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���:  
�ا���� ����   و و���������� ������ �����رة �����ن   أه��افإ	������ً� ����     !"  ��#$��%

2 ا"���01ت ا" ��ر-� وا"&�#� ا"�'.�-� �,+ �*! �� ، و)��ً� �'��� "! $��ف   �& !
�!A ا"$1@��ت وا"1.��-� ا" �? �,� ��< ا:ر���1ء 6>دا;��� ا:9 ��8دي �6"5�4� ا"�'�4�د ،           

إدارة ا"را%��ت وا" �ر-E ،   / و6'�ًء �!A ا9 �اح و)ة ا"را%�ت وا:�9�B#��ت ا"و"#��   
1 �G إدراج درا%� �"B�"آ#+ �09ع ا���M<  " وا�9 و�0!$��ت  –�و�Kت وا"���د وا"�

  .�0O2007 ��!�� ا"�'�-� "!$�م 
  

�و  ��T� �   +��#آ�-.��G �����09ت  ���? أ	��Uأه�#��� ���09ع ا"��Bو���Kت وا"�����د وا"�
            ?�� �O�- V�#( ، W$@�"�5!�� "@$.��� ا� ��!Oا5�46� )!��1ت �  �ة �$���-� �#���

ة آ�" G#���8 وا"'����رة ��-وا"��ه�ن وا:آ�����ار  ",#�آ���وا���ر����� وا	 ������ )!���1ت �
 ���< ا"$-�� ��#��\ًا 	���@#ً� -B ���1 ا"#��U  � ا"��A ذ"��Y'���- ����� ، Z ه��Xا ا"���01ع    وا" '�#�� و��� 

  .ا"���01ت ا_9 �8د-� ا^�Oى
  

وآa#���` ���< ا"�����01ت ا" ��ر-��� وا"&�#��� ، ���>ن ���09ع ا"��Bو���Kت وا"�����د   
 >� -�ل دون 	��` و��0 ا"�$#�1ت ا" ? وا"��آ#+ -�ا�U ا"$,�    ��� G���'- ��ر` 5�46

�1 ا%� 'ت     Xي -�4` ا:9 ��8د ا"��c'? )�"#��ً   )�"� ا" 0�ر ا"� ��رع ا"� U�#!� و6'��ًء ،
�,���ور ه��X` ا"را%��� �!��A ا"�$!�����ت ا"� �����ة "��ى و)��ة ا"را%���ت وا:�9�B#���ت        

��< ا"��4آ�ت ا"$��!��     ا"�A ا"����a  ، وا"���ت ا"�%�#� ذات ا"$�9d ، و�� ورد  ا"و"#�
���0ع ، �����M_�6 ا"��A ا"' ���;f ا" ��? �@!���رت "e��-�B ا"$���� ���< �'����49ت        ���? ه��Xا ا"1 

)������� ا"$��� ا" ��4ور-�    Focus Groupرك   ا" �?  (��K ���#�     ��6�1'"ن ��< ا��!T��
  .وا"$��!#< �? ا"�01ع

  
       A�"ا �-� ا"را%�� �6"�5�4 وا" �1��� e-رة ���ن و����� ���� U�� ا"'��6�1  و� 

�  و - G�" >-X�"ت     ا"$��!#< �? ا"�01ع ا����ا" �?  وا" ,!�#dت واrراء  ا	��ا ��? ��1-G ا"�$!
6$��#< ا:� @���ر �'�� و���M ا"�#�%���ت  أن �X��Osا" ��? 	>���� وار���5\ت إ"#���� ا"را%��� ، 

� هXا ا"�01ع و��Mن ا% ��ار`و�� �-�0� ��	<K >� ? "ا fو ا"@�ا�`��	.  
  

ة ا"را%����ت وا:�9�B#����ت ا"و"#����    ���(�" �-�و	'����` ا"���A ان t���0O ا"$����� ا"����'
 ���< ا"را%���ت وا" ���1ر-� ا:9 ���8د-� ، أه����� ا"را%���ت ا"���#��01 ،     ���- .���< ا"$

��#��� ا"�$!�����ت ،         "�ة ����6اد درا%���ت ���#��09 )���ل ���09ع �5'��(�)#��V ����9+ ا"
و���09ع ا"�6��5;#���ت وا:"5 �و	#���ت ، و���09ع ا"����اد ا"Xaا;#��� ، و���09ع 	��1� ا"@.���;�  

اد درا%� )�ل �09ع ا^"@��� وا:��4�9   ��6 A!�2008 ا"�0ق ، و% 1�م dOل ا"$�م 
U#����آ�� 	�د أن 	�4#� إ"�A أن ��دًا وا���ًا ��< ه�X` ا"را%��ت وا" ��1ر-� -��5<           .وا"'

���a!" ?	�9 ا:"5 �و�  .�dO >� U $"�0ل ا"�
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  : أه�اف ا��را�

� ا:ه��اف ��T� � ����#;�"ا" ��?  ا+@��ا"1#���م X���6` ا"را%��� ���6����� ���<    ا%�� 
  :�زه� ��6-!?، -�5< ا-�ا"@'�د

  
ا" $�-��2 �6ه�#��� ���09ع ا:}���ث وا"�����د وا"��آ#��+ ودور` ���? ا:9 ���8د      -

?'c� .ا"
  

-  A��!� ���9تا" $���ف����01ع ا"ا"$���ض وا"E��!0 ا" ��? �,���ل دون ���0�ر   �$
�6"54� ا"�Z!� ��"�6 U 9d� V#( >� ، ب�!0. 

  

-  -5�46�   ` ا" �? ��A�!� �{s اداء   و أهG ا" �4-$�ت ا"� $!X��6 ��1ا ا"��01ع   �,
�@� ، �Kf;� 	 >� ��'� G�'- ا-��6ً� و%!@ً� ، و��. 

 

��sدي إ"�A ار���Bع أ%�$�ر �' ���ت ه�Xا       ا" $�ف �!A ا"$�ا�� ا"�;#�� ا" ?  -
  .ا"�01ع

 

- G;�1"ى ا�و��ى  "$�!#�ت ا"@,V وا" 0�-� "��Xا ا"��01ع    ا" $�ف �!A ا"�� 
e#�' "ا:آ�د-�#� �? ا"��!�5 �� ا"���ت ا. 

  

 ا:) #���ت ا" ر-@#� --,�  U6 ر��1ءd" ى"!�01ع� .ا"�'�%E إ"A ا"�� 
  



 ��� ا��را������:  
  

����6اد ا"را%���    V��,@"ا e��-�� ���9م�� a#��� ��-ا"'��;#��� ��$6 ا"����ور ��$6ة  و�,
 ، �  :ه?��ا)

  
ا"�����Ksات وا:)����8;#�ت ا"� ������ة )����ل ه���Xا    ��#�����,.���#� وا����اد  -

 .ا"�01ع، �< �& !2 ا"���ت وا"��8در ا"�$!����#� ا"� &�88
  

-  ��� ��!� �� ا"'�6�1 ا"$��� " ��ر و�' ��? ا:}��ث وا"����د     ��4ور-��1
وا"��آ#+،  و������ �< ا"$��!#< �? ا"��01ع ، "@,�V و�'���49 ا"�,��ور     
 ا"�;#���� ا"� $!���1 ���6داء ا"���01ع ���< �& !��2 ا"'���ا)? ا"���اردة ���? ا"را%��� 

)� .)���e �9;�� 6>%��ء ا"��4رآ#< �? �!�� ا"$�
 

-   E��-�ا"�$����9ت وا"$1@���ت ا" ��? %��@e وأن وردت "!d��O �����aل      ����� و�@
 .�$�"� �� +ا"�'�ات ا"���16 )�ل هXا ا"�01ع ، وا% T'�ء ا"��4آ� ا" ? ��

 

-  ��-E و�,!#�@�      G�� ?� "ت ا����و6!�ر���� ��< ا"$���!#<     ا%� �1ؤه� ��#�� ا"�$!
 .46>	���? ا"�01ع  وأرK#2 ا"���a ، وا"&�وج �6" ��#�ت ا"�'�%@� 
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  �.ــ#آــ�ـ)د وا�ــ�ـــوا�* )ثـــ)ع ا&%ــ$ــ#ل !ــ  �ــ�ـ�ــ�

  
     �G ���? ا" ��? �������� #��< ا"�����01ت ا"�;  ا"�����د وا"��آ#��+���09ع ا:}���ث و ُ-$�

ا	��اع  ذات   ا% &ام هXا ا"�01عو-,�ول  ،ور�� و�#�ة 	��`  �$\-\ ا:9 �8د ا:رد	?
   >�� ��"��دة �1$��  E�4&"رد  ا�� E�4O ا"��\ان    ��? ��!#�� ا" �8'#�    ا"�,!�? وا"���� �T�

�6�� .  وا"@!�����ط وا"����8'$'����8� Eاآ�����ا" �����8#��ت  أ)����ث  ا:}�����ث ا:رد	����?  و-
    Z!� ����"اذواق ا ?��M�� ?�� "ت ا"$�"�#��� اd-د��-��U، وا"��� ���� �6& !��2   E��	�� A��"ا

U@$!- يX"ا G��"ور ا�  ا"�01ع ا"T� ى�O���09ت ا9 �8د-� ا Z-�,� ?�) ،اد ا"@'�ء��
  ) .وا"ه�ن و�#�ه� 

  
، ا���11)&ت: ـ11ـ�0� �ــ11ـا�9)ت ـ11ـ7و6ــ5ــ)ث وا��ـ11ـا&% 11�4)رة )عـ11ـ$ــ!2 ـ11ـ0/    
ا"����د  ، U�4�9 ا"�� �;�   أ، U4�9 ا"��Bو��Kت  أ ،ا"�� $��  ا:}�ثا^}�ث و:  �)ـــ�ــأه

�6�اب  ^ا، ا"@�رآ#��   ،}�ث ا"�5 @�? ^ا ،}�ث ا"@��@� أ ،}�ث ^اآ���ارات ا ، وا"��آ#+
 .ا"��6�0، ا"��ه\ة 

   
  : )ع ـ$ــــ�2 اــ�ــ 
ا"��Bو���Kت وا:}���ث ���?    �����رة ���09ع -.��������د ا"�s%����ت ا" ��?    �@!��-     

 U���ز�A�!� U �,��*��ت ا"��!�5   ) 2175(ا"��!�5 �� ���� ��%s��    ?�� ، ��B! &�"ا
وا" �X��" ��$6ا    @!� ��د ا"��4آ�ت وا"�s%���ت ا"����!� ��? ����� ����رة ����ن        -)#< 

� ا"�01ع,	 )) 1020 ��%s� ،  ��	 ��� أي U @(46.8 (%  ��( ?"ا"5!�?  ��< ا���� ���  ،
�ن د-'�ر ارد	? ) 74.5(  �@!�س ا��ال وو�6ؤ#!�.  

ا:ف ) 9-8(  ����ن  ا"$����� و-1ر �د ا"$��!#< �? ���رة ا"��Bو��Kت ��?      
���� �ى ا"��!�5 د، �#�� -1ر � �� A!� Gا") 20-18(ه���� 2.  

  
  $)عــ! Cـــ
 Bــ�A)ــ#ال ا�9ــورؤوس ا&� ا�<7آ)ت وا��=�*)ت �دــ�
  ))�E ا)�8;#�ت ���� ���رة ���ن(وا�*�)د وا��#آ�.)ث ـــا&% �4)رة 


Dرأس ا��)ل( ا��ر F* (  ا�9�د (*)   
I*�ا�
 
0#Jا��(%)  

  رؤوس أ�#ا��) 
  )��A#ن د0�)ر(

 
0#Jا�� 
I*�ا�
(%)  

  93.1  69.4  6  62  )أ�P د0�)ر OBآ7N 50000(ا���N)زة 
Qو�Rرد )50000 – 25000( ا(�0  78  7.6  2.3  3  

�T(Uا� )ر )25000دون  – 15000(�  0.4  0.330  2  18  د0

U�(Uا� )ر )15000دون  – 5000(�  2.3  1.7  29.3  299  د0

9Vر )5000دون  – 500( ا�7ا(�  1.1  0.832  55.1  563  د0

  %100  74.5  %100  1020  ا����#ع
111
 0<��111 ا�<7111آ)ت وا��=�*111)ت (*)   *�W7111)رة ا  ا��NV �111�(9N4 C111N111)ث وا��75و1116)ت وا�*�111)د  ا�%R

11
 ��X11ا ا�$11)ع         A�Yوا�� 
�)ء ا�<711آ)ت وا��=�*11)ت وا��<�Z(11 ا��ا��11UN11)�V ،.1111)رة ا&[<11)ب  (وا��#آ��Nآ
���� و7�Zه)Nا� �Z(>�ت ا&%)ث و(T(وده.(  
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ا"�a"@#�� ا"$*��d-  A�!�    A)� �< ا"��ول ا��d` ان ا"ر��� ا"�� ��زة ��� ,�ذ       
 V#( ، ال�ا"�ر��ت   �!#��� ،  ��� ��< ا���"# %)  �� U @�)93.1	 5K!+�< رؤوس ا:�

 U @�	 ��6 U$6وا"�ا UT"�T"وا A"ا"?) %1.1(و) %2.3(و) %3(ا:و�   .�!A ا" 
  
  : )ثــــ)ع ا&%ــ$ــــ� 
ـــ)ر�Dــ^ــ)رة ا�ــــ�Nــا�   
  
 dO2006ل ا"$�م }�ث ^رد	#� �< ا^a!6+ 9#�� ا"�� �ردات ا:  #رداتــ�*Nــــا� •

  U���6'�!#��ن د-'��ر   ) 69.3(�� ��� ، @��  ���	 U اره��1�  )29.7(%،    ��� U�	�1ر�
�ردات ا"$�م   ��2005  Ua"�@"ن د-'�ر) 53.4(ا�#!�. 

    
 ول ��< ا"$��م  ^}��ث d�Oل ا"'2�8 ا   ^رد	#�� ��< ا  ^a!6+ 9#�� ا"�� �ردات او   

2007   U�����ن د-'���ر   ) 41.9( ���� �����#!� ،   ����	 U@���'6 اره���1�  )31 (%
�ن د-'��ر d�Oل ا"B ��ة ذا���� ��<       ) 32(�!#�ن د-'�ر، �6�1� ) 9.9(و6\-�دة �#!�

  .   2006ا"$�م 
  
��آ#�� ، ا"��!��5 ا"� ,�ة ، ا"�:-��ت ا"� ,�ة      : ��) ـ1ـ 2 ا�1AI�ان ا��*N1#رد �  ــاه    

�ان ،  ،ا:��-5#��� ، ا"��8#< ا"��4$@#� ، ا-�0"#��� ، "@'���ن ، ��"#\-��� ، ����8         -����
  .��	�� ، ا"��	#�   

  
���   d�O 2006ل ا"$��م  }��ث  ا^رد	#�� ��<   ا^ ا"�8دراتa!6+ 9#��  :ا�ـ_ـــ)درات  •

 U���ن د-'�ر ، ) 26.2( ���#!��6	   U @��	 ض��B&)6 (%،     درات��� ��� U�	�1ر�
�ن د-'�ر) 27.9(ا"@�"�a  2005ا"$�م #!�.  

  
ول ���< ا"$���م  ^}���ث d��Oل ا"'2��8 ا ^رد	#��U ���< ا ^��a!6+ 9#���� ا"���8درات ا   

2007     U������ �� )13.4 (!�     �4.6(  ��1اره� #��ن د-'��ر ، 6'��@� 	��(%  ،
 �  . B2006 �ة ذا��� �< ا"$�م "�!#�ن د-'�ر dOل ا) 6�1�)12.8

  
ا"$����اق ، ا"��!����5 ا"$�6#���� ا"����$�د-� ،   : ��) ـ111ـ�ر ا�̀_111�ان ا��ـ111ـAIــ2 ا�ـ111ـأه  
، #�-d	�5 ، رو��	#�� ا"B!�0#'#� ، % ا"�c'#� ��رات ا"$�6#� ا"� ,ة ، ا"�!�0_ا  
�ر-� �09  % ،.  
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 �A�را�*�W7ور ا�(�  ا��
  
  

���5\ ا"را%� �!A أر6$� �,��ور ر;#��� ����B#'�8� G و��1ً� "0@#$�� ا"�$���9ت          
� ا"'�4ط ا" ��ري "�01ع ا:}�ث وا"����د وا"��آ#�+ ، وا" �?    �	 Uا��وا"$�ا#9� ا" ? �

 Gه� �      ا%�� �1ؤه�����  و6!�ر����� ���< d��Oل �!���� ا"$���� ا" ���4ور-� ا" ��? ���1���� e��-�
  .ا"را%� �� ا"$��!#< �? ا"�01ع

  
  

111
 111V)�79ض وا�$F111A ا�b111�94 C111N !$111)ع ا&%111)ث وا�*�111)د   : أوً&A9N111)ت ا��Iا�9
 QAأ� #�T 9�&ت� Qل ا�#d#: ا��وا��#آ�.  )eA�N*ا�� f� 
!g9ا�. (  

  
�ى • ���� ?	���<  ?,!��ا:	 ���ج ا"�����دة 6 وU�� ��'9 ا"���� �!Z ا:رد	��? ���1} ���

�آ#�+ ا:}��ث وا"����د وا"  � ،      >��� G��"��6 رد�و�#!�U "�	 ���ج ا:�'@�? ا"��� 
 . ار��Bع أ%$�ر` ��1ر	� �6"�' ��ت ا"�,!#�

 

�0�ط ا	 ��ج �' *���     •O د�-� G   }��ث وا"��Bو��Kت ، )#�V   ^ �8'#� ا "�م و�
����4  � ذات إ��5	#����ت   )������4�(����8'#� ا"�' �����ت ا"�,!#���� ����< d���Oل     

روس��� ?���!� ��ا��M$� : -�5'���� ا"�'������ 5��46 �  ،�����  A��"دي اs��- م���
��#��� ا"����دة وا:" ��\ام �6"���� �ى ا"�0!���ب "�$���-#� ا"' Z!� ����!" ���6�ا"�0!

 .ا:رد	?
 

م  •���G���( م�����	ا"$���ض ا   G���( �9���'� ���� ا^}���ث >���  ا"E��!0 ا"� \ا-��
ة ، أه����  -ار���Bع ا:%�$�ر وا	&��Bض ا"�1�ة ا"��4ا;#�       ا%� ��ار :%@�ب �

546� ��م"!-'�ر ا^رد	? داO!#ً� و�Oر�#ً� 	  G&. "ل ا .#�� :ر��Bع �$
 
�اt6 "�\او"��م و��د  •M  >� U'��"ا E�	��    ��8 &�"ا ��#��، ا"����ت ا",5

     Eا�����ّ�ه�� "�\او" ���  وا	$ام ا"�$�-#� وا"��4وط ا_��ا;#�� ا"�'�%�@� ا"�  ،
E	�� A"ء �< �#�� ا"��'#�#<   ازد-�د  اdOه�Xا   "!$��� ��?  ا"�& #�8<  �د ا"

5�ا"���01ع ، ����� -��'�5$ ��46   ?@!��%   f ��'�"دة ا���� A��!� ���K�@�  U��@#0��4و�
 .ا"'��;#�

 

�ل ��م   •���Kf11��D  ت 6'*���م ا"ا^�����ر���Kو�B�"ث وا���{ �@-���. A��!� �����$"ا
ا" $���� �6#< ����ر ا"��01ع ا	G���B ��<        ��?  ا"�@#$�ت ، ��� -sدي ا"�A ار��6ك  

م     �� >�� ��د ����- V#( ، ى�Oو6#< ا" ��ر وا"�� �!5#< �< ��� أ  ،���
 .%$�ر "'�B ا"�' �Or ���� >� f^�� �#� ا"$�د"� و��Bوت اا"�1T وا"�'��
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�ع  •���.O موا"������د  ا:}����ث وا"��Bو����Kت  ا"�' �����ت ا"����� �ردة ����<  ����
  وا"��آ#���+���'� ����#���"�����"!�����6�9 ا",5Oور  دم ا"������$'- V���#( ، ����5!��"ا

، ��� -sدي ا"�A   ا"�s�" ?6�9%�� ا"��ا��Bت وا"�A!� �#-�1 هX` ا"�' ��ت
�'@#�� رد-��� ذات ��� �ى ���دة � �	? ،      أ�ق ا"�,!�? �6' ���ت   إ��اق ا"�� 

 >5�- : �.B&'� تو6>%$�ر�� '�!" �$B���"ا �B!5"ا"�,!#� ذات ا �� ���'� . 
 

•     U�����# (0!@�ت ا"��01ع وا � م ���� ا"$��"� ا"�c'#� ا"��ه�ة وا"sB5ة "��
 ��� "��01ع ،  �'�� 546� آ�ف ، �? )#< �1�م ا"$��"� ا"�ا�ة ��6 ا) #����ت ا  

    Y-ازد-���د ����5"#2 ����8ر E@���6 ���� B!ع آ���Bم ا:%�� �1ار وار���$6 G��� � ����	ا
      �����ا"$���� ، وا9 ���8ره� �!��A �'���#�ت �����#6 �,��دة ، )#��V ��'��� ا",5

�-� �? هXا ا"�01عا���#2 ا"���ر#%rق ا�K ت  . 
 

����6اد آ!#����� 9#���م ا"�����ت ا"�$'#��� ���?  ا"����01#< ا"$���م وا"&���ص       ���م • 
 و� 0!@����ت ا) #������ت ���46>نا"dز�����  �#ا	#����ا"را%����ت ا"و )����8ءاتا:

 ا" ���� "! $��ف �!�A      ���6 ��< ا:}��ث وا"��Bو��Kت ،     ا"�,!? ا"��ق����-
6#�	����ت ا"$����ض وا"E���!0 ، وأذواق و�#����ل ا"����� �!X����" >#5` ا"�' �����ت ،  

��#!� Z!� ��"ق ا�B	_ �$9� .وا"�$:ت ا"� 
 

�ى • �� ?	�ارات ا"�� &�� "�a-�ت ا" �8'#�  ا"��اد ا"&�م وا:آ� ��دة ��
   ، ���� B!ض آ���B&	ا E@���6  ا"�,!��? "�}���ث A��"دي إs��- �����  '���ت���ج ��� 	ا

�#��� دG����'� : ���1#9 ���� ذوق ا"���� �!�O ، Z����    )�0��4#@�ت(رد-���� ذات 
وان د���9 ا" 0��4#@�ت ا"'��;#��� �$�� ا"�$#���ر ا"���;#� ���? ����دة ه��X` ا"�' ����ت  

 .و�Xب ا"�� �!5#< ا"#��
 

• 2$��M ���%:ا"�' ����ت ا"�,!#��� ���< ا^}���ث ، وا�@���ع    ا e-���� " ���T-"#E ا",
 �'����G ���� ا"� a#���ات          ��$� G��" ?�� "ا ���-ا" ����ر "�%���"#E ا" ����-1#� ا" 1!#

�6%�� ��ار ،  ا"���� �!Z ا"�,!��? ا:9 ���8د-� ا" ��? - $����� �$���� وا"���� �ات
� ا"��!�5 أو �Oر���Oاًء دا�% .  

 
و����:ت ا"��G ا",�5��? "!�8'���ت ا"�,!#�� 5�46�        M$2 ��#�� أ�5�Kل    •

����م ، و"��8'��� ا:}���ث وا"��Bو���Kت �!��A و���U ا"&��8�ص ، )#��V ان        
1!�� ��< ���ص       - ، ��� B!ي ا"$��!�� وازد-��د آار��Bع آ!�B ا:	 �ج ، و9!� ا:-

 . !Z ا"�� �ردة" �'���� ا"�' ��ت ا"�,!#� 
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(ً�T(% :ت أ[7ى(I
(ا�$)ع b�94 ا�CB ��9 هXا  ��kT&وا :�Tا#،  وا�*�)�)ت ا�
I)ت ا��UN)ر0
 ، ا��9)�
 وا���)رات ، و7�Zه)�. (  

  
 ���cق و�"#���ت ا" &���#< وا��M,� }�6 ��� و���آ#��� �ت ���م و����د %#�%�� •��-, " 

، وآ#B#� إ) ��ب و�1-� 9#�� ا"@.�;� ا"�اردة �? ا"�$���6 ا"���آ#��   ا"���آ?
 V#(      ا:)#��ن >�� ��#Tا" ���ر ��? آ Uا��-      ��\ا�#�� وا� ���دات ��د-�� ��< 9@�

 . ا"�&�< ا"���آ?
  

ة �'�ec �'��#�  �6	�4ء�م 9#�م ا"���ت ا",5��#� ا"�& �8  •�-:) .��ن   �
ا��	�U ����ن ا"5@��ى     ً� "�ى ����� ك  �� وا"�رش ا"�O ، �#'B�� وان ه'�ا"��4

 .��آ\ ا"�-'�ا"�O Aرج ا",�"#� 8'��#�  �)#� ا"�'�ec ا""
 

 �����ه�ة ����< ا"$��"���� ا" ���#���2$�ت ا"$����� ا:رد	���?  ,*���� ���9�ا	#< و�����4-  � •
ال أ��ره�� وار���Bع   �Kق  ا"�'�#�ت ��6 G� � ? "ا �-�#%rء���� ا�Bآ   V�#( ،

��?   1�ُ �8 ا"$��"� ا"�ا��ة ا" �? �$��� ��? ه�Xا ا"��01ع �!�A ا"$��"�� ا"���8-�         
E"�a"ا. 

 

dOت ا:	 ����ج ا"� $!����1 ����$6� ا"����01ع        •���� W���$6 ل�����K م�:�����Bءات ����6
�!��A ا����Bء ���dOت ا:	 ���ج د����ً�   ���1�م%#�%��� ا",5�����  ر���G انآ#��� ا"���

� �? ��'��� ا^}��ث :   O"!8'���ت ا"�V#( ، �#'c ان ا:آ���ارات ا" ? �
� �$�� دا;�ة ا"���رك  ^ن"!�%�م وا".�ا;E ا"���آ#�  ،  �&.��\ال ��$ �

dOت ا:	 ��ج  ااآ��� �!A ا	�� ���د�� G< أه� ��	ا >� G��"�6 ا  ��?   راتXه�
 .ا"�01ع

 

�ل ا" ����ر ا"���د "!$���� ���? ا"���01ع ، �����      •��Oد A��!� ���#��ا	$��ام ا"����6�9 ا",5
     ec���'� ?��� ت أو ��آ\ه���d��,�"���4ر ا 	وا U  ��4ا"���01ع و� G#��*'� ل دون���,-

 .�$#'� �!A )��ب �'�ec أ�Oى
 

� ���? " ا"���01ع آ������ �����ر # ���4"���م و����د %#�%��� ���M-@#� ��د"���    •#���� !
 ا"5!��2 وا".���ا;e��1,- ����6   A��!� E،  ا"�@#$���ت !��Aا"$����� � .���-@�ا"��#(��

��#� ا"$��!#< �? هXا ا"�01ع ، و�6" �"? ��4#� ا"�'���� ا"$�د"� "&�� ا"�01ع 
�اء% ( A!� Z!� ��"وا. 
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 ً(1U�(% :          وا�91)ر ا&%1)ث وا�*�11)د P1Aار154)ع آ Q114=دي ا� C1Nب ا�(I1�&�1 وا�ا�9#ا
  0وا��#آ�.

  
و-$�\ى ذ"�Z    . ا"��'�ات ا:O#��ة   ر �< 6!ان ا"�'4> ��? ا"� �5 ار��Bع ا:%$�ر •

�5�ارث ا"0@# وازد-�د ا:}�ر ا"��!@#� "  546� ��م  ا"A ار��Bع ا%$�ر ا"�9�0!   U�#$
  .آ�"��Bف وا"B#.�	�ت و�#�ه�

E@�6 ا	,�8ره� �? �'�#� �$#'�� ، و��م و���د    ار��Bع ا��ر ا"$��"� ا"�ا�ة  •
 .�ت ا"�& !��B'���� 6#< ا"$��"� ا"�ا�ة �< ا"�'�#

 

•      E@����6 ���6#< ������ر ا"����01ع Y6����"ا�� ا�م�����Bوت ا^%���$�ر وا"5!���2 وه������� 
 G���.O�ً$#�� ا"�@#$�ت A!� ���$"ا �@-�.!".  

  
(ً9Vرا : CN7اءات ا�D&ا
�#Y� :ا4^)ذه) ���2 هXا ا�$)ع  0�QA� CmI ا�

   
• Gآ#��+ ،   د�������< ا"��8'���ت ا"�,!#��� ا"$��!��� ���? ا	 ���ج ا:}���ث وا"�����د وا"�

-�ce ���� 	ت اdO1-G ا"��G ا" 1'�?   �< ا" $��� ا"���آ#� و ا��Bء ��#� ��
   ?�� G���- ># � أ%�س A!� ?!,�"ق ا�0�-� �"#�ت ��!�� وا	&�ا��c �? ا"� "

 .�'���� ا"�' ��ت ا"�T#!� ا"�� �ردة �< ا"&�رج
  

 ��ض •-، و�م ا"����ح "��T �%dرات    `ر�6�9 )5��#� �!Y � A ا"�,dت ا"�
�ل �ا" ? ا"�ه�#� O� ��?  !�> ا"#�� ا"$��"� ا"�ا�ة "! ,�-� �!A ا"�1	�ن وا"�$!"

 .هXا ا"�01ع
 

وا-���د  ،  �$�� �!A ����واة ا" ���ر أ���م ا"��1	�ن    %#�%� �M-@#� ��د"�  ��ض •
 .6#�� �< ا"�'���� ا"$�د"�
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�D(N)ت وا��d#N)تN�oا:  
  

� ، و��� ��G ا%� ' ��d�O >�� Uل      6'�ًء �!A �� ورد �? ا"�,��ور ا"�;#��� "!را%�     
�1ه� ��� ا"$���!#< ��? ��09ع ا"��Bو��Kت        � G�� ? "ا" �4ور-� ا �ا� ��ع ������ ا"$�
وا"���د وا"��آ#+ ، 	�رد �#�� -!? dO�� ا"را%�� وا" ���#�ت ا" �? 	�اه�� �'�%�@�      

U;ى أدا�� ا"�01ع وا:ر��1ء ��6 �'":  
  

  
��0�   :أوً&Oأ}��ث � &���88 و �	د ����8�ط ا	 ��ج �' *���� -��sدي إ"��A  إن ��م و���
�ى ��د����    ���� ���Bا ا"���01ع ������ ار�Xت ه������ '� ���Mا��ى  �� ���� W��B&	وا
  � B!ج ا:}��ث          �آ�� 	ودة :E@��6 ا� ���د ا"����4� ا"B'#�� ذات ا:��5	#��ت ا"�,�
       ����$- ����� ، ���.B&'�"ذات ا"1#���� ا �$��Mا���#��� ا"� "��!��A ا:%���"#E وا" 5'
��#� ا",-��T ا" �?   �!A ا	 �ج �'���ت ذات ��دة �,  "�ودة : �'��G �� ا" 5'
  �� ( A"ردة إ� . �'�%E أذواق ا"�� �!5#< وا" ? � � � ��6 ا"8'���ت ا"�� 

  
ا"�0!�ب ه'� �2��5 ���د ا"�s%��ت ا"$��!� �? ��09ع ا^}��ث وا"��Bو��Kت     ◄
��0�ط ا	 ���ج �' *����� ���1�م �!��A أ%����س          O �#���%< " W$@��6 ����.$6 ج��وإ	��
     V-�( ?���"�-'���G ��� � 0!@��ت وأذواق ا"��� �!5#< ، و5�46� -.���ه?      �5'
  .ا"�' ��ت ا^�'@#� ا"�� �ردة  

  
(ً�T(%:  م�ا:9 ��8د ا^رد	�? وU�����09 ا"�& !A�!� ��B أ%��س � �#< ��< ا:	B ��ح           -�1
وا"$���� ا:9 ���8دي ا",��� ، إ: ان إزد-���د ���د ا"��dOء ���< ذوي ا"&@���ات ا      
	#� �? هXا ا"�01ع  أدى 546� آ@   �"   ،`��ى 	�� ��� ?	#� إ"A ��ا�� أداء` و�
   U��6 �"���@� �أدى إ"��A  ����� وإزد-���د ���د ا"�,��dت ا"$��!��� ���? ه��Xا ا"�����ل 5��46
  � .إ",�ق ا".�ر �6"�01ع آ5

  
  

◄ >� 6 :          W�$6 ��Mة وو�-�T5#2 ا"���6�9 ا",5��#�� �!�Y �� A ا"�,�dت ا"�
ا�#�� ا" �? �B ��1    ا"��aره� �!�A ا"�'��ec   وا9 �8ا"��'� هX`  ا".�اt6 "�\او"�  
� ر�6�9 ا"$��� ا"��'�?   و- ��E آZ"X . وا"���د وا"��آ#+ "�,dت ا^}�ث  #$B�
   U#� >#!��$"ة ا�@O >� 1-G أ�.� ا"&��ت ��6 �? هXا ا"�01ع  وا" >آ� >�.-
  -�  .ا"�� �!Z ا^رد	?� ��� ا"�01ع و�,�#< ��ر�U أ��م " 0
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(ًU�(%:  ا ا"�01عXد ه��ر-�$K ��"م ا�"�'���� �#� ا"� �����5  6و�? ا"�Bص �واة $6
�ع W�$6 ا" ���ر "!.��-@� ا"$���� �!�A ا"�@#$��ت         .O E@�6 U#� >#!��$"6#< ا
  ا"�'�-� دون ا",  �'�� 	*�ًا :	&�Bض )�ـــG �@#$��ــr�O Uوإ��Bء ا"@$W ا  
ه��ا�� ا"��Y6    وا"�'8�ص �!#U �? ا"�1	�ن ، ��� -sدي ا"��B� Aوت ا:%�$�ر     
 .���O و#6< ���  

  
◄         A��	ا^د ��6 ���< ����ض %#�%��� ����K �#@-���M!� ���'� إ���� �!��A ر���� ا",�� :
        A�"ا e6���"+ ��? ا�	ا"�@#$�ت آ��� آ� A!� ���$"ا".�-@� ا ?� �#�� !")150 (
 ا"�$��!�� ا".��-@#�     #(�� >�.- � ا"�B8 ، و546," ��.#B&� أ"2 د-'�ر أو
  �"��-��U ا"�1$ �� >�M ا"�01ع ?� >#!��$!".  

  
Vرا%���� وا"$�����!#< ����? ����09ع ا:}����ث وا"������د     :1119ً)را� ا"����� e���-�� ب�a ����-
وا"��آ#���+ إ�����Bل �s%����� ا"��ا�����Bت وا"�A���!� ����6�9�!" �#-����1 ا"�' �����ت    
�ردة ���< ه��Xا ا"���01ع ، و���م و����د ��ا����Bت 9#�%��#� أرد	#��� "�}���ث       ����"
�ل �' �����ت رد-�����     ���Oردة ����< ا"&����رج ، ������ -$'���? د�وا"��Bو����Kت ا"����� 
  ��8#Oدة    ر�� ا"���$� ذات ����دة � �اE��%�' � : �$��M ���� أد	��A � 0!@���ت ا"���
 .ا"$�"�#�  

  
����E 9#���م �s%���� ا"��ا����Bت وا"����1-#� �6" $���ون ���� ا"���01ع ا"&���ص       ◄ -
       A�!� ���1#@0 " ��#�"�$"ت ا�B��ا���6اد ��ا��Bت 9#�%#� أرد	#� �'��G �� ا"�
   >�.- ��د���ا"�' ��ت ا"�� �ردة "�Xا ا"�01ع ، و546�  s��5أ%�$�ره� ���   و�
  ��'� �#'c�  .  ا"�' ��ت ا"

  
-$ @� YK ا"$��"� ا"�c'#� ا"sB5ة �? ���ل ا	 �ج ا^}�ث وا"��Bو�Kت ��<   :[)�*ً)

���$6م  U���#� ة� ا"����01ع ، و� ����G ا"$��"���� ا"�ا��������	 Uا�����أه���G ا"�$#����1ت ا" ���? �
       E�	�� A�"إ ، � ا% �1اره� وار��Bع آ!B �� 	*��ًا :ر���Bع ر%��م ���8ر-Y ا"$��

  �-�#�%rق ا�K �"��$"2 ا#��9#�م ا",5��� �8,6ه� �6'�#�ت �$#'� و)*� �
  .ا" ? � � � �B56ءة ��"#� وا� ال أ��ره�

  
◄   E�!0 - Z��"ا"��'��? ذ E-روا"����ت ا"�$'#��� ا^���Oى   �$\-��\ دور �s%��� ا" ��
   2#T5 "      دوره� ا" ر-@? �? هXا ا"���ل و���#� ���"�� ���ه�ة وآs�Bة ��1�م ��6
      ا) #���ت ا  ��" �-�#�%rق ا��K ��"��$"ا E�!� �6ب Y � Z"Xآ E��"�01ع ، و- 
م ������ ا"$��د ا"����5? ���<  �ا) #�����ت ا"���01ع ���< ا"$��"��� ا"����ه�ة ���? )�"��  ���
  �#'c�  .ا"$��"� ا"
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إن 9!� ا"�$!����ت وا:)��8;#�ت وا"@#�	��ت )��ل ه�Xا ا"��01ع -$'�? ��م          :�)د�ً)

       ��( U��#"إ >#!Oا�ل ا) #������U و� U����@!0  و�$��:ت   درا-��� ا"$����!#< �#��U او ا"��
م ��ا�  � A"دي إs- ��� ، U#� �$9�  e ه�ا�� ا"$�ض ـا:	�Bق ا:% �dآ? ا"� 
     ���� >�� Z!� ��"ء ا�Mازن �? إر��ع �< �م ا" 	 e!Oو E!0"ا�� ا��� ه
 .و��ا�� أداء ا"�01ع �< ��� أ�Oى  

  
◄         �ة ا^و"�A "�$�"����  -$ @�� 9#��م ����� ����رة ����ن ����6اد ه�X` ا"را%�� ا"&�0
هX` ا"�54!� ، و	>�� �< ا"���ت ا"�$'#� ا^�Oى �? ا"��01#< ا"$�م وا"&��ص    
وا:)���8;#�ت ا"@#�	���ت و�����#�  ا"����Gه��Xا ا"���01ع ا",#���ي   ا:ه ����م 6را%���   
ة   ������" U��"�5��46� ا" ����ر وا"�' ���#< ���? ا" $���ف �!��A  ا"dز���� ) U����@!0 �
روس  � ?�!�.  

  
(ً9V(�: �@ $- � "ا:9 �8دي ، ا: ان ��09ع  ا ��ا�� ا"'��ح �? ا"$�� Gاه >� e-�

�#1       �86�رة �����   -$��	?  ا^رد	? ا"��Bو�Kت  -���< �M$2 و�9م أ%��"#@U ا" ��
 �'��G �� ا"� a#�ات ا"و"#� ا",-�T ا"��ذ�6  $� G" ? "ا. 

  
��? 6>ن �1�م ◄	     ̂ ول T5 6#�2  ا"�s%��ت ا" ر-@#�� ا"$���� وا"&���� �6"���1م ا
  ��#1 "���ى ا"$�����!#< ����? ����09ع ا"��Bو����Kت  ده���� "��-� �%���#� ا"�����Bه#G ا" ����
546� ��� �� ".���ن ����#� ����ة        ��T-وا"���01ت ا:9 �8د-� ا"�& !�B و�,
  Z!� ��"ا �� f '�"ا:��8ل 6#< ا" ��� أو ا.  

  
(ً11��(%:         >#�& "���6 e��!$ - ����#� ��� 6�T"وا �,��Mا�إن �#���ب ا"�#�%���ت ا"���آ#��� ا"

 و���ك ا"���>"� " �1-�ات ا"A�!� >#�;��1 ا" &��#<       .�;� ا"�� �ردةا"���آ? "!@  
@!? -���sدي إ"���A إر����6ك ������ ا"����� �رد و����م 9ر����A���!� U ا" &t#���0 ا"����� 1   
     U�(�6أر G��( �-ا:%�$�ر ا" �? -��5< أن ��5�ن �'�%�@U$;��.@" U       و"� �زان " 1
م �$�� ���U 16#����� ا"�%����م ا"���آ#���� وا".���   ���� E@����6 ردة��-@#� ا" ���? ا"����� 
�ر%    �� A!� ض�BUدا�.  

  
ا",-����T ا" ���? �' �������   �ا�#�#����%���و����e ا- �����A���!� E دا;����ة ا"������رك ،  ◄
  �9� �"#���� }�6 ���� ، ان ����1�م �6$�"����� ه���X` ا"1.���#� و ���86�رة �#���� �����@���-,�
    ���#!�$" �,��Mا" &���#< ا"���آ��?  ووا    U��6 ل��	? -'����G ���� ا"�$���	���9 �5��46 
  �ً#�"��.  

  
�#� ا"���\ودة �6"@'#��� ا" , #��� ا"�'�%��@� -$ @���     ������ ا"�'���ec ا"��8'�   ���م :4)�911ً)

  X` ا"�'�ecــ�د هـــV أن و�ــــ! '*#G ا:9 �8دي ا",-V ، )#�$#1ً� "�'�8ًا   
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دة و� &��88          �,� ec��'�6 ��#'B"ت ا��Kر� �!A ا) .�ن ا"����4� وا"���-

      f ��'�"ا >��� �� ا"$���� ا:9 ���8دي  و��!#��� ا" �ا����  ��6#< آ��#����� ��	<��K >���
  . �!Z، و-'e@0 ذ"A!� Z �09ع ا^}�ث وا"��Bو�Kت 86�رة واM,�وا"��  

  
◄ �����- U�����ى ا ����" �ا"������4� وا"����رش ا"B'#���� ��	���� ������ن ا"5@����ى " �)#���
   ec�'�"، وا ���ود ا"$�و	��? 6>ن ���$A  ا"8'��#� ا"a8#�ة ا"�O Aرج )
9@��� �'X��#B ه��Xا ا" ����U    ا:��	�   _ Y#,��8"ا    ?��@!� ���T-( �#��'��� ec���'� �����9
  .وا�,�ب ا",�ف وا"���4� وا"�رش 0!@�ت ا"8'��##< �  

  
ان ا"&0�ات ا" ? � @$�� ا",5��� �? إ��Bء �dOت ا:	 �ج ��< ا"�%��م    :�)76ًا

ا"���آ#� "U أ}� إ-���6? آ@#�� �!�A د��G ا"�8'���ت ا"�c'#�� و�,��#< �9ر���           
X` ا" '�����#� ���? ا"����ق ا"�,!��? ، وG��"���6 ���< 9#���م ا",5����� ���B��6ء ��#��� ه��   
ا_آ����ارات ا"��� &��    ����W ا� @��ر   ��\ال ا"�dOت )�"#�ً� ، إ: أ	��� ���      
   $��M�Oو �ً#����Mإ ����	#��ً� وا�� 	ا dًO�م ا"���آ#���  ً����? ���'��� ا:}���ث �����%�!"
 .ا"'��Xة  

  
◄  `X�" �!�5�"اد ا��$ @� ا_آ���ارت ا"�� &�� �? �'��� ا^}�ث �< أهG ا"�
     f ��'� ا� ا"��8'��� ، و: -���5< :ي����E  ،  ��ان -5 ���� دون ا%�� & - U��#!و�
� ا	 �ج ر;#�   O  .ا:�Oىآ@�9? �dOت ا:	 �ج ا� @�ره� �

  
 	�1 واYM و�81#� �< �& !2 ا"���ت �? ا"���01#< ا"$��م    : )دي �<7��-

وا"&���ص ���? �����ل ���#��� ا"���� �!Z ا^رد	��? ��46>ن ا"���� �ى ا"� �#��\ ا"��Xي     
       ���#'c��  ، )#��V ���� ���\ال }�����1 ا" ����U    و���!+ إ"#��G��*$� U ���'����'� ا"��,	
�ق ا"�' ���ت        �B� >�� G��"��6 >#5!� ���"أذواق ا A!� �0#�� �#@'�^ا"�' ��ت ا
 .ا"�,!#� �!#�� �? W$6 ا^)#�ن �< )#V ا"��دة وا"�$�  

 
����T5� E#��2 ا"�����د و)��4 ا"���9�0ت ���< �& !��2 ا"�����ت ا"�$'#��� "��4<          ◄ -
� ا"�' �  ,	 U���-� �A!� ��4 ا" ���ت ا"�c'#� ، : %#�� ��? ��09ع   )�dت �
       U��" ����6 ، +��#آ�وزن ا9 ���8دي ����G ���? ا"�#��\ان    ���< ا^}���ث وا"�����د وا"�
�اء  % ( A!� ?��'8"ا" ��ري وا.  
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 ا���9 ا�N<)ور0
ا�*)دة ا��<)رآ#*AD CB ن  

p0ر(NV ت��ُ CN3/9/2007 ا�   
  

  ث 	E#1 ���ر و�' �? ا^}�          ا"�# ز-�د ��ه�
  وا"���د وا"��آ#+              

  
� ا"'�6�1        ا"�# ���0 ا"ر-'?.�    

  
�ان�K >#$�"ا@� �ان "!��Bو�Kت        ا"�#�K ض�$�  

  
�,� G#ا�6اه �,�   �$�ض رو��	� "!��Bو�Kت        ا"�#

  
�%2 ا",��د-   �$�ض ا",��د "!��Bو�Kت        ا"�#

  
���.9 �  و�Kآ�` �Kآ� ا�6اه#G أ6�9.���        ا"�# ا�6اه#G ا6

  
Z-�K ��%2 أ6- ?!� 2%�-   �$�ض أ6� �B�!" Z-�Kو�Kت    ا"�#

  
�ر��-�5      ا"��'س و"# ر�� ا",��نB!" ان�  ��آ\ أ"

  
ي �,��د )��دة�( � ا"'�6�1      ا"�#.�  

  
�#��K G#$	   �$�ض ��اث "!��Bو�Kت          ا"�#

  
 E"�c أ%$�,�   �s%�� ا"Xوق ا"��#�        ا"�#

  

B7mا� :�:  

  

�� -� إدارة ا"را%�ت وا" ر-E          �د �!,�ا"�#�  
  

E#8&"ي ا�@�   ر;#� و)ة ا"را%�ت         ا"�#
  وا:�9�B#�ت ا"و"#�              

  
�ن �#م�<�   V(�6 ا9 �8دي        ا"�#

  
 V(�6 ا9 �8دي         اr	�� أر-f ذ-�ب


