ç~íìã=î~å=ÜÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÜÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=îÉêãÉäÇ=íÉ=

òáàå=
=
=fåÇáÉå=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=ÖÉîÉëíáÖÇ=áå=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇ=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=Ñáå~åÅáÉÉä=

çåÇÉêëíÉìåíW=

lêáÖáåÉäÉ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=
aÉ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=Ç~íìã=ÇáÉåí=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J aÉ=îççêäÉííÉêë=Éå=ÇÉ=~ÅÜíÉêå~~ãI=ÇÉ=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåëI=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=Éå=ÇÉ=

å~íáçå~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ãçÉíÉå=îÉêãÉäÇ=òáàå=
J eÉí=åìããÉê=î~å=ÜÉí=áÇÉåíáíÉáíëÄÉïáàë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ãçÉí=îÉêãÉäÇ=òáàå=EÉÉå=

âçéáÉ=ÜáÉêî~å=ÇáÉåí=ãÉÉÖÉòçåÇÉå=íÉ=ïçêÇÉåF=
J aÉ=éÉêáçÇÉ=Ç~í=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=Eî~å=Ç~íìãJíçí=Ç~íìãF=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=

çåÇÉêëíÉìåí=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=
J eÉí=ÄÉÇê~Ö=Ç~í=ã~~åÇÉäáàâë=ò~ä=ïçêÇÉå=çîÉêÖÉã~~âí=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=
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J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=
ïçêÇÉå=

=
aÉ=fka=ÜÉÉÑí=ÉÉå=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=çéÖÉëíÉäÇK=aÉòÉ=EîççêÄÉÉäÇF=

îÉêâä~êáåÖ=â~å=ÖÉÇçïåäç~Ç=ïçêÇÉå=î~å=ÇÉ=åìÑÑáÅ=ïÉÄëáíÉW=

ÜííéWLLïïïKåìÑÑáÅKåäLáããáÖê~íáçåLåÉíïÉêâLãîîKëÜíãK=

=
hçéáÉ=áÇÉåíáíÉáíëÄÉïáàë=Ñáå~åÅáÉê=
aÉ=âçéáÉ=î~å=ÜÉí=áÇÉåíáíÉáíëÄÉïáàë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ãçÉí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=
îçäÇçÉåX=
J eÉí=ãçÉí=ÉÉå=çÑÑáÅáÉÉä=ÇçÅìãÉåí=îççê=áÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=òáàå=áå=ÜÉí=ä~åÇ=î~å=

ÜÉêâçãëí=Eé~ëéççêíI=áÇÉåíáíÉáíëâ~~êí=çÑ=êáàÄÉïáàëFK=fåÇáÉå=ì=íïáàÑÉäí=çÑ=ÜÉí=
ÇçÅìãÉåí=áå=ÜÉí=ä~åÇ=î~å=ÜÉêâçãëí=ïçêÇí=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇ=~äë=çÑÑáÅáÉÉä=
ÇçÅìãÉåí=îççê=áÇÉåíáÑáÅ~íáÉI=âìåí=ì=Çáí=å~îê~ÖÉå=Äáà=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
~ãÄ~ëë~ÇÉ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=î~å=ÜÉêâçãëí=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉêK=

J aÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ãçÉíÉå=ÇìáÇÉäáàâ=ìáí=ÜÉí=ÇçÅìãÉåí=ÄäáàâÉå=
J eÉí=åìããÉê=î~å=ÜÉí=áÇÉåíáíÉáíëÄÉïáàë=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
=
lêáÖáåÉäÉ=_~åâîÉêâä~êáåÖ=çé=å~~ã=î~å=Ñáå~åÅáÉê=
aÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=çé=å~~ã=çÑ=ãÉÇÉ=çé=å~~ã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=íÉ=ëí~~åK=
aÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåíÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=Ç~íìã=î~å=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=~~åÖÉÖÉîÉå=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåí=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
eÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~äë=ÇÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=áå=ÉìêçÛë=òáàå=îÉêãÉäÇ=ã~~ê=ççâ=~åÇÉêÉ=
î~äìí~=ïçêÇÉå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇK=
=
bÉå=âçéáÉ=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=î~å=ÉÉå=Ä~åâêÉâÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=
eÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=çé=å~~ã=çÑ=ãÉÇÉ=çé=å~~ã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=íÉ=ëí~~åK=
eÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåí=~ÑëÅÜêáÑí=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=P=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=Ç~íìã=ãçÉí=~~åÖÉÖÉîÉå=òáàå=
J aÉ=å~~ã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåí=çé=ÜÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÜÉí=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑí=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
eÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~äë=ÇÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=áå=ÉìêçÛë=òáàå=îÉêãÉäÇ=ã~~ê=ççâ=~åÇÉêÉ=
î~äìí~=ïçêÇÉå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇK=
=
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fåÇáÉå=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÉÉå=áåíÉêåÉíêÉâÉåáåÖ=ÜÉÉÑí=òçåÇÉê=êÉâÉåáåÖ~ÑëÅÜêáÑíÉå=
bÉå=éêáåí=î~å=ÇÉ=áåíÉêåÉíêÉâÉåáåÖ==
J aÉ=å~~ã=Éå=îççêäÉííÉêë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=éêáåí=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå==
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
°å=ÉÉå=çêáÖáåÉäÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ==
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåíÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=îÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=î~å=ÇÉ=Ç~íìã=íÉ=òáàå=îççêòáÉå=
J aÉ=å~~ã=Éå=îççêäÉííÉêë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J aÉ=Ä~åâ=îÉêâä~~êí=Ç~í=ÜÉí=ãÉí=å~ãÉ=ÖÉåçÉãÇÉ=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÉÉå=

áåíÉêåÉíêÉâÉåáåÖ=ÄÉíêÉÑí=
J aÉ=Åçåí~ÅíÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
=
fåÇáÉå=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=åáÉí=çîÉê=îçäÇçÉåÇÉ=ãáÇÇÉäÉå=ÄÉëÅÜáâí=ã~~ê=ïÉä=ã~~åÇÉäáàâë=
áåâçãëíÉå=ÜÉÉÑíI=â~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=Çáí=çé=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ïáàòÉ=~~åíçåÉåK=
=
hçéáÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=Ñáå~åÅáÉê=ìáí=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇ=
aÉ=âçéáÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=å~~ã=Éå=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=EïÉêâåÉãÉêF=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=

íÉ=òáàå=
J eÉí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J fåÇáÉå=ÜÉí=ÖÉÉå=î~ëí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ=îççê=çåÄÉé~~äÇÉ=íáàÇ=ÄÉíêÉÑí=ÇáÉåí=ÇÉ=

éÉêáçÇÉ=ï~~êîççê=ÇÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=ÖÉäÇí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J fåÇáÉå=ÜÉí=ÇçÅìãÉåí=åáÉí=áå=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉI=cê~åëÉI=aìáíëÉ=çÑ=båÖÉäëÉ=í~~ä=áë=

çéÖÉëíÉäÇI=ÇáÉåí=ì=òçêÖ=íÉ=Çê~ÖÉå=îççê=ÉÉå=ÄÉØÇáÖÇÉ=îÉêí~äáåÖ=
=
hçéáÉ=ë~ä~êáëëéÉÅáÑáÅ~íáÉë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=î~å=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=ÇêáÉ=ã~~åÇÉå=
aÉ=ë~ä~êáëëéÉÅáÑáÅ~íáÉë=ãçÉíÉå=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=îçäÇçÉåW=
J aÉ=å~~ã=Éå=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=ïÉêâÖÉîÉê=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=EÇÉ=ïÉêâåÉãÉêF=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=

íÉ=òáàå=
J aÉ=éÉêáçÇÉ=î~å=äççåìáíâÉêáåÖ=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=EÇÉ=ã~~åÇF=
J eÉí=åÉííç=äççåÄÉÇê~Ö=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=
=
=fåÇáÉå=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=ÖÉîÉëíáÖÇ=áå=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇ=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=Ñáå~åÅáÉÉä=

çåÇÉêëíÉìåí=

lêáÖáåÉäÉ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=
aÉ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=Ç~íìã=ÇáÉåí=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=EÜÉí=ÄÉÇêáàÑF=ãçÉíÉå=îÉêãÉäÇ=

òáàå=
J aÉ=éÉêáçÇÉ=Ç~í=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=LÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=Eî~å=Ç~íìãJíçí=Ç~íìãF=ÇÉ=

çåÇÉêòçÉâÉê=çåÇÉêëíÉìåíI=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ÄÉÇê~Ö=Ç~í=ã~~åÇÉäáàâë=ò~ä=ïçêÇÉå=çîÉêÖÉã~~âí=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=îççêäÉííÉêëI=ÇÉ=~ÅÜíÉêå~~ã=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=

ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàåK=
aÉ=fka=Éå=ÇÉ=kìÑÑáÅ=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=çéÖÉëíÉäÇ=ÇáÉ=ÇÉ=

çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=â~å=ÖÉÄêìáâÉåK=aÉòÉ=EîççêÄÉÉäÇF=îÉêâä~êáåÖ=â~å=ÖÉÇçïåäç~Ç=
ïçêÇÉå=î~å=ÇÉ=åìÑÑáÅ=ïÉÄëáíÉW=ÜííéWLLïïïKåìÑÑáÅKåäLáããáÖê~íáçåLåÉíïÉêâLãîîKëÜíãK=

=
lêáÖáåÉäÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=çé=å~~ã=î~å=ÄÉÇêáàÑ=
aÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=çé=å~~ã=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=íÉ=ëí~~åK=
aÉ=Ä~åâîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåíÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=òáàå=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=
J aÉ=Ç~íìã=î~å=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=~~åÖÉÖÉîÉå=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=ÇáÉåí=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
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J eÉí=êÉâÉåáåÖåìããÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ë~äÇç=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=Éå=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~åâ=ÇáÉåÉå=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J eÉí=ë~äÇç=ãçÉí=îêáàÉäáàâ=çéåÉÉãÄ~~ê=òáàå=
eÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~äë=ÇÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=áå=ÉìêçÛë=òáàå=îÉêãÉäÇ=ã~~ê=ççâ=~åÇÉêÉ=
î~äìí~=ïçêÇÉå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇK=
=

=fåÇáÉå=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=ÖÉîÉëíáÖÇ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=Ñáå~åÅáÉÉä=

çåÇÉêëíÉìåí=

lêáÖáåÉäÉ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=
aÉ=îÉêâä~êáåÖ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=Ç~íìã=ÇáÉåí=çé=ÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=EÜÉí=ÄÉÇêáàÑF=ãçÉíÉå=îÉêãÉäÇ=

òáàå=
J aÉ=éÉêáçÇÉ=Ç~í=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=LÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=Eî~å=Ç~íìãJíçí=Ç~íìãF=ÇÉ=

çåÇÉêòçÉâÉê=çåÇÉêëíÉìåíI=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=
J eÉí=ÄÉÇê~Ö=Ç~í=ã~~åÇÉäáàâë=ò~ä=ïçêÇÉå=çîÉêÖÉã~~âí=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=
aÉ=fka=ÜÉÉÑí=ÉÉå=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=çéÖÉëíÉäÇ=ÇáÉ=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=â~å=
ÖÉÄêìáâÉåK=aÉòÉ=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=âìåí=ì=Äáà=ÇÉ=fka=éÉê=ÉJã~áä=çéîê~ÖÉå=Çççê=
ÉÉå=îÉêòçÉâ=íÉ=ëíìêÉå=~~åW=~êÄÉáÇ]áåÇKãáåàìëKåä=
=
lêáÖáåÉäÉ=Ö~ê~åíîÉêâä~êáåÖ==
aÉ=Ñáå~åÅáÉê=EÜÉí=ÄÉÇêáàÑF=ÖÉîÉëíáÖÇ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=ÇáÉåí=ÉÉå=Ö~ê~åíîÉêâä~êáåÖ=íÉ=
çîÉêäÉÖÖÉåK=aáí=áë=ÉÉå=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=ïÉäâÉ=îçääÉÇáÖ=áåÖÉîìäÇ=Éå=
çåÇÉêíÉâÉåÇ=ÇáÉåí=íÉ=ïçêÇÉåK=aÉòÉ=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=âìåí=ì=Äáà=ÇÉ=fka=éÉê=ÉJ
ã~áä=çéîê~ÖÉå=Çççê=ÉÉå=îÉêòçÉâ=íÉ=ëíìêÉå=~~åW=~êÄÉáÇ]áåÇKãáåàìëKåä=
=

=fåÇáÉå=ÉÉå=éÉêëççå=áå=kÉÇÉêä~åÇ=ïÉêâò~~ã=áå=äççåÇáÉåëí=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=

Ñáå~åÅáÉÉä=Äáàëí~~í=

lêáÖáåÉäÉ=Ö~ê~åíîÉêâä~êáåÖ==
aÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=ïççåí=Éå=ïÉêâò~~ã=áë=áå=äççåÇáÉåëí=ÇáÉåí=ÉÉå=
Ö~ê~åíîÉêâä~êáåÖ=íÉ=çîÉêäÉÖÖÉåK=aáí=áë=ÉÉå=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=ïÉäâÉ=îçääÉÇáÖ=
áåÖÉîìäÇ=Éå=çåÇÉêíÉâÉåÇ=ÇáÉåí=íÉ=ïçêÇÉåK=
aÉòÉ=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=âìåí=ì=Äáà=ÇÉ=fka=çéîê~ÖÉåK=píììê=ìï=îÉêòçÉâ=éÉê=ÉJ
ã~áä=~~åW=~êÄÉáÇ]áåÇKãáåàìëKåäK=
=
lêáÖáåÉÉä=ìáííêÉâëÉä=d_^=
sççê=ÜÉí=î~ëíëíÉääÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉòáåëëáíì~íáÉ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåí=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÉÉå=
ìáííêÉâëÉä=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉäáàâÉ=_~ëáë=^Çãáåáëíê~íáÉ=EìáííêÉâëÉä=d_^F=íÉ=çîÉêäÉÖÖÉåK=
få=Çáí=ìáííêÉâëÉä=ÇáÉåí=ÇÉ=ÖÉòáåëëáíì~íáÉ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàåK=
=
EâçéáÉF=^êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=
aÉ=âçéáÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=å~~ã=Éå=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=EïÉêâåÉãÉêF=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=

òáàå=
J eÉí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J fåÇáÉå=ÜÉí=ÖÉÉå=î~ëí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ=Eîççê=çåÄÉé~~äÇÉ=íáàÇF=ÄÉíêÉÑíI=ÇáÉåí=ÇÉ=

éÉêáçÇÉ=ï~~êîççê=ÇÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=ÖÉäÇí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
=
lêáÖáåÉäÉ=êÉÅÉåíÉ=ïÉêâÖÉîÉêëîÉêâä~êáåÖ=
aÉ=ïÉêâÖÉîÉêëîÉêâä~êáåÖ=ÇáÉåí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=å~~ã=Éå=ÇÉ=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=îççêäÉííÉêëI=ÇÉ=~ÅÜíÉêå~~ã=Éå=ÇÉ=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=

EïÉêâåÉãÉêF=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J fåÇáÉå=Éê=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=áë=î~å=ÉÉå=î~ëí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ=îççê=çåÄÉé~~äÇÉ=íáàÇ=

ÇáÉåí=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=ï~~êîççê=ÇÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëí=ÖÉäÇí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
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J aÉ=Ç~íìã=î~å=~ÑÖáÑíÉ=ÇáÉåí=çé=ÇÉ=ïÉêâÖÉîÉêëîÉêâä~êáåÖ=íÉ=ëí~~å=EÇÉ=îÉêâä~êáåÖ=
ã~Ö=åáÉí=çìÇÉê=òáàå=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=

=
hçéáÉ=ë~ä~êáëëéÉÅáÑáÅ~íáÉë=î~å=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=ÇêáÉ=ã~~åÇÉå=
aÉ=ë~ä~êáëëéÉÅáÑáÅ~íáÉë=ÇáÉåÉå=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=îçäÇçÉåW=
J aÉ=å~~ã=Éå=~ÇêÉëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=ïÉêâÖÉîÉê=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=îççêäÉííÉêëI=ÇÉ=~ÅÜíÉêå~~ã=Éå=ÖÉÄççêíÉÇ~íìã=î~å=ÇÉ=ïÉêâåÉãÉê=EÇÉ=

Ñáå~åÅáÉêF=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J aÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=éÉêáçÇÉ=Eã~~åÇF=ÇáÉåí=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
J eÉí=Äêìíç=Éå=åÉííç=ã~~åÇäççå=ÇáÉåÉå=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàå=
=
=fåÇáÉå=ÇÉ=éÉêëççå=áå=kÉÇÉêä~åÇ=áåâçãëíÉå=ÜÉÉÑí=ìáí=~êÄÉáÇ=~äë=òÉäÑëí~åÇáÖÉ=

EòÉäÑëí~åÇáÖ=çåÇÉêåÉãÉåF=

lêáÖáåÉäÉ=Ö~ê~åíîÉêâä~êáåÖ==
aÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=ïççåí=Éå=ïÉêâò~~ã=áë=áå=äççåÇáÉåëí=ÇáÉåí=ÉÉå=
Ö~ê~åíîÉêâä~êáåÖ=íÉ=çîÉêäÉÖÖÉåK=aáí=áë=ÉÉå=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=ïÉäâÉ=îçääÉÇáÖ=
áåÖÉîìäÇ=Éå=çåÇÉêíÉâÉåÇ=ÇáÉåí=íÉ=ïçêÇÉåK=
aÉòÉ=ëí~åÇ~~êÇ=îÉêâä~êáåÖ=âìåí=ì=Äáà=ÇÉ=fka=çéîê~ÖÉåK=píììê=ìï=îÉêòçÉâ=éÉê=ÉJ
ã~áä=~~åW=îÉêâçêí]áåÇKãáåàìëKåäK=
=
lêáÖáåÉÉä=ìáííêÉâëÉä=d_^=
sççê=ÜÉí=î~ëíëíÉääÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉòáåëëáíì~íáÉ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåí=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÉÉå=
ìáííêÉâëÉä=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉäáàâÉ=_~ëáë=^Çãáåáëíê~íáÉ=EìáííêÉâëÉä=d_^F=íÉ=çîÉêäÉÖÖÉåK=
få=Çáí=ìáííêÉâëÉä=ÇáÉåí=ÇÉ=ÖÉòáåëëáíì~íáÉ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=îÉêãÉäÇ=íÉ=òáàåK=
=

EhçéáÉF=ìáííêÉâëÉä=h~ãÉê=î~å=hççéÜ~åÇÉä=
eÉí=ÇáÉåí=ÉÉå=êÉÅÉåí=EåáÉí=çìÇÉê=Ç~å=ÇêáÉ=ã~~åÇÉåF=ìáííêÉâëÉä=î~å=ÇÉ=h~ãÉê=î~å=
hççéÜ~åÇÉä=î~å=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉê=íÉ=òáàåK=
=
lêáÖáåÉÉä=îçääÉÇáÖ=áåÖÉîìäÇ=ÑçêãìäáÉê=jRT=
=
hçéáÉ=EîççêäçéáÖÉF~~åëä~Ö=f_Lf_SM=î~å=ÜÉí=~ÑÖÉäçéÉå=à~~ê=
aÉ=Ñáå~åÅáÉê=ÇáÉåí=EîççêäçéáÖÉF=~~åëä~Ö=f_Lf_SM=î~å=ÜÉí=~ÑÖÉäçéÉå=à~~ê=íÉ=çîÉêäÉÖÖÉåK=
 


