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  ةـدولـلـل ةــامـعـال ةـازنـومـالول ـر حــريـقـت
  ٢٠١٢ام ـعـلل 

  
  ة ـدمـقـم  
ام ـعلل دولةـامة للـالع ةـوازنـمن المـض ةـامـالع راداتـاإليدرت ـق    

مليون دينار ) ٥٥٨٥( مقارنة مع  ار ،ـيون دينـمل )٥٨١٠(و ـبنح ٢٠١٢
مليون دينار ،  )٤٩٤٠(بلغ ـلية بمـالمح راداتـدرت اإليـوق ، ٢٠١١لعام 
درت ـة فقـخارجيـنح الـا المـام، ٢٠١١مليون دينار لعام ) ٤٣٨٩( مقابل 
ي ـار فـون دينـملي) ١١٩٦(ع ـه مـنار مقارنـيون ديـمل) ٨٧٠(لغ ـبمب
  .٢٠١١ام ـع
ار ، ـون دينـملي )٦٨٣٧(و ـامة بنحـقات العـدرت النفـين قـي حـف     
ز ـجـالعا ـ، ام٢٠١١ام ـي عـار فـيون دينـمل) ٦٨٥٠( ع ـه مـقارنـم
ا ـية مـارجـح الخـد المنـلغ بعـع ان يبـتوقـمن المـي فـالـالم
   .٢٠١١مليون دينار لعام ) ١٢٦٥( ، مقابل نارـيون ديـمل) ١٠٢٧( قدارهـم
  
جاءت في ظل معطيات محلية وعربية  ٢٠١٢العام  موازنة ويالحظ ان     

الساحة العربية  تشهدهما  بسبب وبالتحديد السنوات السابقة ،وعالمية مختلفة عن 
بالذات من تحوالت وتغيرات سياسية واقتصادية استثنائية تضع االقتصاد الوطني 
في مواجهه تحديات صعبة وغير مسبوقه ، مما تركت من بصمات سلبية واضحة 

لسياحة ، ، وخاصة نشاط اعلى مجمل النشاطات والقطاعات االقتصادية المختلفة
  ٠وتحويالت العاملين في الخارج ، والتدفقات االستثمارية

  
اإلجراءات  باتخاذ اإلسراع فال بد للحكومةوفي ظل هذه المعطيات والتحديات ،  

ومعالجة االختالالت الهيكلية  بشكل تدريجيباستعادة التوازن للمالية العامة  الكفيلة
  .بشكل متواصل التي تعاني منها

   
  ٢٠١٢ام ـلعـل مـةاـه العـوازنـة المـالصـن خـيبـيدول ــج

  مليون دينار                                                                      
  %نسبة التغير   ٢٠١٢  ٢٠١١  نفـصـال

  ٤  ٥٨١٠  ٥٥٨٥  ةــامـالع اإليـرادات
  ١٢,٥  ٤٩٤٠  ٤٣٨٩  ليةـحـالم اإليـرادات

  ٢٧,٢-  ٨٧٠  ١١٩٦  يةـارجـخـح الـنـالم
  ٠,١-  ٦٨٣٧  ٦٨٥٠  ةـامـعـقات الـفـالن
  -  ٥٨٣٩  ٥٨٣٩  ةــاريـجـات الـقـفـالن
  -١,٥  ٩٩٨  ١٠١٤  الـرأسـمالـيةات ـفقـالن

  ١٨,٨-  ١٠٢٧  ١٢٦٥  يـالـمــز الـجـالع
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  : ٢٠١٢ام ـعـلـلة ـعامـة الـوازنـمـلازات ـرتكـم :أوال 
  
مجموعه من التوجهات  إلىالحالي،  امةاستند مشروع قانون الموازنه الع  

المتوافقه مع خطاب التكليف السامي ومخرجات الحوار الوطني  األساسية
  :على النحو التالي  ، وهيالوطنية األجندةاالقتصادي وتوصيات 

  
متابعه عملية االصالح المالي وتمكين الموازنه العامة من التعامل بكفاءة  -١

 .والدولية اإلقليميةة مع المستجدات االقتصادية والسياسي

 

تحسين درجة االعتماد على الذات في الموازنه العامة وفي موازنات  -٢
 .الوحدات الحكومية

 

نتاجية راس المال إالتركيز على المشاريع التنموية ذات العالقة بتعزيز  -٣
البشري ، كقطاعات التعليم والصحة والعمل والمشاريع الصغيرة ومتناهية 

البنية التحتية كقطاعات الكهرباء والماء وتكنولوجيا الصغر، ومشاريع 
 .المعلومات

 

تنمية المحافظات وتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل  -٤
يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من خالل استكمال إنشاء صندوق لتمويل 

 .االحتياجات التنموية األساسية في كافة محافظات المملكة

 

االستثمارية وتحفيز النمو من خالل استكمال منظومة تحسين البيئة  -٥
التشريعات الالزمة الستقطاب االستثمارات الخارجية وتعزيز االستثمارات 
المحلية على نحو يشجع القطاع الخاص في الدخول في اتفاقيات الشراكة 

 .مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية

 

قدما في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعه المضي  -٦
 .والتقييم والمساءلة وفق الممارسات العالمية

 

تبني خطة زمنية واضحة المعالم ألعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز  -٧
الموازنه تتسق مع االطار العام إلدارة الدين العام بهدف الوصول الى 

ذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على مستويات آمنة من الدين العام و
  .المستويين اإلقليمي والدولي
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  : ٢٠١٢ام ـعـلـلة ـامـة العـوازنـون المـانـح قـالمـم: ثـانـيـا
  
  : ة ـامـعـرادات الـاإلي: اوال 
  

مقابل  مليون دينار، )٥٨١٠(بنحو  ٢٠١٢قدرت اإليرادات العامة لعام    
من الناتج %) ٢٦,٢(لتشكل ما نسبته  ،٢٠١١مليون دينار لعام ) ٥٥٨٥( 

وقد توزعت هذه  ،٢٠١١في عام %) ٢٧,٤(المحلي االجمالي ، مقابل 
  : اإليرادات وفقا لما يلي 

  
 :ة ـيـحلـرادات المـاإلي •

  
مليون ) ٤٩٤٠( بحوالي  ٢٠١٢قدرت اإليرادات المحلية في عام    

ك نمواً نسبته مسجلة بذل ،٢٠١١مليون دينار لعام ) ٤٣٨٩( مقابل  ،دينار
تها ب، لتبلغ بذلك نس ٢٠١١في عام  هعن مستواها المعاد تقدير%) ١٢,٦(

في %) ٢١,٥(مقارنه مع %) ٢٢,٣( حوالي  اإلجماليالناتج المحلي  إلى
  .٢٠١١عام 

 

  :ةـيـارجـخـح الـمنـال •

  

مليون دينار ، مقارنه ) ٨٧٠(بمبلغ  ٢٠١٢قدرت المنح الخارجية في عام 
، بنسبة انخفاض مقدارها          ٢٠١١مليون دينار في عام ) ١١٩٦(مع 

 )٢٧,٢(%.  
  
  

  : ة ــامـات العـقـفـالن: ا ـانيـث       
  

  مليون دينار ، مقارنه مع ) ٦٨٣٧(بنحو ٢٠١٢قدرت النفقات العامة في عام 
) ١٣( بانخفاض مقدارة  ،٢٠١١معاد تقديرها في عام مليون دينار ) ٦٨٥٠(

من الناتج %) ٣٠,٩( تشكل ما نسبته حوالي ل %)٠,١( وبنسبة  مليون دينار ،
وقد  ٢٠١١معاد تقديرها في عام %) ٣٣,٦( ، مقابل المحلي االجمالي 

  :توزعت هذه النفقات على النحو التالي 
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 : ة ـاريـجـقات الـفـالن •

لتحافظ مليون دينار  )٥٨٣٩(بنحو  ٢٠١٢قدرت النفقات الجارية في عام 
بدون أي نمو يذكر،  ٢٠١١بذلك على نفس مستواها المعاد تقديرة في عام 

   ،٢٠١٢من الناتج المحلي االجمالي لعام  %)٢٦,٤(  ما نسبته وستشكل
  . ٢٠١١في عام %) ٢٨,٦(مقابل 

  

 : ية ـمالـرأسـات الـقـنفـال •

مليون دينار ، ) ٩٩٨( بحوالي  ٢٠١٢قدرت النفقات الرأسمالية في عام 
مليون دينار عن مستواها المعاد تقديرة في عام ) ١٦(بانخفاض مقداره 

%) ٥( ، ويتوقع ان تشكل نسبه هذه النفقات الى الناتج المحلي نحو ٢٠١١
  .٢٠١٢في عام 

  

 : ي ــمالـز الـجـالع •

ن يبلغ وترتيبا على هذه التطورات في جانبي اإليرادات والنفقات ، يتوقع ا
مليون ) ١٠٢٧(ما مقداره  ٢٠١٢العجز المالي بعد المنح الخارجية لعام 

) ١٢٦٥( ، مقابل  اإلجماليمن الناتج المحلي %) ٤,٦(ما نسبته  أودينار 
، بنسبة ٢٠١١من الناتج في عام %) ٦,٢(ما نسبته  أومليون دينار 

  %).١٨,٨(انخفاض مقدارها 

في %) ٤( إلىلتصل نسبته للناتج  ويتوقع ان يواصل هذه العجز انخفاضة
  .٢٠١٤في عام %) ٣,٥(والى  ٢٠١٣عام 

من %) ٨,٦( يبلغ ما نسبته  أنالعجز قبل المنح الخارجية ،فيتوقع  أما
  .٢٠١١لعام %) ١٢,١( ، مقابل ٢٠١٢لعام  اإلجماليالناتج المحلي 

يتراجع رصيد الدين العام كنسبة من  أنوبناء على كل ما تقدم ، يتوقع  
في %) ٦٥(مقابل %) ٦٤,٥( إلى ٢٠١٢في عام  اإلجماليالناتج المحلي 

في عام %) ٦٢( إلىالتدريجي ليصل  هبوطه، وليواصل  ٢٠١١عام 
٢٠١٤.  
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 هاـإلي تدـي استنـية التـيسـة الرئـاديـتصـرات االقـؤشـالم:  ثالثا 
  : ٢٠١٢ امـعلـلة ـامـالع ةـوازنـالم
  
ن ـدد مـع ىـإل ٢٠١٢ام ـة لعـعامـال ةـوازنـالم تندـد استـلق  
  :  هاـأهمة يـسـادية الرئيـصـرات االقتـؤشـالم
  

تباطؤ االقتصاد  ءيستمر أداء االقتصاد الوطني متواضعا في ضو أنيتوقع  •
تشهدها بعض دول المنطقة ،  التي واألمنيةالسياسية  واألحداثالعالمي 

الجارية بنسبة تبلغ  باألسعار اإلجمالينمو الناتج المحلي ي أنحيث يتوقع 
-٢٠١٢ لألعوامسنويا في المتوسط %) ٩(، و٢٠١٢لعام %) ٨,٥(

%) ٣,٥( و  ٢٠١٢لعام %) ٣(الحقيقية بنسبة تبلغ  وباألسعار، ٢٠١٤
 .المذكورة لألعوامسنويا في المتوسط 

 

   و ٢٠١٢لعام %) ٥,٥(  ليصل إلى حواليينمو معدل التضخم  أنيتوقع  •
 .المتوسط في ٢٠١٤-٢٠١٢ لألعوام%) ٥( 

 

 %)١١( سنويا المتوسط الصادرات الوطنية فييبلغ معدل نمو  أنيتوقع   •
 .٢٠١٤-٢٠١٢ لألعوام

 

 لألعوامسنويا %) ٩(يبلغ معدل نمو المستوردات في المتوسط   أنيتوقع  •
٢٠١٤- ٢٠١٢. 

 

يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج  أنيتوقع  •
لتنخفض هذه النسبة بعد ذلك  ،%)٩(نحو  ٢٠١٢لعام  اإلجماليالمحلي 
 .٢٠١٤في عام %) ٧(  إلىتدريجيا 

  

-٢٠١٢المتوسط خالل الفترة في النفط العالمية  سعر برميل يتوقع ان يبلغ •
 .الواحددوالر للبرميل ) ١٠٠( حوالي  ٢٠١٤

  

يتوقع استمرار المستوى المريح لحجم االحتياطيات االجنبية التي يحتفظ بها  •
البنك المركزي والالزمة للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار 

 .االردني
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   ات ــترحـقـمـوال ةــالصـخـال : رابعا
  

حجم  في انخفاض كبير من المؤشرات المذكورة سابقا أن هنالكيالحظ  •
انه من حيث  ،٢٠١٢عام لل العامة الموازنةالمنح والمساعدات الخارجية في 

) ١١٩٦(مقابل  دينار مليون )٨٧٠( مقدارهالخزينة ما  إلىيصل  أن المقدر
وبما نسبته  مليون دينار) ٣٢٦(بفارق  ،٢٠١١مليون دينار عام 

 والتباطؤوهو انخفاض كبير جدا خاصة في ظل حالة الركود  ،%)٢٧,٢(
يتطلب من  الذياالقتصاد الوطني والعالمي ، االمر  هشهدياالقتصادي الذي 

االقتصاد  العمل بشتى الطرق الممكنة لتكييفاصحاب القرار االقتصادي 
مع هذا التراجع في حجم المنح والمساعدات ، حيث ان  وانسجامة الوطني

 أو أوروبا أو مستقبل المساعدات والمنح الخارجية سواء من دول الخليج
التي شهدها اقتصاديات  االقتصادية الواليات المتحدة ، في ظل الظروف

النظر  إعادة إلىالقرار في هذه الدول  أصحاب معظم هذه الدول ، قد تدفع
القطاعين العام  في مساعدتها الخارجية لتعويض خسائرها ، مما يتطلب من

المساعدات التي تعويض هذه لواقعية  أكثرالبحث عن بدائل  والخاص
  . األخيرةالسنوات  خاللتراجعا واضحا  أصالشهدت 

 

من الصعوبات والتحديات االقتصادية العالمية العديد  ٢٠١١لقد شهد العام  •
على حركة النمو االقتصادي الوطني ، حيث يجمع  بشكل كبير أثرتالتي 

سوف يكون عاما  األخرهو  ٢٠١٢العام  أن إلىمراقبون واقتصاديون 
صعبا وامتدادا لصعوبات وتحديات العام الماضي ، حيث شهدت الساحة 

خلق تحديات  إلى أدتالعالمية والعربية العديد من الظروف االستثنائية 
 .اقتصادية صعبة 

  
دول  هدتهشالذي " بالربيع العربي" فعلى الصعيد العربي ، فرض ما يعرف 

كجمهورية مصر العربية  األردنية مع عربية ترتبط بعالقات اقتصادية قو
وصعبة  جديدةوالجمهورية العربية السورية بالذات ، تحديات اقتصادية 

   .المالية العالمية األزمةمن  أصالعلى االقتصاد الوطني المنهك 
  

الديون السيادية في الدول  أزمةوعلى الصعيد العالمي ، فما زالت 
تبني برامج وخطط تقشفية  إلى والتي اضطرت معها حكوماتها األوروبية

 مما ينعكس األوروبيةقاسية قد ينتج عنها تباطؤ اقتصادي اكبر في الدول 
  .االقتصاد الوطني  أداءعلى  أيضا أثارة

  
  



٨ 

 

، هو  ٢٠١١التي شهدها العام وكان من ابرز التحديات والصعوبات 
 تكريس حالة عدم االستقرار السياسي في بعض الدول العربية المجاورة

بما في  ومشتقاته، وارتفاع الفت في كلفة فاتورة النفط  لألردنوالمؤثرة 
النفط العالمية ، واالنقطاع  أسعارذلك كلفة توريد الطاقة بسبب ارتفاع 

المملكة في ظل  إلىانسياب الغاز الطبيعي من مصر  إلمداداتالمتكرر 
   .كلفة الطاقةمما عكس تداعيات سلبية ساهمت برفع  الجارية هناك األحداث

  
تباطؤا في النمو االقتصادي بالمملكة بمعدالت متدنية  ٢٠١١كما شهد العام 

، وهي نسبة نمو ٢٠١١من العام  األولىشهور  للتسعة%) ٢,٦(لم تتجاوز 
  .لم تكن ضمن المستويات المنشودةومتدنية جدا 

  
تفاقم حجم صافي المديونية على المملكة الذي اقترب من  إلى باإلضافة

 باألسعار اإلجماليمن الناتج المحلي %) ٦٥(مليار دينار بواقع ) ١٣,٣(
تراجع بعض المؤشرات االقتصادية الهامة كانخفاض  إلى إضافةالجارية، 

  .، وتراجع دخل القطاع السياحي   األردنيينتحويالت العاملين 
  

 

 تشير التوقعات والمعطيات األولية التي تسودها الساحة العربيةوأخيرا   •
استمرار حالة عدم  إلىبشكل خاص ، والساحة العالمية بشكل عام ، 

وازدياد وتيرة التوتر وعدم الوضوح في  االستقرار السياسي واالقتصادي
الذي  األمر، وتأثير ذلك على النمو االقتصاد الوطني ، المنطقة العربية
على ضبط  وأخير أواليعتمد  اقتصادي حقيقي إصالح برامجيتطلب تطبيق 

النفقات غير المنتجة وتحسين التحصيل الضريبي ، واالعتماد بشكل اكبر 
   . على الموارد المحلية
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� ا��1/� ا�'���� وا$#�	�د� �2 �0�1 ا�/�اب ��ل���  

  ٢٠١٢#�%�ن ا�'�از%� ا����� ���و�� ����م 

  

  ����� ا��0�4 ،،،

،،، 5����  �7�ات ا�/�اب ا�'6

D #�اره� ���A� �ً/'7@��?� و��(���?� )�< �� =�ء �2 آ; �5 ؛ ��9�ف ا��1/� ���E ��	�د#Fا�ـ'���� وا
 �/G� 0 ا���م، و��  9�٢٠١٢�وع #�%�ن ا�ـ'�از%� ا�����
/� ����I6و�9�وع #�%�ن ��از%�ت ا����ات ا� ،

�Iا� DIG�1� ا�'���� أ��م ��م ا��Q ا�ـ'�اP2 ا��6دي ورد �NO �2ب ا�ـ'�از%� ا����� ا�Mي أ���K ����� وز D
، وذ���E T درا��S و�S���6 و�DR 5 إ=�اء ا��6ارات وا�ـ'/�#�9ت ا�Aز�� ٢٠١١)9� �5 آ�%�ن اQول ���م 

 ���Vر ���ر(F5 ا��E MOQ�2 إ�< ا�Wص إ�Yع ا��N�2 ا�� �
��Y'ت ا�ـ�����
� وا�M�
/��] ا����I6 واZ?=Qة ا�
 ��	�د#Fا��1/� ا�ـ'���� وا��E�G?� ا��(����و.  

D إ�< �7�ة (��� ا���A1 ا�?�['�� �Iا� DIG�1� لAO 52] و���أن  �V��/'ا�ـ KM?E �/19�ف ا���وه/� �
 ;(�
��'�ة دا��Oً� و�Oر=�ً�، وإ�< ا�G'ا�ـ Kاز �1?�دZ�(Fت ا��$ء وا�^ 5�G65 ا�Eا_ ا�,�%� إ�V( T�'ا�ـ

�'� �] ا�
�����ت ا���'�� واQه��� G'ا�ـ Dدول ا���� >��	�دي، و�] [#Fوا ����Gح ا�A)Fدة )'��� ا����
 Tوذ� �ً�	�د� وا��� آ�ن �?� اRQ� اQآV� وا�ـُ''�Z �2 د)D اQردن ����ً� وإ#�	�د#Fوا �����Gوا�ـَ'2�6; ا�

Dا=�ه��5 �2 أ��آ5 �/c�2 ا�ـُ'�ا�I� ��	�د#Fاء ا���6ة ا�RF.  

  ����� ا��0�4 ،،،

  ا�'6����5 ،،، �7�ات ا�/�اب

 �2 K�(ا_ ور S@
� T�'ا�ـ ��A= أآ� ���“���Gب ا���ش ا��NO ” P2ء ا�ـ'�ا��EرQم ا�5 أول  ٢٦�9�
0 ا��آ5 ا�/���E  ����٢٠١١م �I� >�( دس )9�؛�Gا� ��Qا�,�%�� �ـ'0�1 ا ���ح ا��ورة ا���د��2 إ2

��O اQرد%�، آ'� وأآ� )�< ���D آ; أ[�Iل ا��)D ��/@�م، و)�< أن ���EZ ا����I6ت ��E ��7# ا�ـ'�ا5c وا�/
 ��'/�0 ا���ا�� �2 ��ز] %	�� ا�ـ'2�6@�ت �5 ا��I� >�(و ،�	�Y'ا�ـ ��E�#�ودور ا�1?�ت ا� ;'( ZZ���
 �@2�6� ;I� ��'/�وا�ـ'�9ر] وا�V�ا�k، و)�< إ#��� (/�وق �/'�� ا�ـ'2�6@�ت وا���آ�Z )�< ا�Y	�i4 ا�

�م اQر��Eء ا�ـُ'�اAO 5� P2ل ا�9�اآ�  S��A= �V(آ'� و ،���NVوا� ��
�] ا���Nع ا��Yص �ـ'�6ر�E ا�
�	�دي ا���6<  ٤/١/٢٠١٢#Fا [W5 ا��� n��Vا� P5 ا���(.  

 P2دو�� ا��0�4 ا�ـُ'�ا Kي أ���Mن ا�,�� ا���E لAO 5� ���I6؛ )�< ا����م ) ٢٣/١١/٢٠١١(آ'� وأآ�ت ا�

�M آ��2 ا���=�?�ت ا�ـ'�/�E ام�(r� ي�'/�
�Mي وا�/���I ا�ـُ'�9ر إ��?� أ)KA �2 إ�cر ا�k��%�V ا�

�?� �AO 5ل ا�ـُ's[�ات وا�ـُ'��ZIات ا��� أورده� ����� وز� ا�ـ'���� �2  ٢٠١٢/٢٠١٤'=�� D� يMوا�
�م اQر��Eء ا�ـُ'�ا�NO . P2ب ا�ـُ'�از%� ا����� S���ت )�< ا����م �Eرا�� ا�
�# ٤/١/٢٠١٢آ'� وأآ� دو�

AE 5 #�%�ن؛ ُ�� [+%ً� �tُ� د���ري���  .ا�Y	Y	� AOل ا�,�RA أ[?� ا���د��، وأن ا����ز ا�

  ����� ا��0�4 ،،،

،،، 5����  �7�ات ا�/�اب ا�'6


�ض Y%ب ا��1ري، وا�G6�2 ا� Z1ءه�، وا���V(وأ ��%���� أvV) وا6Wً� أن Z1( ا�ـُ'�از%� ا�����، وا�ـَ'�
 ��V/=Qت ا�c����Fا KMرد%� هQد ا�	�#Fا S=��ُ ���6�ت ا���A$ت ا�?����I وا�OFا Dي �5 أهZا�ـَ'�آ T/V��

�مQا.  

� �����I6ت اQرد%�� ا�ـُ'���#Z=�( �Vة )5 وW] ا���6ل �'/��	�د� وا�#Fا wNYال ا�Z� $ T5 ذ�� Dt���Eو
��W�'ل ا����د ا�AO ت���I6ا� x%ت، وإذا آ���6���T ا�� �V��/'ت  ا�ـ$A�OFا KMه y�E �?=درة )�< ��ا�#

��6��Eل ا���G��� �AO 5ل #�رات ا��,/���4 )�< =�� ا�ـ'�G)�ات ا��Yر=�� )���E آ�%x أم z2 ،��E�tن 
�	�د� ا����'�� ا�ـُ'���#�V ��6ل دون ذ�T }ن#Fز��ت ا�'���� واQا.  

�6�ت، أن ا��Z1 ا�?���I ا�ـُ'5�Z وا��ا�D4 �2 ا�ـُ'�از%� ا����� #� �ّ�'P وأ(A�ُ vVز�ً� و�� ��; )�< ��T ا�
�ادات ا�ـ'���6 #�درة )�< �{��N ا�/
��ت ا��1ر� Eـ+آ,� �5 Fا ���ُ D� ~�� ،���A)Fا ����I6ا� kا��Vا� ;I�

��Vر ا�/'� ا�ـُ'��#]  ٢٠١٢آ'� ه� ُ���#] �2 )�م %) ٨٤(و�VG/E  ���٢٠١١م %) ٧٥((F5 ا��E MOQا [�
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�ادات��  �VG/E ���6'5 أن %) ١٢�٦(ا�ـ( Tه��% ،[#���	�دي ا�ـُ'#Fا�/'� ا �VG% 5� >�(أ �VG% وه�
��اض ا�ـَ'��6 وا�ـ'/v وا�ـُ'�G)�ات #F�E $إ [Wا ا��Mه ;� �2 S��'� 5I'�,'�ري $ �Fق ا�
%Fآ��; ا

�'�د )�<(Fأ ا�V� 5� ًء�E دي�	�#Fح اA)F5 ا���ار  ا��Yر=��؛ �'� �/� أن )/�و�F�E ات، و��ورًاMا�
�	�دي، أ(ُ x6V���E [� ;��ّ%�ت ا�,�� #Fا�/'� ا Z�

�� أ)�Vء ا����NV وا�
��، و�6Y�دي، و�	�#Fا�ـ'��� وا

  .�OQ ���I� 5�ى

 ���Aوا� ��E�Gت ا�'���� ا�����Gل ا�AO 5� 5�Z'ا�'���� ا����� ا� ;I7ً�، أن �����1 ه�و�'� �)� �r�� أ
�G� x6V)داد أZ���ش %Fت ا$�� �
2 ،��	�د#Fا��ورات ا K�1��2 إ �?�AO�� 5� >1�� �� 0I�E �


�ق ا���م و��2] �5 ��#��ت ا�/'� %Fا ��]��E م���دي آ'� ه� }ن �	�#Fق ا���م، و�2 ��$ت ا��آ�د ا�
%Fا
�/� أن ا�D� ���I6 ��� #�درة )�< ���2� ا�ـَ'�ا �'� ،��V�ادات ا�7�Fا�/'� �2 ا Z�
6�رد ا�ـ'���� ا�Aز�� �

 �VG/E [#��� DY7� و=�د ;� �2 �?7�
Y� ت ا����� أو��
��  �?%�I�zE�x�V, ا�/ Dدي و��	�#F٥�٥(ا (%
  .آ'� ه� وارد �NO �2ب ا�ـُ'�از%� ا�����

�'�د (Fأ ا�V'َE ة�]�V�ُ �#Aذو ِ) vVا����� أ( ��%�)�< ا�ـ'/v وآT�M اz2 ��Qن اFر�
�ع D1� �2 ا�ـَ'�
�دة ZE $ا ا�'+زق إMوج �5 ه�Yا� >�( ���I6دي إ�< )�م #�رة ا�sوا�ـُ'�G)�ات ا��Yر=��؛ وا�Mي #� 
 �%�'�4Fا ��/	�
�y ا�Y� >دي إ�s��اض �2 ��ل إ�G6%ر ا�ـ'/v وا�ـ'�G)�ات ا��Yر=�� �'� #� #Fا

x6V)أ �����6 وا�G�ُ ط�G#5 ا���م �5 �2ا�4 وأ�	�دي ا�G/�ي  وار�
�ع ���O ا��#Fا�/'� ا �	دل %���ُ
 5� �� D5، آ'� و����'�Q�E���ر ا��1ر� وُ���دل �� � D�Y	�	I� S; �5 وزارة ا�����E وا�����D وا�	1�ُ �6
�	�دي وأ(vV �5 ا�	�� )�< #F�2 ا�/'� ا �?�ا�''5I ز�دة ا�'��%�� أآ,� �5 ذ��VGE T )�م ��Gه'

��Gُص ا��	��	�د ا��c/� ا�#Fُ�ّ��ل دوران ا�/�� أآ,� �5 ا vV)�74 وأ�
�VG ز�دة %) ١(�� ا�ُ �# �'�
DY7�  .�2 اQ���ر وا�

�	�د� ُ�Mّآ� ��Eـ'/v وا�ـُ'�G)�ات ا��� و)�ت E?� ا��و�� اQرد%�� �2 #'� #Fن ا��1/� ا�ـ'���� واz2 ؛S��(و

�ق S/�� �2 و�DR 5 E١٩٧٨{�اد )�م %Fا D1� دة�إ�G6%ر  y�E��T ا��)�د �'� آ�ن  وا)�'�ت )��?� �2 ز

�	�د� )�م #Fز�� اQ�2 ا �]�V'ا�ـ �RQت . �١٩٨٩?� ا$A�OFا P'ُ�ّ� 5� SG
% x#ر ا��1/� �2 ا��M6ّ�ُآ'� و
 �D و���R ����� وا#�	�د���E ;,'�� ���A)إ �6��ج إ�< رؤ ��Qا vV)أ �'� �/cد ا���	�#F�2 ا ���I�?ا�

�ادات �9'; ا��$� ا����� Fع ا���م )�< آ��2 اAcF��2 ا�
] 5'7��2�I ��ارد ا��و�� اQرد%��، �'� 
�ادات وا�/
��ت Fا y�E [7Y� $ ن أن{ ��E �1زوا�/
��ت ا����� �s� �2�I��Gت ا��و�� اQرد%��، و$ 

��ت ا�9��� ��6ُل دون ذ�Tا����� ��7اwE ا�'�از%� ا����� $ وE; أ(Z� vVا�ً� ا��'; )�< ���; آ��2 ا��.  

  ����� ا��0�4 ،،،

،،، 5����  �7�ات ا�/�اب ا�'6

 ��	�د#Fات ا�]s'ُ�� SE x��# يMا� ��Iُ��6; ا����k4 ا�% ��	�د#Fا��1/� ا�ـ'���� وا vWّ��ُ ؛K�%أد �� �'�2
��  :وا�ـ'���� وا�/��� وذ�T آ'� 

5  �ُ�ل ا���V%�ت ا��اردة �2 ا��1ول ا�ـُ'�P2 )�<.. …أوً$ ���2�6�ُ@� آ; ��N# 5ع ا�Zرا)�، و#�Nع ا�
�6���، و#�Nع ا���1رة وا�ـ'D(�N وا�
/�دق، و#�Nع ا�/�; واF�	�$ت، �وا�ـ'�6=�، و#�Nع ا�	/�)�ت ا�
 �و#�Nع ���Oت ا�ـ'�ل وا��+��5 وا����ر، وُ�/����O �1ت ا��G�ُ >�( ���I6ُه'� آ; �/?��E D/��ط ا�ـ'��

�	�#Fّ��ل ا�/'� ا'ُE م�( و�< �5Qا �RA,ع ا��Eرr� ٢٠١١دي  �'/E)٠�٣٨(، )٠�٦٩(، )٠�٣٢(، )٠�١٦( ،
)٠�٣٥(، )٠�٧١(، )٠�٤٣( ،���9�
�G�ُ x7ه'� آ; ��N# 5ع ا�Y%ا�� �2 ��5 إ��� )�< ا���� �N�% ،

 Kض #�ر�
Y%zE �1ت�� )�< ا���ا�� �VG% �2 %'�)٠�٢٧(، )٠�٣٣(و(��2 ا�7�ا�4 )�< ا�ـُ'/��� �N�% ، 
 n��Vا�ـ'��6 ا�����6 ا� k��/٢�٤٢(ا�(% D�2 دي�	�#F�2 ا�/'� ا ��(�Nه'�ت ا���G'ُا�ـ ���) >�( ��ّأ ،

 �VG/E $إ ���Gج ا���%Fت ا�(�N# D?G�ُ)ت%) ٢٩���Yع ا��N�� �#�Vوا�.  

��%Fت ا�(�Nه'�ت ا���G�ُ ��E��'ُE ���I6ا� �V��N�ُ >إ� ��	�د#Fا��1/� ا�ـ'���� وا �(�=�� وا�����Y وهMا 
��ا����1 �Fا [�G�ُ Zه'��?� �2 هMا ا�/'� وAO 5� �)�Oل ا�ـ'�9رZ�� >�( ;'اء وا���� �ٍ� >�(

�Mي ا��/'�ي /���9رك �] ا���Nع ا��Yص و�AO 5ل (/�وق �/'�� ا�ـُ'2�6@�ت؛ وا�k��%�V ا���E

)٢٠١٢/٢٠١٤.(  

 �ً�%�R… .. 5 )�م( �����	�د� ا����I ا�ـُ'#Fات ا�]s'ُت ا�ـ�?��	�د�  ٢٠١١أ#Fت ا�(�N2< أداء ا�� �ً/�V�

�؛ 2
� ��5 أ�?�ت ا�	�درات ا��c/��، ور(�� ا��A�?Gت ا4$�'�%�� ا�''/��� �V# 5; ا�V/�ك ��Y'ا�
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� و��6Aت  ا�'�O	�، %'�ًا ��'��ً� z2ن )�دًا ^O� �5 ا�'s[�ات أ�?� ��ا=�ً�Gت ا��W�V�� �/V6ً� آWوا
��  :ا������5؛ وذ�T آ'� 

����cت اT/V�� ��V/=Q ا�ـ'�آZي آ'� ه� �2 %?�� )�م �Fر(�� ا y
Y%٢٠١١ا  �VG/E)١٤ (% 5(
1; �2 %?�� )�م Gّ'ُاه� ا�ـ��G�ُ٢٠١٠  n�V����ار ) ١٠�٥(��Fال �2 ���� )�م اZ����ر دو$ر، و$

SY��ر�.  

�?�T آ'� ه� �2 %?�� )�م إر�
] اG'ُر ا�ـ���Q ��ا���� D#�٤�٤(إ�<  �٢٠١١.(%  

�2 %?�� )�م  D?�Qر ا���Q ��ا���� D#�ا� y
Y%٢٠١١إ  �VG/E)١٥�٩ (% �2 ;1Gّ'ُا�ـ Kا��G�ُ 5(
٢٠١٠%?�� )�م SY��ر� �'�G�ُ ض�
Y%ال �2 ���� إZ  .، و$

) ٦٦٦٣(��n�V %) ٢٠�٢(�VG/E  ٢٠١١?�ًا �5 )�م إر�
] )Z1 ا�ـ'�Zان ا���1ري AOل ا$�� )9� [
  .����ن د/�ر


� آ'� ه� �2 %?�� �5 )�م Gا� �/E ت�W�V��َ x7
Y%٢٠١١إ  �VG/E)١٦�٤.(%  

 �VG/E �ًW�
Y%رج ا�Yت ا������5 �2 ا�A  .٢٠١١آ'� ه� �2 %?�� )�م %) ٥�٢(�1ّ; إ='��� ��6

AO ان ا�'��2)�تZ�'و��� �ـQت ا�%��Vت ا��?�)Z1ًا �2 ا��G6ب  ٢٠١١ل ا�,�RA أر�Eع ا$و�< �5 )�م أ
 n�V  .����ن د/�ر) ١٣٢٣(ا��1ري 

 �VG/E ا�ـ''/��� %'�ًا ��%�'�4Fت اA�?G�����ر د/�ر، ) ١٥�٩(��n�V  AO٢٠١١ل ا���م %) ٩�٧(�x�1ّ ا�
 �VG/E ا��دا4] %'�ًا x�1ّ�٨�٣(آ'� و (% n�V���ة �
  .����ر د/�ر) ٢٤�٤(�/
0 ا�

 �VG/E ;Oا��� P2��
�Wً� �2 (��2 ا�Y%إ �]�V'ُا�ـ �V/=Qر ا�',��Fا �?�AOل ا��9�ة [?�ر %) ١٤�٥(أ
  .٢٠١١اQو�< �5 )�م 

�,'�ر ا��و�< AOل ا�,�RA أر�Eع اQو�< �5 )�م �Fا �?�����ن ) ١٣٥٤٥((��2 ا��Zام ���ارK  ٢٠١١أ
��) ١٢٤٦١(د/�ر ���ر%� �] 
  .ة �5 ا���م ا�'��W ����ن د/�ر �/
0 ا�

  . AO٢٠١١ل ا��E] ا��اE] �5 )�م %) ١١�٨(���E; %) ١٢�١(ار�
] �ّ��ل ا����NV إ�< 

 �VG/E ���Iدرات ا��	ا� x�
٥١٤٥(��n�V %) ١٤�٥(ار� ( �VG/E رادات��G'ا� x�
����ن د/�ر، آ'� وار�
)١٧�٦ (% n�V����ر%ً� �] %
0  ٢٠١١)�م ����ن د/�ر AOل ا$�� )9� [?�ًا اQو�< �5 ) ١١٨٠٧(�

 �W�'ة �5 ا���م ا���
  .ا�

 ،�����	�د� ُ�sآ� �� ذهxV إ��S �2 ����� هMا ا�#Fن ا��1/� ا�ـ'���� واz2 ات�]s'ُا�ـ T��وE/@�ٍة ��2	� �
 5( ��E�Gه� ا����'P دون �ّ��م ُMآ� وه� �� ورد أ7ً� �2 ���ر� xزا� $ ���I�?ت ا�$A�OFت وا��6�E+ن ا�

�?� AOل )�م  ��٢٠١١از%� )�م �V� ��) ١٣٩٩(وا��� �n�V �2 1�ُ'�?�  ٢٠١٠و��A�َ?�، وا�ـَ'P�A ا�
  .����ن د/�ر

 $ ���	�د� ُ�sآ� أن ��T ا�ـُ's[�ات أ(x6V ذات د$�� أn�E �5 ا���(��ت ا�#Fن ا��1/� ا�ـ'���� واz2 ؛S��(و

�Mه�، آ'� وُ�Mّآ�/� >)� ;'��� ��t�1 أذ%ً� (��در  �	ا%�� ا�Z�'ا�ـ D�@/� ا #�%�ن�t�) 5Mء%� ا��E^ ا��1/� أن

;، أّ�� ��5 �'���/��ت ا���ن ا�'��W أّآ�وا )�< Wُ�ورة ا���7ء )�< اFزدوا=�� �2 ا�V�ا�k وا�� �2
�ه� ا� D� PE�G� 5I��	� w�2 إ)�دة ��� �2 ��I�?إ)�دة ا� k��%�V� �?'(�E ��	�د#Fا��1/� ا�'���� وا x)أو

����ن د/�ر �] أه'��?�، إ$ أن ا��	� آ�ن zE)�دة ه���I اFدارة اQرد%�� ) ١٨٨(���I ا��وا�� وا��� ���Iّ ه

�y آ�
� ا���Nع ا���م ا�Mي Y��Eزارا�?� وs�ُ��G�?� وه����?� ����7ء )�< ا��TE�9 �2 ا�ـ'?�م وا��ا=�Vت �

Fا�/'� ا Z�
6��� Eَ'��ورK ���2� ا�ـ'�ارد ا�Aز�� � D� ����Gُ�7 ا�E ������	�دي، و��/'� #��x ا��ول ا�ـُ'#
 D1� �}) �VGE Tدرة )�< ذ��# �?%Q �?��%�
�y أ)�Vء ��Y��	�دي و�#Fه� ا�'% Z�
6�ا�Aز�� و$�Zال �
� [�N��K��E إ$ �AO 5ل G% $و Sج إ����
�ق وه� �� 6%%Fدة ا�Z� ��2آ� ���G� �?�N�#�N)?� ا���م �'� 

  .ـُ'�G)�ات ا��Yر=��ا�ـ'/v وا�
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  ����� ا��0�4 ،،،

،،، 5����  �7�ات ا�/�اب ا�'6

��E درا�� و���6; ا�
���Wت وا�ـُ'��ZIات ا��� Eُ/� )��?� آ; �5؛ �9�وع #�%�ن ا�'�از%� ا�����، و�9�وع 
ا��اردة �NO �2ب ا�'�از%� ا�����، ��~ أآ� �����S )�< أن  ٢٠١٢#�%�ن ��از%�ت ا����ات ا�����I6 ���م 

�	�دي Q�E���ر ا������6 ��	; إ�< #Fا�/'� ا �VG%)ر%) ٣���Q�Eإ�<  و �وأن ُ�ّ��ل %) ٨�٥(ا��1ر
ً�، و��n�V ُ�ّ��ل %'� %) ١١(، و��/'� ا�	�درات ا���VG/E ��/c %)٥�٥(ا�� DY7��n�V ��ا�� �/�

��ردات G'ة %)٩(ا��'���V���; ا��ا�� وأن )Z1 ا��G6ب ا��1ري �2 ) $١٠٠(، وأن أ���ر ا�/
w ا�'�
 n�V�� ت�(ان ا�'��2Z��)ا�'�از%� ا��%) ٩ Z1( وأن n�V�� ���)١٠٢٧ ( S�VG% �� ر أو�/����ن د

)٤�٦ (% n�V�� ����I6از%�ت ا����ات ا��� Z1( وأن)١١٦١ ( S�VG% �� ر أو�/إ�v7 %) ٥�٣(����ن د
�� ��:  

�	�دي ا����6، وإن ا���P�2 : أوً$#Fا [Wا�� ;�����ن �2 ��	�دي $ #Fط ا�'��� وا�/'� ا�V7%Fإن ���د�� ا
�	�د� ه� ا�'��Nب }ن، وإذا آ�ن 5�E اQو���ت ا#Fت ا�'���� وا�c�}75 ا��Eا�'��6 و ��(�'�=Fوا ��/�Q

� ���م �����دل ��از%� إ)�دة ا� �'E ق�
%Fا x�V,� ط ا�'��� ه��V7%Fد �5 ا�	و�<  ٢٠١١ا�'�Q��2 آ�ن ا

� و(/�وق �/'����Y'ا� ����I6ة ا�Z?=Q5 ا�E ����ا�'2�6@�ت وا5��E MOQ  إ)�دة ��ز] ا�'Y		�ت ا�'

 �VG/E [#��)��Vر �+�R� إر�
�ع اQ���ر ا�'F٥�٥(ا (% [� D�Y	�Z= iء �Y� 5		�ت ا�'�9رآ+ن 
 �}��Vة ا������ن د/�ر وا�'��)دة �2 ��از%� وزارة ا�'���� �	/�وق �/'�� ا�'2�6@�ت وا�Z1ء ( ٥٥(ا��1

w�9/� ه��� ;,� ����I6ة ا�Z?=Qت ا��=����F �O{ا  T2 >�( ;'وا�� �	ا�',�ل $ ا�6 ;�V� >�( ����Gا�
 k��%�E �2 �@/إ)�دة ا� DR 5و� ،����6�9
��ت ا������1 ا��G'�6 وا�	5 ا���+�ا��5�E TE�9 (/�وق ا�
 ����G'ا� ����I6ا�'���� �����ات ا� D(رة ا�����2 ��
Y�� �?E�9�إ)�دة ا�?�AO 5� ��Iل د�k ا�'s��Gت ا�'

�، و)��z2 Sن )/�ان ا���G�� ا���A)F ا�'���� ا�����6 �6��ج إ�< إ)�دة ا�/@��5 ا�'�از%� ا�'�Zآ.  

 v/'آ� �5 ا�+��D ا� D� �2 ��ل [#��و�5 =?� أO�ى آ�� ���D ا�'Z1( >�( �@2�6 ا�'�از%� ا����� ا�'
�ادات ا�'���6 ا�F5 ا� [#��%) ١٢�٦(n��V ا�'/�@�ة وا��اردة �2 �9�وع ا���%�ن، و�2 ��ل أن ا�/'� ا�'

�����cت اT/V�� ��V/=Q ا�'�آZي و����Z1( i ا��G6ب �Fار ا����P�6، وآ�� ���D ا�'2�6@� )�< إ� D�

�ض Y%وإ ����Gا� ;Oت ا������5، وا��A
�ض  �2��6Y%Fار ا�'�ا��1ري Z�� �2ان ا�'��2)�ت �2 ��ل ا�

��اض ا��ا��O وا�#F�E $ة إ�]�V'ا� ��V/=Qرات ا�',��Fا [#��4�'�%� ا�'Fا ��/	�
�y ا�Y� ;��Yر=� �2 
�I�''��.  

 k4��% x%آ� ���	�د� ا��اه/� وا�#Fة ا����6 ا+c�9ة وE �?'�( [� ��	�د#Fا��1/� ا�'���� وا �?��N� ����أ
��W�'أ)�ام ا� ��Gل ا�AO �NV7/'ا� ��t ق�
%Fت ا����G�.  

�ً�%�R : [#��
�ق ا�'%Fإ='��� ا n�E)ر ���م ����) ٨٦٥٧�/����ن د/�ر ��'�از%� ) ٦٨٣٨(�/?�  ٢٠١٢ن د
 n�V١٨١٩(ا����� و� ( n�V����ن د/�ر ) ١٩٦٥(����ن د/�ر �'�از%� ا����ات ا�Z1�E ،����I6 إ='��� 

 n�Vو� v/'7'/ً� ا���)٢٩٣١ ( �VG/E أي v/'ء ا��/,��zE ر�/�5 ا�/��k ا�'��6 اF='��� %) ١٣�٣(����ن د
Q�E���ر ا��1ر� أ7ً�، وإذا �� %) ٨�٥(����ن د/�ر و�VG/E %'� ) ٢٢٠٧٠(وا�n��V  ٢٠١٢ا�'��#] ���م 

 S�VG% �� ق�
%Fإ='��� ا vV	�ت وأ��%� )'�ن ا�VI�ى وا�����1ت ا���'�� اQرد%�� ��V�2 ��از%� ا��Wإ D�
�	�د� �2 �5 ا�/��k ا�'��6 اQ�E ���'=F���ر ا��1ر�، وه� �� ذهxV إ��S ا��1/%) ٤٢�٤(#Fا�'���� وا �

�� �I�zEن ا���Nع ا���م ا����] أآ,� �5 ذ�T و�5 أن #�ر�S )�< ���2� ا�'�ارد  D� S%أ ��������� هMا ا�
�Zا��ت ا�'/�@�ة �V/�ء �Fب ا�G��	�دي أ(x6V ��6ودة، �O(� إذا �� �D إ�#Fا�/'� ا Z�
Z و�6Z��ا�'���� �

���6 ا��� �D ا�'�/�ء ا���1ري ا��1�، و��/�ء اG'ن ا��; �NOط ا�/�; ا�����E �?�، وا����� ����I�و ،w
/�
����I6ة ا�Z?=Qا y�V� ت�		Y'ا� ��
  .ُ����E [2، و)�م آ

 ** �ً,��R : 5 ا���م  :ا��

����ن د/�ر آ'� ه� �2 %?�� )�م ) ١٣٢٦٠(n�E إ='��� ا��5 ا���م آ'� ه� وارد �NO �2ب ا�'�از%� ا����� 
٢٠١١ �'E  م��� [#���%�� [�آ� ا��E�?Iء ا��c/��، وإذا �� �D إ�2�W ا��Z1 ا�'�� T5  �2٢٠١٢ ذ�� ;I�

 n�V�� 5 ا���م) ١٥٤٤٨(�9�وع #�%�ن ا�'�از%� ا����� و�9�وع ��از%�ت ا����ات ا�z2 ،����I6ن ا��
 �VG/E ر أي�/�,/�ء ا��5 ا�'��#] )�%) ٧٠(����ن د�zE ���'=Fا�'��6 ا k��/ء ���م �5 ا��E�?Iع ا��N# >

��1وز ٢٠١٢�� ��#��، و)�م �P�6 ا�'/v ا�'��'�ة �2 �9�وع ا�'�از%�، و)/�ه� z2ن %�VG ا��5 ا���م ا�'
�	; إ�< � KAا�'�9ر إ��?� أ) �VG/٧٩(ا�.(%  
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 **�ً�E9�وع #�%�ن ا�'�از%� ا�����  : را�:  


�ق ا�'��#] ���م %Fإ='��� ا n�Eر) ٦٨٣٨(، ٢٠١٢�/�S  ����ن دVG% ض�
Y%zE)٠�٢ (% ����)5 إ)�دة ا�
/�� ���٢٠١١م �'�
y د)D ا�'�اد ا�Y%5 ا�� �

�وت E/'�ه�، 2�، و��I� 5I%�ت ا�/
��ت ا����� �

 �VG/E ٣٨(وا�'6�و#�ت (% �VG/E �4ا�
%) ٩�٦(وإ%
�ق ا���2ع وا�VG/E 5�Q %) ١١�٥(إر�
] ا%
�ق ا�
 �VG/E �(����,'�ر� �2 %) �VG/E ����I6�)٦�٢ ودD( ا�'s��Gت ا%) ١٨�٥(وا��Fت ا��

x7 ا�/Y%وا

 �VG/E SG
% x#5 %) ١�٣(ا���E ت�		Y'ا� [�ل )�< )�م ��ازن ا���G�� ا�'���� �2 إ)�دة ��ز �'�

�ق ا���م%Fد ا�/E.  

 �/G� ات ا������(�G'ادات وا��Fإ='��� ا n�E٥٨١٠( ٢٠١٢ ( �'% �VG/E ر�/)5 ��از%� %) ٤(����ن د
� ���م إ����ادات ا�'���6 ��/'� �VG/E . ٢٠١١)�دة ا�Fن ا+E �ً'�()١٢�٦ (% �VG/E ��V�ادات ا�7�Fوا
)١٤ (% �VG/E ��V�ادات �t� ا�7�Fداء ��از%� )�م %) ٦�٣(وا+E Tر%� ذ���� D� �� ن  ٢٠١١وإذاz2

 �VG/E x7
Y%ات #� إ�(�G'ادات وا��F٣�٦(إ='��� ا (%��I� ��Qا T�Mه� وآ x7
Y%ا ��; ��I%��?� ا�
 v/'�2 ��5 أن ا� �ًV��� ��E�R x��E 5ا����� AI� دي�	�#Fا�/'� ا �VG% �2 ��5 أن ��و�
�� �G/E ى�OQا


�VG/E x7  ٢٠١٢ا��Yر=�� ���م Y%٢٧�٣(#� إ (% n�V'E ة�@�/� v/� 5 و=�د� Dt���E)ن ) ٧٠٠����
sآ� ��1/� ا�'���� وا �'� ،P�6��ادات د/�ر #� $ �Fادات ا�'���6 وا��� ��#���	�د� أن %�G ا�/'� ا�'#F

  .٢٠١٢ا����� �5 �� �'� ،P�6���Iن �S أآV� اZ1( >�( �RQ ا�'�از%� ا����� ا�'��ر ���م 

   

 Z1ا��:  

 n�V�� ا�'�از%� ا����� Z1( نz2 م���ء �� �W �2)م ) ١٠٢٨��� [#��أي �VG/E  ����٢٠١٢ن د/�ر �
و��n�V  ���٢٠١١م %) ٦�٢(����ن د/�ر أي �VG/E ) ١٢٦٥(��k ا�'��6 اE��� ���'=F; �5 ا�/%) ٤�٧(

 S�VG% �� Z1٨�٦(ا�� (% ;E���)ن ا��1/� ا�'����  ���٢٠١١م %) ١٢�١z2 ا ا�'�1لMو�2 ه ،v/'ا� ;V#
�	�د� ��� أن ه/��� ا���G�� ا�'���� Qر#�م )Z1 ا�'�از%� ا����� $ ُ�{/� )5 ����6?�#F0 وا�Qوأن ا ،

��2�� 5I� D� ا�'�از%� ا����� �?��( x�/E ��  .وا�'��ZIات ا�

   

�ًG��O :   ����I69�وع #�%�ن ��از%�ت ا����ات ا��:  

�Zا�5 �] �9�وع #�%�ن  ���٢٠١٢ �D درا�� و���6; �9�وع #�%�ن ��از%�ت ا����ات ا�����I6 ���م ��E
�	� ا�'�از%� ا����� �/
0 ا���م و�2ً� ���(��ت ا��1/Y'ا� �M�
/�� وإ=�اء ا��6ارات ا�Aز�� �] اZ?=Qة ا�

��  :وذ�T و�2ً� �'� 

'y�V� S ا����ات ا�����I6 ���م ��� [#��) ٢٧٤(����ن د/�ر، و�/S ) n�V'E)٣٧٠  ٢٠١٢ُ#ّ�ر ا��D( ا�'
/� ا����� وZYر �5 ا��/
�، وُّ��م ا��)D ا����I6 إ�< ) ٩٦(����ن د��Y� v/� ر�/و��ة ) ٢٨(����ن د

  .�����I، وا�'/v ا��Yر=�� إ�< أرE] و��ات �����I أO�ى

 ;,� ��#��ّ��م �?� ا��)ُ D�P�6 و2�ًا �2 ��از%�?� ا�'ُ ��و�'� �1ر ذآ�z2 ،Kن y�E ا����ات ا�����I6 ا�
�,'�ر، إ$ أن ا�y�V ا}ُ �?/� �O�Z1( P�6ًا Dt���E �5 ا��F�19] ا� �G�sو� ��'/��)D ه��� ا�'/�Pc ا�

ا����I6 ا�'��م �?� �,; ���N ا�'��K، وه��� ا��N#� ا�Mر�، و�s��G ا���ر� ا�'?/�؛ أ�W إ�< ذ�T أن 
�، وإذا �� ) ٢١(Zا�'�آ ���I65 ا�� �?� D(ا�� D��� �VGE �?��%از%ً� �2 ��از�� P�6�ُ ى�Oأ ����I� و��ة

?��?� D�'�ار �2 ����Fا [�N�G� 5� �?%z2 �?/( D(ر2] ا�� D� لA���F�E �?��'� 5� Dt���E �?��V=ووا �
  .ا�'��� واFداري

����ن د/�ر، ��ZI ) ١١٦١(و��ة �����I ��ف ُ�P�6 )Z1ًا ���ارK ) ١٤(إ��/�دًا ���1اول ا�'���2؛ z2ن 
��@'S �2 آ; � 5���N ا�'��K، وه��� ا��N#� ا�Mر�، و[�آ� ا��E�?Iء ا��c/��، وا�T/V ا�'�آZي، و[�آ� 

� ا��N� n�V'E ا�����ك K��� ء و[�آ��E�?Iا� �����، ) ٣٣(، )٧٣١(، )١٧(، )١٨١(���V و[�آ� ا�G'�اء �
)٢٤(، )٥٠(، )١١٤ (�����  .����ن د/�ر )�< ا�

�v7 أ7ً� �5 ا��1اول ا�'���2 أن )٢٧ ( n�V'E و2�ًا P�6�ُ ف�� ����I� و��ة)ر ) ٢٢٤�/����ن د
��P�6 و2�ًا n�V'E أه'?�؛ ه��� �/@��N# Dع اF�	�$ت ا�ُ� �)١١٧ ( [#������ z2ن ا�'��Eر و�/����ن د

 n�V�� �/ZY�� S��6�)١٧٣ ( n�V� �����ن د/�ر وه� ا�'n�V ا�'��2� �2 ) ٥١(����ن د/�ر، و���D ��و
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� ا�76�ي، ��~ أ%S ��0 و2�ًا وإ%'� ورد  �2 +NO��T ا�'�از%� ��د إ�< �N���از%� �s��G اF��Iن وا�
  .�5I آ�D ���� آ�D وآ�ن �1 ا����VدK �/?� �9�وع


�ق ا�'��#] ���I; ا����ات ا�����I6 ه� %Fن إ='��� اz2 م؛���ء �� �W �2)ر، وإ='��� ) ١٨١٩�/����ن د
�ادات ا�'��#�� ه� F٨٨٢(ا ( Kار��� Z1�E ر�/�5 %) ٥�٣(����ن د/�ر أي �VG/E ) ١١٦١(����ن د

، وه� أآZ1( 5� �V ا�'�از%� ����٢٠١٢ر د/�ر ���م ) ٢٢٠٧٠(ـُ'ّ��ر n�V'E ا�/��k ا�'��6 اF='��� ا�
 S�VG% n��Vا� �Zا�'�آ ���I6�� ء %) ٤�٧(ا������E�?Iوا� K��'ع ا��N# �2 ����I6ا����ات ا� Z1( Zآ��و

  .وا�T/V ا�'�آZي

   

�Gه� ا���	�د� ُ�sآ� )�< �� =�ء �2 ���ر#Fن ا��1/� ا�'���� واz2 ؛S��(و D� ��I�?إ)�دة ا� k��%�E 5 أن� ��E
 Kو2�ًا #�ر P�6����ن د/�ر إ$ ) ٢٣(ُّ�ِ�م �� آ�ن ���#�ً� �/S، ��~ آ�ن �5 ا�'+��ل �5 هMا ا�k��%�V أن ُ

 K�2 #�ر�Wإ n�V'E ا�'�از%� ا����� ;'ّ� S%ر �/?� ) ١٨٨(أ�/، �] ����٢٠١٣ن د/�ر ���م )٥٣(����ن د
D� �� آ�� )�< )�ا��+���رSY �5 ����� �@�� ا��وا�� واQ=�ر و�2ً� �/@�م ُ�ّ���  ا�� k��%�Vا ا�M5 ه� Kإ%�1ز

SY  .ه� %@�م ا����Y ا�'�%�� إ$ أن %��S14 اQو��� أ�V( x6V)ً� )�< ا�'�از%� ا����� ���ر

   

�	�د� : ��د�ً�#Fت ا�(�Nا��:  

�	�د� �Eرا�� و���E ;��6%�ت ا�'�از%�ت ا���N)�� �2 آ; �5 �9�وع ا�'�از%� #Fا��1/� ا�'���� وا x��#
 n��Vري وا��',��F'��� وا�ق ا��أ�
%F�E �?/� P��� �� �)�Oو ����I6١٨١٩(ا����� و��از%� ا����ات ا� (

 �VG/E ر أي�/�2 ��%) ٨�٣(����ن د�Wإ ���'=Fا�'��6 ا k��/ت �5 ا���

� �9{�; اFدارة ا����� أي ا�/�I
 �}��Vوا� ��5 ا�/��k ا�'��6 اQ�E ���'=F���ر ا��1ر� %) ٣١(����ن د/�ر أي �VG/E ) ٦٨٣٨(ا��1ر


�ق ا��1ري وا��أ�'��� ���م %) ٣٩�٣(وE'1'�ع %Fا ;��Iق  �٢٠١٢�
%Fزدوا=�� 2< اFا �Rإه'�ل أ [�
� وا��Zا�'�آ ���I65 ا��E D(وا����  :��ات ا�����I6 وذ�T آ'� 

   

K��'ع ا��N#  

   


�ق ا�'��#] )�< #�Nع ا�'��K ���م %Fا n�V٢٠١٢  n�V�)٥٧٢�٧ ( S/� ر؛�/����ن د/�ر ) ٦٨�٦(����ن د
 n�Vات) ٥٠٤�١(��'�از%� ا�����، و������ ����I6ع . ا��Nا ا��Mادات ه�����ن ) ٢٩٣(x}�E 5�� �2 ا

 Kر�# ���� Z1�E)٢١١ ( �RA,ا� K��'و[�آ�ت ا� ،K��'ا� �N�� ر �2 آ; �5؛�/���ه/�، ا����V، (����ن د
����ن د/�ر وا�'/v ا��Yر=�� ا�'ّ��رة n�V'E ) ١٥(، Dt���E �5 ا��)D ا����I6 ا�'ّ��ر n�V'E )وا�����ك

k��%�E “����ن دو$ر ��ف �/
P �/�6 �5 ) ٢٧٥(د/�ر، وُ�7ف إ�< ا�'n��V أ)n�V� KA  ����ن) ٨٤(

�� Q)'�ل �+ه�; ا�'��K ا�	��6�Q�6ي ا� ” ���Aات ا��/Gوا� �/Gا� KMر#�ء هZ�2 �2�6@� ا�.  

   

�; إر�
�ع ا���N )�< ا�' �2 Tً�؛ وذ��/cه'ً� و �����دة وُ�N# ;I9ّع ا�'��K و�2� ا�'�ارد ا�'ZE �%ر��� K��
)�د ا��IGن، وا$���'�$ت ا�'���دة ��9�ب وا�Zرا)� وا�	/�)�؛ ��~ ُI9ّ; ا��Z1 ا�'��4 �2 ا�''�E �I+آ,� 

 5�)٦٠٠ ( S�VG% �� ;I9ُّ �#�
ً�، )�'ً� E+ن ا��/� ��I� ��
�� إذا �� %) ٤٣(����ن ���� �VG% وه�
 �VG/E ر ا����'� ا�'ّ��ر���'��E x%آ%) ١٥(#�ر K��'ث ا�����6 و	ف ا��	�2 إ�< ��9آ; ا��W�6 أ)�<، إ

�I�''5 ا�� �
��Y� Pc�/� �2.  

   

n�V د/�ر و K��'ا� ��� �
� D���S�W �5 ا�'�ا5c ) ١٥٠(و�'� �1ر ذآ�K أن آ� �� 5�� �2 �ًG�2)٧٦ (
 n�V� دل������ن د/�ر )Z1ًا  )٧٩(#�ش ُ�E ;I9ّ'1'�?� ) ٣٩(#�[ً� أي Z1�E ���� �2 ا�'�� ا�'��I ا��ا�� 

  .�2 ا���Nع
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��ا���1؛ �Fا ��Vذات ا� ��	�د� ُ�sآ� )�< W�ورة إAء ا�'�9ر] ا���6#Fن ا��1/� ا�'���� واz2 ؛S��(و
  .وا�6	�د ا�'��4 اQه'�� ا�VI�ى. �,; ���K ا���G، و#/�ة ا�wY ا�/�#;


�ءة اFدار� وا�I5 ا��'; )�< ر2] ا�� �E$ SG
% x#5 و�2 ا��� ��I'ا� ��
�y آ�
� ا�'Y�� T؛ وذ����G=��
 ��E����اءات )�< [�IVت ا�'��K وا}�Eر ا��t ��2�1� ا�'�Oّ	�، و�(F5 =?�، وا��'; )�< و#� ا� K��'ا�

  .ُ�	� ا�''��I �2 ��ض ا�����ك، و�; ���I9 ا����ث وا�N'� �2 �� ا�'�Ac Tل �5 =?� أO�ى

V�'5 ا�� �� D� S%آ� ا��1/� أs� ~�� n��Vا� K��'5 �2#� ا�( ~��اءات $�Zال %) ٤٣(�ل ا��6(F�2 ��5 أن ا
5 آ�
� هMا �O{5 ا�/c6'�; ا�'�ا�'�ة )�< #�Nع ا�'��y�E 5� K ا�'�اc/�5؛ ا�Q� ا�Mي �S%+] 5 أن ُG�

�D ا��6~ )/�V) Sح ��Gء�	�دي ا�Mي #Fح اA)Fءًا �5 )'��� اZ= Tر ذ��V�  .ا�
�#�، و�1 إ)

   

N#�#�Nع ا��  

 n�V� �#�Nع ا��N�� [#��
�ق ا�'%Fا n�V)٢٩٢�٤ ( S/� ر؛�/����ن د/�ر �5 ��از%� ) ٣٢�٤(����ن د
 n�Vو� ،�Zا�'�آ ���I6٢٦٠(ا� (����I6ر �����ات ا��/) ٧٨(x}�E 5�� �2 ا�ادات ا���Nع . ����ن د


0 ا��#z2 xن ا��GYرة �2 إ�ادات [�آ� ا��E�?Iء /Eر و�/�n�V ����ن د� ��/cر؛ آ'� ) ٦١٢(ا���/����ن د
 [�V�� ع�N��� ا�'ّ��م ���I6ا� D(وأن ا��)١٨�٧ (�  .����ن د/�ر ُ#��x �?��� ا��N#� ا�Mر

 S�VG% �� نz2 ُه/�؛ K��1ر ذآ
] %) ٩٧(و�'� �� ��Nآ'� وأن ا� ،�I�''رج ا��O 5� رد��G �#�N5 ا��
 �'% �VG/E)ع إ%) ٧�٤�Nج ا����6، وأن �MEMب ����٢٠٢٠ر د/�ر �{�� )�م ) ١٤(�< إ%
�ق �/�ً�، و

;=Qا w���  .أ���ر ا�/
w و�9����ُ �ً�'��( S��VG إر�Eآً� �2 ا��w�NY #	�� و�

4� ���#�� ���م �GO ;'6�� �# ��/cء ا���E�?Iن [�آ� ا�z2٢٠١٢  n�V�)2ً� إ�< أن ) ٧٣١�Wر إ�/����ن د
�����
�#��ت ا�'���دة �] [�آ�ت ا��Fا  i/� ��%) ١٠()�< �� أد%< ���E ��6Eُ'ّ��ل “و[�آ�ت ا���ز] وا�

، #� ��ه'x �2 �6'�; 2�ق ا�����2 )�< [�آ� “�9�آ�ت ا������ آ+ر�Eح (���2 %) ٧(�9�آ�ت ا���ز]، و
��/cء ا���E�?Iا�.  

��{�ز ا�'�Gل %�ه� 5( T��R+� آ�
� ا%��Nع ا�{�ز ا�'	�ي ا�'�I�ر )�< ا���Nع، وآ�
� ��ZO ��2ا%�ت )�4'� 
  .إذا �� �D إ����ادK �5 �	�در أO�ى

��ز �?��� �/@��N# Dع ا��E�?Iء 7E�ورة F�E ���I6ورة #��م ا��W ��	�د#Fى ا��1/� ا�'���� وا��؛ S��(و
إ=�اء ا��را��ت ا�Aز�� �{��ت ��Gب آ�
� ا�'/�k ا�/?��4، وآ�
� ��ز�S، إ�2�W إ�< �	'�D اQ���ر ا���د�� 

n�V . �'� ا��)D ا�M?� ��Iا ا���Nع�'���2 # �2���0�2 وه� ا�
�ق 5�E ��� ا�9�اء ) ٦٢()�'ً� E+ن 2�ق ا�
 n��V١١٨(ا� ( n��Vا� [�Vا� ���0�2 و)ز ) ٥٦����Fا >?���ول ا�Mي إ%Vة ا��
0�2، آ'� وأن إ)�دة �+ه�; �	

�� ود�k ا�?���ت ا������ �2 أ(vV أ��ًا W�ورً� إ�2�W إ�< أن ���) ٢٠٠٨/^ذار (ا�''/�ح �?� �2 [?� 
� هMا ا���Nع ُ�� أ��ًا (�6ً��N� �2 ���=�'ا� �����  .ا���Nع �x6 �@�� ه��� وا��ة �

  #�Nع ا�	�6


�ق ا�'��#] ���م %Fا n�V����ن د/�ر �����Yت ) ١٧٧(����ن د/�ر؛ �/S ) ٨٣٧()�< #�Nع ا�	�6  ٢٠١٢
�2 ��5 . ����ن د/�ر �����ات ا�����I6) ٢٢٩(ا�	�6، و����ن د/�ر ��زارة ) ٤٣٠(ا���VN ا�'���I، و

����ن د/�ر ُ�'ّ,; ا��)D ا����I6 وآ�
� ) ١١٠(����ن د/�ر؛ �/S ) ٢٣٠(x}�E ا�ادات هMا ا���Nع 
��VNا�'����1ت ا�.  


9�G'ن ا���D ���2� ا�'Y		�ت ا�Aز�� �S ��اء آ�ن ذ�T د D� يMوا� [#����ت وإذا �� �D إ�2�W ا��Z1 ا�'

�ق ُ/Mر 7E�ورة ا��'; )�< �	�G� v�6ر اFدارة %Fن )�ء اz2 ص؛�Yع ا��Nن ا����6��� أو د�ا�

y�VE �?7�E ��(�
  .ا�	��6، وT2 ا��TE�9 وا���ا�N# 5�E ;O)�ت ا��+��5 ا�	�6 ا�

إ�< ا��1/� ا�'����  ٢٠٠٨و��vW أE�ز �s[�ات ا��E�G6ت ا�	��6 ا��c/�� ا�'���� ��G/� ا�'���� 
 x}�E �# ص�Y5 ا���م وا��(�Nا�� Aق �2 آ�
%F؛ أن إ='��� ا��	�د#F١٣٨٢(وا ( �VG/E ر أي�/����ن د

)٨�٩ (% �VG/E ع ا���م�Nا�� >�( �(ُ��ّز ���'=Fا�'��6 ا k��/5 ا��)٦١ (% ص�Yع ا��Nوا��)٣٨ (%
�r)�ام ا����A إ$ أن )�< وآ��� �tث ا�A=��5؛ وDt���E �5 )�م ��2� ا�F	�ءات ا���'�� %) ٠�٧(و

�/cد ا���	�
�ق )�< ا���Nع ا�	�6 ا���I )�< ا$#%F�9� إ�< )�ء ا�ا��$4; ُ.  
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�	�د� ُ�sآ� )�< W�ورة وW] إ���ا����Z�� ��6) ��1؛ وذ�E T?�ف #Fن ا��1/� ا�'���� واz2 ؛S��(و
'ZYون وا���7ء )�< ����� �	�در [�اء اQدو� �x6 �@�� وا��ة �{��ت wVW ا��1دة وا��G� وا�

اFزدوا=�� �2 ا�'����1ت ا���VN، وا���اO; �2 �@�� ا��+��5 ا�	�6، وا��'; )�< ����� اQ���ر �2 آ��2 
9
��ت ا���'�� وا������1�G'ا�.  

   

  #�Nع ا�/�;


�ق ا�'��#] ����Nع %Fا n�V)١٠٥ ( S/� ر؛�/ر ����ن د/�) ٤٧(����ن د/�ر ��زارة ا�/�;، و) ٥٨(����ن د
����I60 ا���م . �����ات ا�
/� ��#���ادات ا�'Fا n�V�٥٥(و ( S/� ر؛�/����ن د/�ر د)D ) ١١(����ن د

 [#��  .����ن د/�ر) ٨(� ���?� ���I��N# D�@/ع ا�/�; ا�V�ي، �2 ��5 n�V ا��2� ا�'

�,'�ر �2 و�'� �1ر ذآ�K ه/�؛ z2ن ا�'�9رآ� �] ا���Nع ا��Yص �5 أهD ا���=?�ت ا�����6 ��� ���V��G'وا�
 TIG�� ��/cا�� �IV9ا� �
�I�هMا ا���Nع، ��~ $ '�N��� 5Iع ا���م ���2� ا�'�ارد ا�'���� ��%
�ق )��S؛ 2

 n�V� ��#��� ا�'��,'�ر ا��N'� ��Iر ا�'��I )���ء ا��و�� ) ٢�٨(ا��6�Fا �
����ن ) ٥٥٠(����ر د/�ر، وآ�
  .	�د/�ر )�< ��V; ا�',�ل $ ا�6

 5� ��2�
] ;IE ز��Aت ا���اء ا��را�=zE ���I6ورة #��م ا��W ى�� ��	�د#Fن ا��1/� ا�'���� واz2 ؛S��(و

�M أو /������E P'�9ر] �x6 ا� �'E �)�O ص�Yع ا���م وا��N5 ا���E ����ّ
أ=; ��6� ����D ا�'�9رآ� ا�

�����V �,; ا�'�ا%� ا��1�ة، وو��4; ا�/�; اG'ا� [�'sد� �?�؛ و$�E �5 وW] اcQ� ا�'���� ا�'�9ر
 ���V��G'��1 ا���ا���Fا [�,'�ري 5�E آ; �5 ا���Nع ا���م وا��Yص �2 ا�'�9ر�Fا �#���وا���%�%�� ��/@�D ا�
 ;
I �'E 5�/cا����� وا�'�ا �/ZY6'�?� ا��� �# ��وذ�T �5 أ=; ��Eن ا�V(Qء وا$��Zا��ت ا�'/�@�ة وا�

�,'�ر� ا�'�9رآ� و(�ً$ T�ME إ�< إ�1د ���E إ��,'�ر� )�د�� �AI ا�N�5�2؛ ا���ا�4 ا�'���� �F9�آ�ت ا��
K���� �?��( ق�
%Fع ا���م ا�Nى ���م #�رة ا���VIا� [�,'�رات ���T ا�'�9ر�Fا ��= >�( �(�G �'Eو.  

�اء آ�%4�7V�� x] أو آ'� و�sآ� ا��W >�( �/1�ورة وW] و��6� اQ���ر ا���د�� ����w4 ا�/�; ا�V�ي �

�ت��
�6� ا��G� ا���دل �/�; ا��  .ا2Q�اد )�< �� ا��Gاء، %�ه�W 5( T�ورة إ=�اء ا��را��ت ا�Aز�� �

   

  #�Nع اF�	�$ت


�ق ا�'��#] �?Mا ا���Nع %Fا n�V����ن د/�ر ��زارة اF�	�$ت، ) ١٣(؛ و�/S ����٢٠١٢ن د/�ر ���م ) ٣٧(
�ادات ا�'��#�� �?Mا ا���Nع �n�V . �ات ا�����I6 ا�����E �?�����ن د/�ر ����) ٢٤(وF١٤٣(�2 ��5 أن ا (

 n�V [#������ن ) ١١٩(����ن د/�ر ���ZI ��@'?� �2 ه��� �/@��N# Dع اF�	�$ت، و)��z2 Sن ا��2� ا�'
  .د/�ر

 �2 �����
E �ً'ه�Gع وا)�ًا و��Nا ا��Mأن ه ��	�د#Fا��1/� ا�'���� وا �V��P��6 أه�اف ا��/'�� و��
 ��/cدرات ا���	ا� �'% Z�
6��V� �6�آً� رy�V� �ً�G�4 ا���N)�ت اOQ�ى ورآ�Zة أ����� ���	�د�، و#Fا

�	�دي#Fا�/'� ا DR 5و�.  

 ;�1�� i�O��إ$ أن ا��1/� ��(� E+ن )�< ا����I6 ا��+آ� �5 �	��?� )�< أ72; ا���ا�4 ا�'���� �2 ��ل ا�
5� 0��Yوا� [Eا���'� آ���2 وا��ة،  ا��ا ����( �	Oل رAO 5� Tاء آ�ن ذ���1] %Qب ا���Qع ا�V�ل اAO

أو �AO 5ل ا�/'�ذج ا}AO 5� �Oل ا�6	�ل )�< ر��م ��i�O و)�ا�4 أO�ى آ7�ا�4 )�< �1'; 
� ;VGع أ%1] ا��V�ا�'�����ت وإ ��=���/I� ع�N�� ى�	ه'�� ا��Qء اAzE �/1(� ا����ت، آ'� و���V'ا� P�G�

  .[�آ�) ٤٧٠(ا�'/��1ت ا��I/���=��؛ ��~ �'; �2 هMا ا�'�1ل 

 ���Vت ا����Y�� ي�	ا�6 P6ل )�< ا��	رد%� �2 ا�6Qا ��Vة [�آ� ا��(�G'E �ً7و��(� ا��1/� أ
 �Z� ��  .t�ام �5 آ��2 أ=?Zة ا���Nع ا���م) ٥٠٠(�����4; ا�

   

����Gع ا��N#  

�Nا ا��M?� [#��
�ق ا�'%Fا n�V����ن د/�ر E'� �2 ذ�T �� ه� ��(�د 2< ��از%� وزارة ا��w�NY ) ٣١(ع 
����Gا� w�9/� ���?� ا�'��م D(7'/ً� ا���  .و�
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وDt���E �5 أن هMا ا���Nع ',; �N# 0'O)�ت 2�)�� ه� ا�
/�دق، وا�'D(�N، وا�'�I�� ا�����G، وا}�Rر، 
�#F/'�� ا��2  �ً�V� آ�N# T�M)ً� ر�د��� ا�
�� واQد$ء، و�I9� ;� �2 �'ه�G'5 ��~ ا�� �/cد ا���	

 5� ���� $ S%إ#��'�� ��دة؛ إ$ أ ��G2�/� ;� �2 ;'� S%آ'� وأ ،�V�	ت ا�A'�2� ا����و ،���NVوا�
',; ��ى  $ S%ع، ��~ أ�Nا ا��Mه'� �2 %'� ه�G'�� �
I�D1� 5 ا���Nع %) ٠�٣(ا�'Y		�ت ا�'���� �� 

  .ا���م

 T�M� ل )�< )�م )�ا�� و#� أ[�ر�=��A ا�'�T ا�'�@D �2 إ��ى ���ءا�y�E [� S ا�
�����ت ا���'�� �'� ُ
��	�د#Fت ا�(�Nا�� D@�� >�( ����'ت ا��		Y'ا� [  .��ز

�	�د� ���N(zE �)ء ا��)�� واQه'�� �?Mا ا���Nع، ووW] إ���ا����1 #Fن ا��1/� ا�'���� واz2 ؛S��(و
'9� ~�6E S� ����] ����I� ،��2��,ا� ����Gات، وا��'�s'ا� �����؛ �,; �(�/�; ��1$ت ������ �

 P�G�و ،[VGاء آ+�� )�4�1 ا��%�� ا���V����1 ا�/� ;,�Qل اA}��Fوا ،��=Aوا�� ��Yوا�����G ا���ر
 �2 ����Qا ����Gا� k�6��ج إ�< ر)�� ا�'/ Tوآ; ذ� ،x�'6� ا�Vى آ���OQا�/�درة ا �����Gا� Pc�/'ا�

����Gا� w�9/� ه��� D(ر ا����� ود�R{دا4�ة ا.  

   

  ����� ا��0�4 ،،،

،،، 5����  �7�ات ا�/�اب ا�'6

�	�د� ا����I، و���6; ا�'�از%�ت ا�����، #Fات ا�]s'ا� ��را�E ��	�د#Fا��1/� ا�'���� وا x��# ���
����  .وا�'�از%�ت ا���N)��، آ'� ورد �2 (�� هMا ا�

�	�د� ا�'�Z/�، آ�% x��Zى أ�SE�V �2'� وه/� ��د ا��1/� أن #F�9آ; ا'�� i�Y9�ُ�Mّآ� �2 هMا ا�'�1ل E+ن ا�
�y�E ;V# 5� >7 ا����I6ت ا�'���#�V ��رة إ�< ا�v9 �2 ا�'�ارد ا�����VN ا�'���� �2 ا�''��I، و��رة 

Qا)��ت ا��ى إ�< �Oا���4، و��ة أ��Fا �E�اع ا���	ا� �Rوأ k��Yب ا��� �Rى إ�< أ�Oز�� ا�'���� ا����'�� أ
�I�''دي �2 ا��	�#Fا [Wر=�� )�< ا���Yر ا��R{5 ا� T��/ره�، إ�< �� ه�R^و.  

�A$ت OFا T�� �1���'� ،��'/��	�د� وا�#Fا wNYا� [W�E �?���# �(�� �V#���و��~ آ�%x ا����I6ت ا�'
����c ا����I وأR�ه� ��اء آ�ن ذ�Z1( >�( T ا�'�از%� ا�����، وا�'��%�� و�F�2 ا i�/أو إ�< ا� ،�?���O

�,'�رات ا��Yر=�� وأR�ه� )�< )Z1 ا��G6ب ا���1ري وا��G6ب ا��1ري �Fر ا�G6%F أو ��V/=Fت اA'5 ا���
  .Z�� �2ان ا�'��2)�ت

 �R�2 أ�WzE ����6ا� ���I6م ا����ا��1/� ه� أن  K�9Y� �� ;= إ$ أن“�E�ا�� [�E�ا� ” ��	�د#Fا����6 ا >�(
Qرد%��ا.  

��Vأ “وDt���E �5 أن ا��1/� ��� و����VG� Dً�، ا}�Rر ا� ;I� �}��V��T اQ��Vب ا�'Mآ�رة ^%
ً�، إ$ أن �{��� 
)5 ا���G��ت ا�����I6 ا�'�M�/�� ��V، %�ه�k?/� 5( T اFدارة ا����� ا�'�V] �5 ” ا$)�'�د )�< ا�Mات

D� ���I�?ت ا�$A�OF�1 ا���'� �V#���
�ه� )�< إدارة ا�'�ارد ا$رد%�� ا�'��2�ة ��اء آ�%x  ا����I6ت ا�'�G
� أو ���������9E أو �����.  

 ��E�Gه� ا����(���?� ا��اردة �2 ���ر� �E�1��F5 )�م ا� Dt���Eو ��	�د#Fن ا��1/� ا�'���� واz2 S��(و
���sآ� )�< �� �:  

  :أوً$

�	�د� أن اQو�Wع ا���6#Fرك ا��1/� ا�'���� وا��داء Q ��'اآ�� k4���� ا��� ��ا=??� ا����I6 ����ً� ه� %
�	�دي #Fا [W��2 ��ل ا���
ا����I6ت ا�'���#�V، وأ(vV �5 ا�7�وري }ن ا���آ�Z )�< ا�'	�ر�� وا�9

  .وا�'��� ا�Mي ��SGI هKM ا�'�از%�

�ً�%�R:  

��I�?ت ا�$A�OFرة إ�< ا�]F5 ا� ��	�د#Fا��1/� ا�'���� وا x�ّ� ��� Z1( iY Tاًء آ�ن ذ���؛ �/�Z'ا� �
�?�، أو ا��Z1 �2 ا�'�Zان ا���1ري، و�DR 5 ا��Z1 �2 ا�'�Zان ��Oو ��%�ا�'�از%� ا�����، أو إر�
�ع ا�'�
�A$ت أ(vV ا�'sGول O5 ا� Tو�� إ�< ذ� ،��V/=Qت اA'5 ا��� �c����Fض �2 ا�
Y%Fا��1ري، أو ا

  .وا�'�ا5c ا���دي �رآ?�



١٨ 

 

�ً,��R:  

����N'�� �E�1 ا���V�9؛ ��2'�ارس �{���، وا�����1ت �F�1 ا S%رك أ���� أZ� vV)ا�ً� �(< ا�1'�] }ن أن 
 ����I6ة ا�Z?=Qا������ �2 ا ��9Vآ�ه� ه/�(�ّ����، وا���ى ا�M� �=�� $ ���@�ه� $ E; و�6�k )�< ) وا��

��k4 إ)�دة ا�?���I ���9ره��E Dم )�ا��?�، آ'� وأ(vV ا��% 5�I��'ن ا��%�# �W �ه�@� �ً7�Nع ا��Yص أ
5 وأc >�( K�R��2 ا�'��د�� )�< �� ��اء�=+�G'وا�.  

�	�د� �G+ل )5؛ E�ا�k اA)Fح ا�'�����I ذات اFه�اف ا�'�6دة �2 آ��2 #Fن ا��1/� ا�'���� واz2 ؛S��(و

V# 5� �?��( P; آ; ا��'�)�� وا�'=Fوا ��	�د#Fوا �����G'��، ا�'�1$ت ا��ا�� ��t'�� و�ت ا�������
�

�1 أن �/
Mه�، وأ5 ه�  ��آ'� و�G+ل )5 ا��NYات اF=�ا��4 ا�Aز�� �����6?�، و�5 ه� ا�1?�ت ا�
�?/� ;I� ��2ت ا�'�ا�Eوا���� Z2و�� ه� ا��6ا ،�?� ��Z�'ا� ��/�Zا��1اول ا�.  

  ����� ا��0�4 ،،،

،،، 5����  �7�ات ا�/�اب ا�'6

وا$#�	�د� �P'�E ��9 ا$ز�� ا$#�	�د� ا��اه/� ، وا�@�وف ا���G��� ا��� �Rs� )�<  ان �1/�DI ا�'����
 �2�I� ��	2/� ا���
?'/� 7E�ورة ا��Yذ �I'� ا�'�#� ، �2 � 5� Dt�و)�< ا� ، ��N/'دول و[��ب ا�

;��6���  �/��� ����/� ا$#�	�د� وا���G��� وا$=�'�)�� ، وان ا����V� )/?� وإW �?4��E'5 ا� D� ��/�وا�
��(���?� )��� ��E )�م �2 آ; ���ض ��را�� �9�وع #�%�ن E DI�W�E �/1ا آ���2 ، وان #/�)� ا���Eا
�� آ���2 ، و)�����N% S ا��V��E ���I6ء �2را �E��Yذ  D� �7ا�'�از%� ا����� و��از%�ت ا����ات ا�����I6 ، ا

�� ا=�اءات ���'� اه'?� ا��Vء �6Eار وc/� �] آ��2 ا�� �NO [Wو S����N)�ت ا$#�	�د� ، ��Iن �?'
ا��P�VN وا2�ة ا�/�� k4�I'//� �5 ا�/?�ض ��1دا �N���Eع ا$#�	�دي ا��c/� ، )�< ان �Iن ذ��V� T[�ا وان 
9��آ� 5�E ا���Nع ا���م وا��Yص ��Iن S�2 ا�'sGو��� �9��آ� 5�E آ��2 ا$c�اف � �M�
/� ;'( �NO [7

^ S%�2); ا�'�9رآ� ، وا ;I9E D?G� درات�V'E ;E ، �?/G6�E ;��%ن $ %�� و%�ا#� ا�@�وف و�E ن ا$وان
 DI��6�ت ��V[�ة و��E ���( K�]�V� ��t )�م ، ^��� �1/� S=ا�و� �2 �]�V�5G6 ا$#�	�د ا���I ا�Mي 

D ، ا��'; �2را )�< اAcق هMا ا��6ار ���Iن %��Iا� DIG�1� لAO 5و� �اة )'; �9��ك ا�'���� وا$#�	�د
ZZا�� �/V�]و �%��E >�( �6�	'��E د��.  

��م ، �sآ� ا��1/� ا�'���� وا$#�	�د� ، 0��E �/%�E ا��6=� ا�< ��I�� ا�1?�د ا�'�Y	� ا�	�د#� Yو�2 ا�
 v]و �NV6'5 ا�@�وف ا�� Dt���E �2/� ا�; ا��=�د ~V� ��
�ف ��ل #��د�/� ا�?�['�� ا�'@
�ة ، ا��وا$�

  .ا$��I%��ت

و)��S #�رت �1/�DI ا�'���� وا$#�	�د� ا�'�ا��2 )�< �9�و)� #�%�ن ا�'�از%� ا����� و#�%�ن ��از%�ت 
��E D'�ا��2 )�<  ٢٠١٢ا����ات ا�G�� ����I6/� ا�'���� �Iا� DIG�1� �)��و ، ���I6آ'� ورد �5 ا�

M�
/�  .#�اره� و�� ورد S�2 ، ور2] %�� k4�MO$ ���I6�� �?���6ه� ��#] ا�

،،، S�آ��Eور�'� ا_ و DI��( مAGوا�  

  
  
  
  

     
    


