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  :مقدمة

وسعيها الـدؤوب لخدمـة    وغاياتها إنطالقاً من أهداف غرفة تجارة عمان  

 ، التجارية والخدمية المنضوية تحت مظلتها المهن والدرجاتمختلف أعضائها من 

والتعرف على العقبات والمعيقـات التـي تحـول دون     معهاوسعياً منها للتواصل 

إرتقائها وتطور أدائها بالصورة المرجوة ، وبناء على مقترح وحـدة الدراسـات   

دراج دراسـة  فقد تـم إ  إدارة الدراسات والتدريب بالغرفة ،/ واالتفاقيات الدولية 

  .ضمن خطة عملها السنوية" واقع وطموح –االستيراد في األردن "

  


 ا���������      ���� د�� �������    ������� ا��������اد دورًا ������ً������ا�������ا!� �� ا�

�!����� وا�����.آ�� ا���
 ����,ر     ا+ا��*�(  ��
 !�)��� ا�'��&     ، و���$# دور"� �

 ����� /��0 ، ���)اًء آً����2� ���3���7��6 أو رأ������� ، أو ����� ًإ�0����� !زرا����6  ً

 ً����2� ت ا�����$�ر   ً، أو ���)اد >��م و����� أو :���2�2 ا����0ج  زرا����6���و����?� �<

ل ���
 إآ����ل �A@��� ا��������           ���Cل ����6 أه����� ا�������اد ودور" ا�E��� وا����0ج، ����

�� و!)��� ا�'�& ا����ا!� �� ا��'�Eا���� ��  E�3 ، و�Hآ�G ��6 Eورة �,ل أ��� 

  .�J��Kا����@ت ا��
 !���ض 

  


 إE��6اد ه��," ا�Eرا���� ����6 ا����)���ت وا����KMات     ��� N��2Kا� O����� Eإ����� E���و


 ا�� �ن وا�� ��( ا�Eور��� ا������آ� ا�������         ا�<���� ا���)��ة ��Eى  �� ���(�R6و ،

  

 ا�����T ، إ�� 3�0 ا���*S ا���� Uع ا��'�)رد�?� وه�)م �R� N2K�  /�RM�!

��6 ت   ���O ا�N2K ا��@ءات ا��
 E@6ه����W ا��@ &�     X�� 
ا�� ر��� وا�����EM ا���


  !�)ان�X�E@!  /�T: 
 وYرا*� ا���!
 ا�N2K را�Eًا���)�� ً�  .أ�
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  :أهداف الدراسة
    
  :إلعداد هذه الدراسة حول ما يلي الموجبةتتركز األهداف الرئيسة   

ستيراد فـي األردن وتطـوره   االتقديم فكرة شاملة حول وضع  -
  .الماضية ةالعقود السبع خالل

األردنية من  السلعيةالتعرف على المحاور الرئيسة للمستوردات  -
 .حيث مصادرها الجغرافية وتركيبها السلعي

 األردن فـي تحديد التشريعات التي تحكـم عمليـة اإلسـتيراد     -
 .وتنظمها

ع المستوردة المعيقات التي تعترض دخول السل علىإلقاء الضوء  -
 .الى المملكة

العقبـات التـي تواجـه     تـذليل التي من شأنها  التوصيات تقديم -
 .الحلول المناسبة لمعالجتهااقتراح والمستورد األردني 

  
  

  :منهجية عمل الدراسة
  

  :باتباع المنهجية التاليةَأعد فريق البحث هذه الدراسة    
  

مـن   ى المملكةالالمؤشرات اإلحصائية المتعلقة باإلستيراد  جمع -
 .، وتصنيفها شتى المصادر المعلوماتية الوطنية

 المتعلقـة مراجعة القـوانين واالنظمـة والتعليمـات األردنيـة      -
  .الى المملكةبإجراءات تنظيم االستيراد 

المنضوية تحت مظلـة  المعنية النقابات التجارية  مععقد لقاءات  -
 من التجارها أعضاءالغرفة ، لبحث وتحديد المعيقات التي تواجه 

 .الى المملكةعند دخول البضائع المستوردة 
من النقابات التجارية ، وتلـك   استقاؤهاتحليل المعلومات التي تم  -

المناسبة  وتحديد التوصياتالموجودة أصالً لدى أرشيف الغرفة 
  .لمعالجتها
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  :ا�رد��� ا������ا����
ردات  ��
ر
  

ر���3    ��0 � ا+رد��0 ، ا�'����!?)رت ا��'�)ردات   Mرة ا���?)ر و�0) ا�� �
د�� ا��3��� ، �)اًء �N�A U ا�@��� أو !�آ�� ا�'����� ا��Gا�Zا��'�)ردة وأ & ،

در     ������ /����0أو !)ز������� ا� <�ا�����
 و!�����)ع ا�E�����Kان ا��'�����)رد ������� ، N�����A آ
���E ا�����] ، إ�       U��  و���)�� 0@������C��6 آ� E���! O� ا��'�)ردات ا+رد��0 �
 ا�'
 ��6 ا��U� E�E ا��)ا�# وا������� ا�Eو���� وا�����C ا+>��ى ،     ً��A E���! /2K7أ أ�0

 
3(������(�Tا��?�����)ر ا�� &������ �� ����'0 و!<������� أذواق ا��'��������U�T ،  ، آ�������@�و�?
�ً� ��2)ا�^Gو��� وا�����2 ، إEا� )��ت وا��@C7ا(���     
ءات ا� ��آ��� ا����C6وا�

ت ا�Eو��� ��C!ا� �2��!     ، ���(�R�� _K!��� ا+ردن `K�7أ 
إ��� 3��0   وا�$�*�� ا���
�� �K� و!)�� >?)ط و�bوف ا��@# ا�����Cال آ�E�6dا+>�ى آ ���   . ا��)ا�# ا+�

  
  

  2007 -  1940ا�رد���  ا��������
ر ا����
ردات 

ن د! �ر(��#(  

(%)   ا�%���  ا�� �
 �'��
  ا��(�)

 (%) *#
ا,���+ 
ا��.�رة 
  ا�/�ر,��

(%)   ا�%���  �ا�� 
 �'��
  ا��(�)

 (%) *#
ا,���+ 
ا��.�رة 
  ا�/�ر,��

  73  29.4  2214  1992  63.6  ـــ  1.4  1940

1950  10.7  664  87.7  1993  2453.6  10.8  74  

1960  42.9  300  90.8  1994  2362.5  -3.7  70.3  

1970  65.8  53.3  81.5  1995  2590.2  9.6  67.6  

1980  715.9  986  80.6  1996  3043.5  17.5  70.2  

1981  1047.5  46.3  81.1  1997  2908  -4.4  69  

1982  1142.4  9  81.1  1998  2714.3  -6.6  68  

1983  1103.3  -3.4  84  1999  2635.2  -3  67  

1984  1071.3  -2.9  78.6  2000  3259.4  23.6  70.7  

1985  1074.4  0.2  77.5  2001  3453.7  6  68  

1986  850.1  -20.8  76.8  2002  3599.1  4.2  64.6  

1987  915.5  7.6  74.3  2003  4072  13.1  65.5  

1988  1021.6  11.5  72.8  2004  5799.2  42.4  67.8  

1989  1230.1  20.4  66  2005  7442.8  28.3  71  

1990  1725.8  40.2  71  2006  8115.8  9  69  

1991  1710.4  -0.8  69  2007 
)1/1-30/9(  

6804.2  -  -  
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��������O ا� ���Eول    ا�'�������  إ����� ا��?���)ر ا�����Eر� 
 �X��� 2 ا��'����)ردات ا�'���
��<��/ >��.ل ا����م   �ا�'���Kا��@��)د  >��.لا+رد����0  N���A ، ����G �@��Eار"  1940ا�����

)1.4 (      J�K�'0 (���� /��C!@�_ ، إر�ر ����)ن  ) 10.7(����# إ���   %) 664(���)ن د���
ر ���)ن د) 42.9(، و�Xo U ا��  1950ا��م  �
د��ر �� 
��'��K ��0)    1960ا���م   ��

�����) �@��Eار"   1970ا����م  ���
�����)ن د����ر  ) 65.8(، وإ���� %)300()53.3 (% ،
ع �����# ا���� ��C!ر����'���K ���0)  1980ا����م  ���
�����)ن د����ر ) 715.9(وا������ت 

   /��>��1725.8(��� � �)J��6   1990ا����م  ���
، و��<��/ %) E��3 ���b(2��)986ًا  (
  J�K�'0 (���ا���م   ��
 ����)ن د���ر   ) 8115.8(، إ��� أن ��<�/   %) 141(���)ن د��ر 

2006.  
  

   وE��ُ ا��?)ر ا��Eر� 
 ���'�)ردات ا+رد��0 ، آ� و  ً���رد أ6." ، 6�ً. أ�
  U��  #ا  6)ا�� 
دي ا����م ������
  �N��A ، ���T أن إزد���د ���ا��?��)ر ا��ا�� ��رة  ا��3

  Eم و!^ا��6 #T��ر��3 Mا�  X� A   J�3ل ���6 ��0)      ا��'��)ردات ���6 وE�� ص(��Mا�
دي        ����زد��د و!���ة ا����) ا�� ، U���'���6 ��� ا� ��T����� د����� و!?)ر ا��v�K ا�

�X�� A ^�C     �� و!'�رع 6 ��� ا������� ا��'��Eا�� ��
 ا������T آ�ن ��        
�� ��:Kا�� ��o+ا 
دي ا��م���ر�E��� ��3ت ��!��C !^ا��/ �& ا��?)ر ا�Mرة ا�  .ا�� 

  
  
  

'&#ر ا�%!$#ردات ا�! ��� ا�رد���  ��� ا���م 1940
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  :مستورداتالسلعي للالتركيب 
    
يمكن تقسيم التركيب السلعي للمسـتوردات األردنيـة مـن خـالل عـدة        

تندرج ضمن بنود النظام الدولي المنسق للسـلع ، وكمـا    يسةئسلعية رمجموعات 
  :يلي
  
  

ا�$1آ�/ ا�! �. � %!$#ردات ا�رد��� -,ل ا�*#ام 2005 / 2006 / 2007

0
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وا��4#ا��ت

ا���4

ا�%17و�6ت

وا�89$

ا�%#اد ا�:�م

>�1 ا�;���4
�?آ< *=ا

ا�%14و@�ت

ا�#@#د

.�ا�%�=
و�#اد

A�47$ا�

ز)#ت

وده#ن
وE%#ع

����F#ا

��'�9�و

�#اد آ�%�و)� اGHت

>Iو��=ات ا��

�;�#*�ت

�*#�$�

�ر
�(

 د
#ن

� �

2005 2006 1/1 - 30/9/2007

  
  
  

كالورق والكرتـون والمالبـس واالحذيـة    (شكلت المصنوعات المتنوعة   
ت من اجمالي المستوردا%) 28(ا نسبته م) والمطبوعات والمصنوعات البالستيكية

 بمـا نسـبته   النقـل  ها مجموعة اآلآلت ومعـدات ، تلت 2006خالل العام  السلعية
، %) 23.6(ثم مجموعة الوقود المعـدني ومـواد التشـحيم بنسـبة      ،%) 24.2(

هـا مجموعـة   تلت، %) 11.4( بنسـبة  المواد الغذائية والحيوانات الحيةومجموعة 
، ومن ثم مجموعة المواد الخام غيـر الصـالحة   %) 8.3(بنسبة المواد الكيماوية 

المشـروبات والتبـغ بنسـبة    و، %) 1.6(لألكل عدا المحروقات بنسبة مقـدارها  
، وأخيراً الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية بنسـبة مقـدارها   %) 1.1(
  .السلعيةمن اجمالي المستوردات %) 1.1(
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2007/  2006/  2005
ردات ا�رد��� 78ل ا45
ام ا��)آ�1 ا����+ �����  


ن د! �ر(��#(  

��'�   2006  2005  ا��; �:
ا��(�) 
(%)  

2007  
1/1 – 30/9  

(%)   ا�%���
ا�ه��� 
  ا� �'��

(%)   ا�%���
ا�ه��� 
  ا� �'��

(%)   ا�%���
ا�ه��� 
  ا� �'��

ا��
اد ا�(?ا<�� 
  وا�@�
ا��ت ا�@��

811.2  10.8  927.8  11.4  14.3  902.4  13.3  

C'ت وا���Dو(E1  71.3  7  1.1  89.5  1.1  83.7  ا��  

 (�F م�اد ا�/
ا��
ا�;��@� �IآG4 Hا 

  ا��@)وJ�ت

122  1.6  135.8  1.6  11.3  114.5  1.7  


د ا����G+ و#
اد J
ا�
K�@Eا��  

1713.6  23  1933.1  23.6  12.8  1306.6  19.3  


ع �Mن و
ز!
ت وده

ا��� و�'�����O  

108.6  1.5  91.1  1.1  -16.1  51.5  0.8  


اد آ���و!�#  9.6  659.4  8.3  8.7  709.5  8.8  654.8  

H% ات ا�G�#5ت وP25.7  1751  7  24.5  2000.1  25.2  1869.3  ا  

 �4

4�ت #�  ;#
) QD7ن وا��
�(Rرق وا�
ا�

وا�O?!� وا���'
4�ت 
��R��T7'ت ا��4
  )وا��; 

2079.2  28  2300.3  28  10.6  1947  28.6  

  100  6804.2  10  100  8187.7  100  7442.8  ا��.�
ع

  
  : المستوردات وفقاً لإلتفاقيات التجارية

عبر االتفاقيات التجارية التـي تمـنح    السلعيةتوزعت مستوردات المملكة   
العديد من المزايا واالعفاءات الجمركية وإزالة القيود الكمية والنوعية ، وفيما يلي 

  :فاقيات التجاريةجدول يبين توزع هذه المستوردات حسب االت
  )مليون دينار(

نسبة التغير   2006  2005  االتفاقية
(%)  

1/1 – 30/9  
2007  

منطقة التجارة العربية 
  الحرة الكبرى

2498.2  2916.5  16.7  2153.9  

الشراكة األوروبية 
  المتوسطية

1797.1  1879.5  4.5  1724.2  

التجارة الحرة مع 
  الواليات المتحدة

416.9  385.3  -7.5  323.6  

لنخنشتاين / أيسلندا ( االفتا
  )النرويج/ سويسرا / 

101.1  68.6  -32.1  67.04  
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المستوردات األردنية عبـر منطقـة التجـارة    أن  السابقيتبين من الجدول   
العربية الحرة الكبرى تتصدر المرتبة األولى مقارنة بحجم المستوردات من بـاقي  

من اجمالي المسـتوردات  %) 35.6(االتفاقيات المذكورة ، حيث شكلت ما نسبته 
اتفاقيـة الشـراكة    خـالل  ها المستوردات مـن ، تلت 2006األردنية للعام  السلعية

، ومن ثم اتفاقية التجارة الحرة مـع  %) 23(األوروبية المتوسطية بنسبة مقدارها 
  %).0.9(بنسبة ) االفتا(، وأخيراً اتفاقية %) 4.7(الواليات المتحدة بنسبة 

  
  
  

ا�%!$#ردات ا�! ��� ا�رد��� F!/ ا�J'G@��ت ا�=و���

��&�I ا�$�Lرة ا�14ة 
ا����61 ا�19Nى

(�$OGا)

ا�17اآ� اGورو��6 
��&P#$%ا�

 Q� رة ا�14ة�L$ا�
ا�#G)�ت ا�%$4=ة 

��N(1��ا

  
  
  
  

  :لالردن السلعيةالجغرافي للمستوردات  التوزيع
  

من البلـدان التـي    عدة مجموعات علىلألردن  يتوزع الشركاء التجاريون  
يربطها باألردن عالقات اقتصادية وتجارية متعددة المستويات ، حيث يضم ميزان 

تتبادل معها السـلع  المستوردات األردنية المئات من الدول العربية واالجنبية التي 
  .مات بشكل فردي او من خالل بروتوكوالت واتفاقات التجارة الحرةوالخد
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ردات ا�رد��� 78ل ا45
ام ����� +Uا�.()ا V!ز
  2007/  2006/  2005ا��


ن د! �ر(��#(  
��'�   2006  2005  ا�'�Gان

ا��(�) 
(%)  

2007  
1/1 – 30/9  

#* (%)   ا�%���
ا,���+ 

  ا����
ردات

#* (%)   ا�%���
ا,���+ 


رداتا����  

#* (%)   ا�%���
ا,���+ 

  ا����
ردات

��D(ول ا��G31.7  2155  16.4  35.7  2930.2  33.8  2515.9  ا�  
+Dد ا�ورو�25.3  1725.3  5.4  23.1  1896.9  24.2  1798.1  دول ا5�@  
��Dول ا�وروGا� ��%D  424.8  5.7  373.9  4.5  -12  384.2  5.7  

دول ا�W���J ا��.�رة ا�@)ة 
 �R!(#ل ا��M)�U���(  

446.1  6  429.5  5.3  -3.7  362.8  5.3  

��D
  1.7  112  12  1.7  142.4  1.7  127.2  دول أ#)!R� ا�. 
 (�F �!
�TPول اGا�

��D(ا��  
2030.1  27.3  2288.2  28  12.7  1977.2  29  

  1.3  87.5  26  1.6  126.4  1.3  100.3  ا�'�Gان ا85)ى
  100  6804.2  10  100  8187.7  100  7442.8  ا��.�
ع

  
األردنيـة   السـلعية الدول العربية النسبة األكبر من المستوردات لت حتفقد إ  

الدول اآلسيوية غير العربية  ، تلتها%) 35.7(ما نسبته  وشكلت 2006خالل العام 
، ودول اتفاقية التجارة %) 23.1(ثم دول االتحاد االوروبي بنسبة ، %) 28( بنسبة

، ومن ثم بقية الدول االوروبية %) 5.3(بنسبة مقدارها ) نافتا(الحرة لشمال أمريكا 
، واخيراً شكلت دول امريكـا  %) 4.5(غير األعضاء في االتحاد األوروبي بنسبة 

للمملكة خالل العـام   السلعيةمن اجمالي المستوردات %) 1.7(الجنوبية ما نسبته 
2006.  
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ا�$#ز)Q ا�13LاO. � %!$#ردات ا�! ��� -,ل اG*#ام 2005 / 2006 / 2007

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ا�=ول ا����61 دول اG'�4د

اGورو6.

��I6 ا�=ول

ا�ورو��6

��@�J'دول ا

ا�$�Lرة ا�14ة

�N(1ل ا��%E

(�$O��)

�N(1دول أ�

��6#�Lا�

�(#�PHا�=ول ا

>�1 ا����61

ا�9 =ان اG-1ى

�ر
�(

 د
#ن

� �

2005 2006 1/1 - 30/9/2007

  
  :ا�.\�ت ا�)���T ا��� �� K�[ �D ا��TZ)اد �Iردن

���� و!�X��w إ��3اءات     !@)م � �)U� �6 ا�)زار  ��� ����(T2ت ا�'�Hات وا��

�� �)اU�0 وأ��w0 و!����ت �E2دة ، وآ� U�G ، �T����� اد�����ا:  

 :وزارة ا�; ��4 وا��.�رة •
-  X�0)ن ا�����اد وا�����E و!�J!.�E ر�21  ��'�2001.  
-  X�0)ن ا�)آ.ء وا�)�?ء ا�� ر��U ر�28  ��'�2001. 
0)ن ا��.�ت ا�� -� X�ر�� و!�J!.�E ر �1952'��  33. 
-    X���ت ا�������اد وا�������E و!�J��!.�E ر���?�م ر>��y و��w0114 

 ��'�2004. 
- X6Eاق وا��Z��2 ا�T� مw0. 
-  J!.�E�!ر�� وم ا��.�ت ا�� w0 X� .�1952'�� ) 1(ر
-  X�م !' �# ا�)آ�ت وا�)�?ء ا�� ر��U رw031  ��'�2002. 
 

0)ن  :وزارة ا�;@� •��� ��6 ا�<,اء� .ا��
 

 :وزارة ا�[را�4 •
- ��!Kت ا��2)ا��0 وا��ت ! رة ا���� ����!.  
ت ا����اد ا���� ت ا��2)ا��0 -����!. 
ت :�وط ا��E��K ��@# ا���� ت ا�^را��6 وا��2)ا��0 -����!. 
 

2��)ل ���6 �)ا�@�ت أ����� ������اد ���W       ! :وزارة ا�Gا���8 •�� �X ��ا���3
Kأ0)اع ا�'�& وا�&*R  ة�:K� ��.6 �� 
�ا���Tدا># ا���� U�+. 
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2��)ل ����6 �)ا�@��ت �E�2دة �������اد ����W   !�� :وزارة ا�'�_^�  •�� �X ��ا�����3
 أ0)اع �� 
*& وا�'�& ا��RKا��oK� �oأ �Tا���� 
� �v�K��6 ا�. 

 

• Q�!�%ت وا���W`ا
 :#��Ta ا��
درة ��)J�K3 ر     -��ت وا��@���( وا����w0 ا�C70)ن ا��)ا�  X��22 

 ��'�2000.  
ت ا�@���� ا+رد��0 ا�����Eة ��'�& ا��'�)ردة -C7ا��)ا. 
 

 .دا<)ة ا�.��رك ا�رد��� •
 .ا����Ta ا���#� ��(?اء وا�Gواء •
 .�4�ن ا�R')ىأ#���  •
• ��Rا�.���� ا������ ا���. 
 .ه�_� � ]�J K��ع اZ�;�5ت •
 .ه�_� ا����J ا� 
و!� •

 d�4 �eو(Wد ا��
  :���f�D�R ا����
ردات ��ا�%�
  

   
*& ا��RKا�'�& وا� W�� z�ر>�y ا�����اد �'�K@� أو     إE7ار !'�)�3ه�
  O�����! بK���� ����v������2 وا�'��.�� ا������ وا����v�K ،  �)ا�@��ت أ������ أو �� ُ�����&أو  

  .�����Tإ����اده آ��ً ا�� ا
  

  :إ��T)اده� آ��ً� إ�d ا��
ق ا�رد�+ ا��@]
را���V : أو5ً
  

- ���.Kت ا��Cا����T.  
�)ن ا��
 !'�� ��6 ا��E^ل -�رات ا���. 
��3 اآ$��     -*& ا��
 ��R ���6 ا�0RKة ��@# ا�Eا��� U2رات ا����

 .�U ��6 ��)ات
دة ا�@ت -�. 
 .ا���3ن -
- " .ا��Tوم ا�'Eا�
 ا��'�EMم ���� � ا���
ت     -���E'ل ، و���C|+ا U����ت ا���Eاو���� �����Cر���� وا��ا+����ب ا��

@�| O�?! 
ل ا��C|+ت ا���^را��Eم و��.�ت >�ز�� ، وأ. 
- ��E@ا�� " .ا���
ت ، و!������# أ�����3^ة ا��������داة ،       -����Kآ���� �������G�ا�� ������^ات ا

ءة ، ��ا�����#      ��Rم ا�����ت ا+ر���A(� ^او�����ت ا������Kة ، ����Tا�
�?Mت ، زوا��� ا��)اء وزوا��� ا�(��� ��MRّا+آ^وزت ا��. 

خ  -M�(Photo Blocker). 
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و���� ا  -��Tا+وزون ، ا����)اد   ا����)اد ا� ���@K?� ��^����'وا�� ��|���'��
�6��
 ا�� ��EM�'ا�� ���  .ا��'�|�� ذات ا�'��� ا��

  
�ً���i : Vرا���
  :ا��T)اده� D.\�ت #�� � ا��@;

  
  ا�'�����  ا� �� ا��2�)ر 

��0Eا ا�^�)ت ا���E6 J!ة ا���Kول ا+رد��0  ا���Kول و���@C�  :�آ� �
ة ا���Kول ا+رد��0:  ا�?)ا0ت ا�<ز ا���^���C�  �آ� �

�K�! &0( ا�|رات ا�����  ا�|رات ا��'�������  
�0ت ا���)ن��  z�� 
  ا���)ن ا+رد0
���  ا+�3^ة ا+����  ا�'�� ا�)ا

�6���� �C ا����2 ا��        /�(T���'Kوا� J!�(وا�����)آ ����b(Kج ا�0& ا����0�����

 ، وا������2   | ود��������� ����K3ت ، وو����K3 ا��$�$��

Tا��� ��  ).ا�M$�ة(J وا��و
 � N����2�ت ذات ا�^���3ج ا������)ن ���Kا���آ

 U6 ا��)ن ���C: �K'0 E�^!10%  

 وا�����)زارات وا�����Eوا*�   �����:
 ا������Tان ا���(�Eا�����

ت ا������'�Hوا��  
�ًj��i :�%'�# اد(��Tإ k8ار رG`1 إ,
  :أه�\�و،  ا���V ا��+ ���
  
*���� ا��'������ا��'������� ، ا�|��رات ���Tا+���3^ة ا�، � ���C �6 ا������2 ا�������� ، 

م ا�?ز���3 وا�� ��Eة وا�����Kدة ، ز���/ ا�^����)ن ، ا+����Eة ،  )ا��2)ا�0ت ا�����2 ، ا����2 
ل ، ا+دو����        ���دات ا��2)���� وا��?��X�6 وا����Rات ا�������2 ، ا+دو���� وا��E���Kا��

ن���ر ا��'������� ��^را���6ا��K?����� ، ا���K,ور وا�$��K�+وا�$��)م ، ، ، ا #���Kوا� ��|?Kا� 
ت ا�<,ا*������ ، �������A وأZ,������ ا+  �����Rز�����3 ، ا��ر ا�?����RMوا� Jاآ����(Cل ، ا�����C|

0ت(��Cت ، ا+  ا�K�,ت ، ا����0(���7 وا����T.ت ا�<,ا*��� وا���� �ت      ، ا��Mا� ���,Z
، ��Kا���2?��    ا��� ����Kت ا���� أ0)ا��6 ،      ، ا��2)ا�0T�ا+����2 وا����د ، ا���C ��ات 

را   ���� ، �����: س و�����Kد ،    أ���)اس آ(�(���� #����! 
ل ا��)ا*���� ا������C|+ت ����� ا
*�ات ����� ا+��|   ����*���Tب ا�����)ت آ��)��0ول ، �آ����ت ا+�������ل ا��)ا*���� ��C|

�Tريوا���� ����EMام ا�� �Mو��0 ا���   ، )Cا��� U�6 ع�E�� ��*���Tا+�3^ة ا� ،
ر، oا�، ��*RCل ا�K@ة ، أ�3^ة ا����Cا��� z� أ�3^ة �أ�3^ة ا K@����ل وال ، ر�

��T��.ا� �K��^ة ر��_  ، أE�E2!3 ا��)ا�& ، ا��2?ت ا+ر��G، أ�3^ة آ���ات ا���ا
ت ، أ����3^ة ا�����ادار TKاب     ،ا�����(�+���� XT2������ ةEأ����3^ة ا�������)ت آ���)��0ول ا������


 ا����)|�� ��U >�.ل ا�2��)ب ،    �!ل ا�'K@ت ا���3)رات ، آ�!���z وا�Kوا�� 
 U6 ��Tات  أ�3^ة ا�Eا��)اد وا+�3^ة وا���� ، ��?Cت ا��ا�T)ا�# وا���دن ، ا����@

    
*��^�C6.ت ا��)و�� ، ا��)ارا�0)م ، ا��)اد ا����� ، أ��3^ة وأدوات ا�����2# ا�Cوا��

 ، أ*�����Tو ا�   ����$Tوا� 
6
 ، أ���3^ة �@����) ا����E�O ا���(ز0���3^ة ا�����)�� ا�:���

     ��(��وا��'�)ى وا�'�آ� ، أ�3^ة ا�@'?�ة ��@��� وا����ا��U وا+وردة ، ا��3^ة ا��
م ، wا�� �:
 ، أ�3^ة �y2 ه�@K?ا�      ���� أو �Cام أ:��� ا�EM���6 ا��� E���! أ�3^ة

 ، �*��� ، ���Eات ا���@��� U�6      أ�3^ة !���C ا+���� ، ا�ت وأ��3^ة � أو 3��2م آ��
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 ����Mا�ت ا�� ، "و�����   �y ا�E�����Kي ، ا��.����( ا��'������T ا��������Tا�����)اد ا� W����� ،
     �رة ��Rل وا�����v�K ا��*���� ا��'�����EM   ا��'���|�� و:��E�Eة ا�'����� و������� ا�:����

��?Cت ا���6 ، ا����@����.  
  
  

  :#ــ��ــ%ــ�ت ا�T5ـــ�)اد Uــــ+ ا5ردن
  


 ا���Eوا*� ا�������� ا��������       ��� ����Kان ا����3اءات ا��� z��: ��  X���w�!و �������
���6ت  y���M!ا����اد و         
���W ا����@�ت وا���@��Eات ا��� U�� (T��! &��'ا� ���?�! 

 ا�>�� ،          ��R�� X��w�!و ���Tدة ه� أو إ�6��R�� _��'K! N��A U�� دة درا�� �)اًءإ6
��ً. ��," ا����@�ت ا���  C! 
�� 
 !�X  و0)رد ���     ا�� �ر ��U   إ���@ؤهً����� Uر���ا���

ت ا�����اد�����:  
  

̂^ـ��  • ̂^ـ� ا�.ــ�)آـ^ �����X���w�� (T ا��'����)رد�U���� U �^ا�����3 ا�������U     : ا��ـ��! ـ^
      #�T�� ، ��C��Mا���اآ�^ ا� ��آ��� ا�� 
�� &*RKا� ����� 
� ��ا� ��آ
 وا��)

      ��U |��@� ����� وا���3د >�ص ���C` ����ات دا>�# ا�2و��ت �����  ، ����
*& ا��'��)ردة ��Hدي إ����            �RKا� ������� J���o ���ن E�6م و�3)د ���� 
�����و
 �N�A U ه�Eر ا�)��/ وا� ��E وإزد��د     ًK�� �oHر و�ك ا��'�)رد�U وا�� �إر

���Tا��. 
 
• Vــ>�n! ــ� ا�'ــ�ار #ــ�ــ(R� :   y�2Cا� 
*& ا�� ا���Tار ��RKا� ����� &RM!

    وا>, ا����ت �)اء �
 ��اآ^��� ، y���Mاآ^ ا���� 
ا��K)ر ا� ��آ
 او �
ت 0@�#             ���Y ��(�! مE�6 ا��� ���Gا ، ������*& و�@�Eان �RKا� ���! J���6 ��!���

 �����K �����2# وا�����. 
  

̂^ـ+  • ̂^ـ�* ا�.ــ�ــ)آـ ا����
 ا� ��آ��
 ���U أه��X ا����@��ت    ������K ا��U����M : ا��/ــ�ـ
J��3ر   !)ا0
 ا��'���) ��X��w ا��'���)رد�U وا�� ������ N���A ،ا����3  ردون^� U���

ت �(أ ا�� "ا��U�M وE6م ا���د��Yو  U���M! 
� J��o�2 وG��3آ�� وا  X��� 
*& ا��'�)ردةRKن    ، ا���Aا� U�� ��$آ 
C� ن(�T!   U���M�����6 ا��  ���*�   ���6

ص ���
  ان و>���7  ، ���( ���6)ا*�� و����w�� ����Z أ��Mا� ���U���M� #��T ا����)
 ، U��Mا��ك ا��'�)رد إ�Hدي ا��  ����Eر!J و!@��# ر  ��6   ����T! ب�'�Aا

OK'� #T�� J�*R�. 
  
!���W دا*��ة ا� ��رك !?y�0 O��K      :  #^ـ* J��ـ^ـ
ن ا�.ـ^ـ��رك   ) 28(ا�ـ�ــ�دة  •

م ا�����C@�    ) 28(ا�����دة ���w��0)ن ا� ����رك ا�����
 !����y �����6 ا������# ���� U����
����Eان ا������]         U��� ا���7)ل ���'A درة����C)ا!�� وا�����دات ا����ء ��Cوا�آ�

��Mس ������ ا���E�6 �� 2م ���Eا��� ا����ر ا��)اردة ��
         U ا� ��آ
آ]� ،
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���E ا�����]     U�� ��!�(�2����0 ا��.�6 Tا!�� وا�(C0)ن     ا��� ا��� ان ا�@��Gا ،
ء ا����)م ا� ��آ��� ��U��6 U ا���ل آ�� آ��ن            Cإ����  U�� �3
 ��Aم ا����ا��2

 زاد �U �6ء ا���)م ا� ��آ�� وأدى ���)ً��� ، O�
 ا�@0)ن ا�'� J�إ���   
          &*��RK����6 ا� 
!@����# �'��Hو��� دا*���ة ا� ���رك ���
 د���� ا��U����M ا� ��آ��

  .ا�)اردة
̂^ـ+    • ̂^ـ��* ا�.ـ�)آـ ̂^ـ�d ا��/ـ 0
 ا��'���)ردون : ا45̂^ـ�)اض 4����   U��� روا�� ��

    
����W  !|��)ل إ���3اءات ا�����6اض ����6 ا��U����M ا� ��آ��
 ا���� 
���2ج ���
  &��ن ا���� ا������Aأو :���)رًاا�  ���o� ���Eى دا*���ة �'����G �K<_ ا������.ت ا���

   ت ا�� � �� >E� ��7را����Gدة !2)�# ه," ا���6ا6 X�� N�A ، ركا� �
 ���Hدي ا����      ���� ، �0[���� �K���ذ ا�@���ارات ا�����M!إواEا��'���)رد  اه�� /���ر و

��� دون E3وىTع ا��C!ار 
���� .و
 

ار�W^̂^�ع و�?D^̂^?ب ا,^̂^
ر ا� %^̂^H #^̂^* ا�^̂^Gول ا��.^̂^�ورة وD�85^̂^ـk #^̂^* ا�^̂^Gول  •
����Eم ا�����@�ار          ا�/ــ�ـ�.�ـ^^ـ�  ���� ��Mول ا�Eا��� 
، X��'�! N���A ا��3)ر ا��@��# ���

��E �>� ، ا�� 3E�6 ��0م ���ح ه�," ا��Eول      U� و!�C!و ا�� �ورة   !'���!�
���� ��Mوا�         
��?�! N���A ، ����Gل ا���� ارا(<E����ت ا��@��# ا�رد����0 �A����

       ���������7 ا��������T ا���(���@���# ا����� ا�ردن >� ا��������2 �!�Aاو�)����� �����
ت >��7 ���6     ا�'�?ت )د�� و�)ر� ، آ� !@)ما�'��K�!�! ض�C�ا�'�)د�� 

 U� ا��2)�ت ���C�� ت ا�EAوده�Aت  رد���0 ا���   ا���A�:   zد�� وذ��(���
�U��6 ا�� �w�2�� ��(� �'2� . 
 
، و!)��ه�� �@��_  G^̂Jم) 20(�@ــ�و!̂^ـ�ت H% K^̂.O ا4ـ̂^ـGم �ـ
Uـ̂^ـ) M�Oــ ـ̂^ـ�ت � ̂^ـ •

 X 2�)40 (ديH� ا��<.ل ا��'�)رد�N��A U�� U إزد��د ا�3)ر      ا�� �Eم ، ��
&*RKا� �Cع آ�C!��6 ار )T��! �Eوره 
 . ا��@# ا��

 
4^^̂^ـGم و,^^̂^ـ
د ^̂^^�(D�s# واr^̂^^e وi�q^̂^^D #^^̂^ـ* J^^̂^ـ'H #^^̂^ـ��Ta ا��
ا`^^̂^ـW�ت  •

��E ا�<ء E�@6 ا����آ� ا�0�C'���        وا��%�!�k@W� Q ا���V ا����
ردة �7<
ن �'���& ���
 آ$���� ���U ا� ، N���A ا ������6 /2K��7�y��2 ا ) ���و���!��س( ���A

 
Cb(�� دات
 ��اآ�^       !RM& �راء وا��3�� )��ت وا��@�C�7ا��)ا ��'�H�
�C��Mر ا��(Kا��. 

 
•  :ERم ا�̂^ـ
�R�    ���'�H� #��K̂^)ار ا��T̂^ـW�ء رT̂^ـ U��� ا��'���)ردة &*��RK����6 ا�

ء ا�����)م ا� ��آ���    Cا����� E���6 ة���� ، )��ت وا��@��C��7ا��)ا  E���6 و����ة ، �
���6 y��Mا�� . 
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• U
�� ا���    ـ) #/�')ات ا�Wـ@k ا�ـ7ز#U tـ+ ا��ـ)اآـ[ ا�.ــ�)آ��G4م ��Gا ،
      ����*Cم إآ�E���6و ، @K���'� y���2Cر����)م ا� #�����2�� ������KMت ا��م ا� ���������
ن ا� ��آ�
 ، إ��� 3��0 إ��7ار ا� ��ت      �Kا� &� ��E@��2 ا���دات ا�����

��E ا�� 
�K# ا� �ت ا������ � U� ��E�� O*o(ن ا�(T! ن[� ���(T2ر ا�E�. 
 
4̂^ـGم �̂^
G^̂ # (UوH^̂R� *�D #̂^* وزارة ا�̂^ـ���J و#G!)!̂^� ا�ـUĜ^ـ�ع ا���Ĝ^ـ+ Û^ـ+    •

و��� وا�دوات        ا��ـ)اآ[ ا�.�^ـ)آ�� ��Tوا���)اد ا� ���*���Tا���3^ة ا� y�2C�
م   ���w0 ان N����A ، ��2 ا��'����)ردة����ا� ��آ���
 ُ�����^م ا������3   ) ا�����T)دا(ا�

و�� ���اJ��3 وز ��Tوا� ��*���T���6    ا��'�)رد ��'�& ا� ��G�6و ���ارة ا�?
6ت         0
 �y�2C ه�," ا���3^ة ���]آ�U�� E >�)ه� ��U ا�:��Eع ا���Eا� ����E�
  U��6 E���K! ����ن ا���اآ��^ ا�J���6�C ���)زارة ا�?��� و���� ، ����6��Tوا� ����*���Tا�

رب @� � ��7 �Hدي ا�� !]>�� ا��y��M ��6 ه�,"   ًاآ��) ���) 30(ا���� ،
2)7تا�'�& ، ا�� 3�0 د�& ر�)م Cه," ا� #�@� ��C!��. 

 

    Jـ��م ا�ـ�. ـ� ا��ـ
,�ـ\�ـ� U^ـ+ #ـ^ـ� �ء ا��ــ%'ـ^ـ�    •�وزارة ) ا��E��� U�� J�0(Tو

ت وا��@��( ، ��H'�� ا�<�,اء وا��Eواء    C7ا��)ا �'�H� ، J6�3اء  ) ا�^راd��
ذ ا�@�M!ت أو��� ��6 ا��)اد ا�<,ا*�� وإرات وا��3اءات �O2 ا�'��&  ا�7(2

 ���C�Mر���3ا��E� �?���'���6دة !�����Eه دون ا����3)ع او  � وإ���^ام ا��'���)رد 
�س �vا��� ��A ت ا+م �أي'�Hا��. 

 
•        HR^̂ED *!]^̂/وا�� �^̂ 
م ا�� �و�^̂Tر V^̂ U(D �^̂ ̂^�ء ا��%'  �# (!
̂^ـ� ��̂^ـ ̂^ـ�م M)آ �J

��� و0^وح ا��'�)رد�U ا�� ��)ا�0ء ا��Eول    #�R)رTدة ا�� �Hدي ا�� ز��� ،
 .ا�� ورة

  
# ^? ا��^�م   ) ا� %^H ا��'^)د  ( ���^�ت ا�%G!�^�  آ�����^�ت    G4م �@u!G و��
!) ا��� •

0�)ص ا�@)اU�0 وا��)اO�o ا�Eو����  1991 ً��A ��M� ��w�� `K7أ N�A ،
 ا�ردن >.ل ا�'�)ات ا+>��ة���  .ا��
 و

 

دا ا�.�)آ+ •RT5ا G 'D رك�م ا��[ام دا<)ة ا�.�G4  ورة     ا��,ي��G ���6 y���

������# �@)م : 
�0ت   و3)د �)�b ��3آ�Kز ا�ت ا������ وا��U��M وا0 �
  U����# ، N�A !@)م  دا*�ة ا� �رك ��@'�X ا���# Tو�� 
*�0 #T��ا� ��آ�� 

U�Mوا�� U� .ا���
 
ا���,ي ���G^4   ����6 yم ا��^[ام دا<̂^)ة ا�.�^�رك D%^)ار # ]�̂^� ا��.^�رة ا������^�       •

     �C)ا!�� وا��������ء ��Cر ، وا�آ�E�������Eان ا�� U��� O*��o(ا� O�E���دات ا�<��ء !
 Uر�E�درة A'� ا�7)ل �U ا��� .ا�
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ل   ا4��ء ا5و�
!^� U^+ #� ^�ء ا��%'^� ��C^!(W ا��^�V ا���^�
ردة        •^`
 j!GO^� ا�

 ���!��� ����6 ذ���z إزد���د  ���� ، ���# !]>�ا�'���& ا��� ��^ة وا� ��ه^ة ��3آ���@�
 .ر ا�)�/ وا� �EاهEإآ�� و��Eت ا��U�^M و

 
̂^* ا��̂̂̂    • ̂^\�دات #^ ^Eا��) وا�
^̂ ^Wا� v!G^̂ 
م �;^^̂ ^Tع ر�^̂ ^W�ت ار���^̂ W�رات وا�% ;^

ت ��
 ا��آU       ا5رد��� U+ ا�/�رج����رات وا�@�C�'ن ه�," ا�(T! � K�Zو  ،
 ���Hدي إ���� !��]>�� ا0 ��ز    ���� ، �����Eة U��6 ا��)اX��7 و������ ا�)��7)ل ا�����

��Cدة آ��.ت إ����اد ا�'�& وز���. 
 

̂^ـ'�ر #ـ
#�ت وا85̂^ـ��̂^ـ�f ا��ـ)!D 1̂^ـ��̂^ • ̂^ـU ا��
xـ̂^ـf*�W ـ̂^ـ'�D Hـ̂^ـ* Jـ + ـ
̂^ـ)اآـ��ا ̂^ـ)آ�ــ[ ا�.�ـ^ ̂^7م  ـ^ ̂^�<H ا45^ ^Tو d^̂ ̂^f     � ا�^ ^�D ��O7^̂ ̂^Gم `^ 
ل 4^^̂ ^O

��E6 U� XZم >?)رة ه," ا�'��&  ا����
رادت ، � O*� ��Z #T�� ���MR!و
ن ، ��� ��E�& أ2�7ب       ��Aا� U�� ���$آ 
� z���'وا�� 
د ا�رد0�����6 ا�
ذ ا����3اءات �'���K@� و� ����C2 ور����W د>���)ل ه���," ا�'����&      ���M!ا�@����ار ا����� ا


ا��'��?� #T�� .)ردة 
 
• yت  ا�'̂^ـ��!(Eت وا��̂^ـ�W`ا
�'���K آ$���ة  ء Û^+ ��ـG!̂^ـH و�ـ�
!̂^ـ) f^̂�D ا�̂^ـ�

�� ا���       �Gا ، ءه�R6ا W���ص ��ءة وا>��Cم آE6و ، ���Cن ا�و!�Eد ا�� 
صMع ا�ت ا�@?Aا���ت واwA.�� .E6م ا���'�O ا��'OK وا�>, 

 
•    Vـ�^̂ ̂^ـ�d ا��^^ ̂^ـ* 4^^ ̂^�ت وا�%
ا��^^ ̂^v ا������^^ ^^�'�� +^̂ ^^U دGـ^̂ ̂^ـ
ردة  ا��Eـ^^ ا����ـ^^

̂^ـ?ا<��   ̂^ـ
اد ا�(ـ ̂^ـk ا��ـ  د���& ا��U��� E���E وآ��.ء ا���K)ا>� و0@��#       وD�85ـ���� ،
�C6 ا�����)م ا���    ا�2و��ت ا���� ا����^وف U��6 ا�)��7)ل ��R� أو ���K@ء ا�������

&*RKو0@# ه," ا� U2: ��6. 
  

و�����2  ، `�̂^ـ
�D ا�@̂^ـ;
ل 4̂^ـ�d رk^̂8 ا��T5ـ̂^ـ)اد #̂^ـ* وزارة ا�̂^ـ[را�4  •
   ����6 X*��� ����Z #T����     &��RM! 
���7 وان !���z ا����>y ا����< ، �����o )أ���

 ، ا���      ) � �� �27 ا��2)ان(�@�ارات ����T$��ة و!��Eد :��و|� و��7) X'�!
y<ا�@�ارات ���` ه," ا�� X'2��0 ��|�� ه," ا� �ت 3. 

 
4^^ـGم ا��@ـ^^ـ�U]� 4^^ـ�d ا���^^ـV ا����^^ـ
ردz 4ـ^^ـ G #��! �\^^� و �%ـ^^ـ�\� #^^ـ*          •

(8P ن�ــR#  ���C� �'�ET!ء       ، و���� 
�� �����M! ت.�ات |)���� �0 �ز ���
 �G��� �� وا���� ا�2و�ت ���'��
����ض وCM0ا �����و ���� ���. 
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•      +^̂U ��#
Rت ا�@ـ^ـ�ا�.ــ\ـ̂^ـ Hا8ـ^ـG�ـ̂^ـ� ، و�D�J(ت ا�ــ�د وازدوا,�̂^� ا�.^ـ\Gـ^��
 . k@U ا��
اد ا����
ردة وا�)J�d�4 �D ا��
اد ا�(?ا<��

 
ا�.ـ�^^^ـ)آ�� 4^^^ـ�M z(^^^E� dـ\)!^^^ـ� �T5^^^ـ�ر ا��^^^ـ�7ت      ا�4ـ�^^^ـ�د ا��ـ)اآ^^^ـ[   •

��   ا5, ـ'��Eب ا�� ا����U� �ًE ا���6د ��6 ��0ة ا�T! ��6(K)ن ا. 
 
U (�8+ إ,^)اءات ا8^)اج و��^��K ا��^�V ا���^�
ردة #^* H^'J ادارة #� ^�ء         }ا�� •

 .ا��%'� 
 


م �^̂^}#�* ��^̂^'�\� •^̂^Tض ر(^̂^WD رك�م  دا<^̂^)ة ا�.�^̂^�^̂^�J(1(%  &*���RK�����6 ا�
 .)ردة ��Z ا��E� ���Hى :�آت ا��]��U ا��'�

  
•  ، ��R '5ت ا�

ا<G وا���Wع ��1 ا��W�إر   &*�RKع آ��� ا�C!دي إ�� ارH� ��

 .ا��'�)ردة وا�U� E2 ا��)�& �
 إ����اده
  

• ��#
R@ت ا��د4
 .ار�W�ع 5GDت �/[!* ا�'n�V> ا����
ردة U+ ا����
 

•  (U
@�ب ا�85;�ص U+ ا��)اآ^[  ا�WR�ءات ا�W �� وا`ا��Gد ا�R�G4 *# +Uم �
��� ا��)اد ا�<,ا*�� ا��'�)ردة ا�.�)آ���y2C و�� ��� O���� � �7< ،. 

 

ر  •^̂ \x (8{^̂ �      H^̂ 'J *^̂ 
ص ا��/')!^^� #^̂@Wا� s>�^^ا����^^�Ta� � �^̂ �(^^?اء ا���#

���K�M� Uا!�   ، وا�Gواء ���KMت ا��7(2Cا� S*رب �0R!و . 
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  : ا��
`��ت
  

  �A.�ُ �ً@�ع ا�� �ر وا��'��)رد�U �)اJ�3 ا��U     E ا��K)د ا��,آ)رة ��?�E �� ان 
�U���   J2 ا����@��ت و���� O���@2! ض ���0)" و!?��)ر" و!��2)ل دون�����! 
ا�����آ# ا����

 U� E2!ص و< #T��د وا��'���z ا�رد�0
 ���6 وJ�3 ا����)م ،     ���و��E<  E��6 ا�
 !��آ^ �
 ا��'�)ى ا�)���K�Z ن
 �.�3اءات ، آ���U��M  !��2# ه," ا����@ت  ��|

Kع ا���)م وا��C!وا�زدوا��3 وار ���
 ا�:���ا|ت   وا����� �>�  ��� ،    U�� ���?��
��� ا� ��)د   �ا����@�ت و!�,����    ه�,"  ��� �� � ا� �ت ا������ وأ27ب ا�@�ار ��,ل أ

����T# ا����.  
  


 !�,��# ا����@�ت ا           �� X��'! ان �0[�: U�� 

 ا��)��7ت ا����� ���,آ)رة  و���
ً@��:  
  

 : ا��/ـ��ــ* وا��ــ�ــ�!ــ �: أو5ً
  
وE� #�6 ���Yرو���    @tــ�� وواeــ� i�Dــ�)آ�ــ� ,ــ�Tــe �T)ورة و,
د -

    ����Mك ا������! U���� E���2!ا+|����اف و ������M� 
���G�! 
�U�����M��� U ا� ��آ���
 ������6 ����K��� ا����,ي 
ت ا��'����)رد  ًا����  ًاا� ��آ������'Aات و��E���@! 
����

��U���M��� J  ��^ا��3 وا��3دات اo ����U�M ا���)ا*�� ، N�A ان و3)د ��
         ،�3ر ا�)��/ وا� ��E ���6 ا��U��M وا�����ا� ��آ
 �)ف !��# ���6 إ>�

E6 ا�����3 و��'!   J����6 /���
 ا�)���   &���Kر ا�ح  ��E��@! ����6 ا������� وX�� A ا+ر
ً@K'� ��� .ا���)

  

ن ا�.��رك) k)28 ا���دة ـ'�v �ـ�� -��J *#  م ا��w�� #���� Oا�����  �@C��

 ����^ز ا�$@���  ���� ، 
�آ]���س �������� ا��U����M ا� ��آ�� J���6 E���K�ُرد و(���'��
 Jه ! 
 ا��U�M ا� ��آ��K�� 6دة � 
 .�C7 ا��z وا�!�م ا��

 
̂^ـ�H ا��/ـه̂^}ـ1 و�ـ�Gر!̂^ - ̂^ـ�d اT��ـ̂^ـ�)آ+ 4ـ̂^ـ�* ا�.ـ 
رة ـ̂^ـ��* #�ـ̂^ـ�1 �/ـ�

ء!�J ا�        ��ــ� Uــ%G#ــو#�Cوآ J�!ران ر��& �'��)ى ����R�   ، J���Cدار��� وا�
    ، ��Tا���� "E���! ري ا��,يدي وا�� ���� ��.ءم �& ا���) ا���   ��0 ا��� 3

       U��Mـ���ـ���ا�|���.ع وا���Cـ���ـدة �ـ���ـU ا�� ـ���ـرب ا��ــ��ـ���ـ�� ا����ـ���ـ�@� 

د ا��E����  U������Mورات ��Eا�����0 �.|���.ع �����6 ا�� ���رب   ا� ــ��آـ���ـ���Cوا�

 دة ��� و|��ًCوا��� ����  .ا��
  

اًء G^̂ 4 ا��)آ̂^[ ا�.�)آ̂^+ او Û^+ #)اآ̂^[  ا -^̂T ةG^̂Oة وا(^̂# �^̂ !�����D ء�^̂W5آ�

 k��/ا��. 
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̂^ـ
�4ـ� - ̂^ـ� وارMـ ̂^ـ�د ا��/ـ ̂^ـ�* ا�.�ـ ̂^ـW��Jـ)آ+ D�5�ـ ̂^ـ ̂^ـGو��� وا�jـ�ت ا�  �<�� ـ
ت    ا��+ !)�'y ا5ردن�R�CM! U�� ت��C!ه," ا� "��(!   �w0ا �����(R��

 ���� ��� J��K�� ��3آ��. 
 

رة �@W^̂^~ أ{^̂^)ق و d^̂^�4 ه�^̂^H ا���^̂^�!* ا�.�)آ^̂^+}�^̂^Gر!1 و� -^̂^��# 1���^̂^T

 .وا��)�J ا���:ا�'n�V> وا���V ا����
ردة #* 
 
̂^�ر - ̂^ـو��\ إ�8;^^^ ̂^ـ�H #ـ^^^ ̂^ـGة وا,ـ^^^ ̂^d ا��/ـ^^^ ̂^)اض �4^^^ ̂^ـ)اءات ا�45^^^ ��* ـ^^^

 ��6 و��/ وE��3   +ــ�)آــا�.ًK�� �oH� ، N�A ان |)ل ا��3اءات و!�@�Eه

    ا����N��A U�� ��T !    و�G& ا��U� �3 ���3 ، و���6   ��
 ا����'� ا�����K�!�

و�2ر�� ا���Kو��ا|�� ا�T2)��� ا��
 !��U� �K أهX ا����@ت ا�م ا����$�ر  
 .�U ��3 أ>�ى

 
̂ـ * ا���ـ#^^ - ̂ـ )وف 4ـ^ 
ا�iـ^���D t^^#̂ـ * ا5ردن ا��[ا ̂ـ v وا�%ـ^ ̂ـ Gو��ــ
ا��* ا�ـ^ � ـ^

ا����� ا���,ي ��?���� ���\ ،   U� V^̂# ا�̂^Gول وا���Tâ^�ت ا��/��Ŵ^� ـ̂^ـ�+ و�Jـ̂^ـا�
  دا*���ة رك ا�رد����0 ، دا*���ة ا� ����C��7(�    ����w�� ار���� O���K?! ، �����(TA

   *O وا��C)ا!�� ، وا��^ا���o(ا� O�E�ا�� رة ا������ ا�,ي ��y ��6 ا�<ء !
   E���� O���K?�� z�,دا(آ��(Tا���� (    
����)��� �)���b ��3آ�� Oا������� 
ا� ��آ��

 �# �@���)م ��������� ا��������� وا��U�����M وا0 ������: #T��������0ت ا� ��آ����� �Kز ا�
�T��#. 

  
�ً���i :ء ا��ــ%'ـــ��ــ�ـ # :  
- ^^^eـ)ورة �@^̂̂ ـ�ـ^^^ـ��* و���# (!
̂ـ  ̂ـ 
ى ا�/^^^G#�ت ا��%ـ^^ ̂ـ G#� #ـ^^ * ادارة ـ^^

�� �& X A ا���)م وا��EKت ا���
   وM)آ� #� �ء ا�@�و!�ت �ء ــا������ ��
ع         ��C!ار U��� Uر وا��'���)رد�ه��,"  !'���)���، T���� N���A) ا��U��� E���E ا�� ��

تKoت ا� �'�)ى ا���)م و�EMا���E@�. 
   

ادر ا�W �� وا5دار!� ا���#�� U+ ادارة ا��� �ءــ
�Uـ� -Rرة    ) ا��N�A U ا����

دي ا��,ي !���      ����ح ا���C0ى ا�(��'� &�� ����� ��E" ا������T ،  وا��Eد ، 
����� ا����KMة و   T���� N���A) ا��'���)ردون   U���  
��� y��@0ادر(Tاد ا�E��6أ �����Cا�


 ا����ء� ��� .ا��
 

-  ̂̂U اع(^̂T5ز #�̂̂ + ـا�#7ت إإ�.̂^�ـ8^̂ ̂^ـ���ـ)اج ا�'^̂n�V> ا�ـ 
ردـz    U��� E��2وا�
�� ا����� �����` ا+و�)����� ���Gت ، إ�� أوا�����>�� ود����& ا�<�ا��������'�� ����G��!

 *& ا��� ^ة وا� ه^ة ��3آ�RK��. 
 
- U
*& و0@�� دا># ا����ء  �ــ �T'ــH ا��ــ %ــ��ت ا�ــ�) ��ــ�RKا� ������.  
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�ًj��i :Hا� ـ%ــــ : 
  
̂^d أه - ^�4 G^̂ ̂^�ء    ا��}آ�^ ̂^+ وا5ر�%^ ̂^H ا5رد�^ 
ل ا� %^�^̂ ^Tا (!
^̂ ̂^u!G و��^ ^@� �^̂ ^��

 t^̂ ��#G8 ى
�^̂��D       X�� A ع��C!رة وار���� ���& !?��)ر �Aآ��� ا�� ����� ���� ،
     U��� ����درات وا��'���)ردات ا�رد���K��� N���A ، ����0 ا��@��# ��6�. ا����ا�


 ��]ن  !�)���   ����ر��3 وا�Eا>���، وMرة ا���?)ل  أ6)ا�# �A (�0آ� ا�� 
   �� Xwو��� N�E�A #@0         ���6 & و��� U��Y #T��� &*�RKف ����# ���6 0@�# ا�(

�T����� ر .ا��@?ب ا���$�
  
-      d^ل ا�
8G^��D �^ا5رد�� H^% ت ا�� O�E� ح�د ����
ا�/��.�^�   ا�^Gول D?ل ا�.\

ت z�! #@0 ا�Eول وا�.�\
ر!� ا��
ر!� �A�� .، وذ�z ا�)ة 
 

� ، وذ��G^J    ?�R� � ���A zم ) 20(�
M (�U�O �ت �%H ��@�و!�ت #* اO.^�م   -
�3و��ت ال         ا�� ا��A #�@�� ����Mت ا���A���� �C6�R� #�@0 & أ�3)ر�د

�Eم) 40( .  
  

�ً�Dا8)ى: را:  
  

ص ا��/')!̂^� ���̂^�V ا���̂^�
ردة وG^̂4م   -^̂@Wا� s>�^̂�� �!(^̂T d^̂�4 �^̂[U�@ا��

 �\��/n�ا745م و H>�T
� �\'!(���'T� # (�F ق(�D   ن[�: U� ان N�A ،
 zذ���^���^�!   y<����
 و�(��T2ا� �b(�����
 ا���اآ��^ ا� ��آ����،    ا�$@��� ���

�����CMا�����  وا�� �����Gت ا��������� ، إ����E���A Uة ا�����)!� �����U ا������3 وا� ����
����T��:  #T)كا��2�J����� ����6 ���w ا�����3 وازا����  J���(A ت ا��������ا� ���

X*دا.  
E���6 ا���3اء أي     ا�� �^^�v ا���^^'v وا��U V^^# +^^��W���^^�ت ا�%�^^�ع ا�/^^�ص       -

د�� ���*���    �، او !)��& ا�!��E.ت ��6 ا�@)اU�0 وا������ت ا��o ت���C!ا

 ��EKأ ا���اآ� ��U ا�@?�U�6 ا���م   �Tم ا��(�Cا�� U6 د���أو �3��6 ، وا�

صMوا�. 
 


د -\, v�� �و G�O
� ��#
R@ت ا��ت وا�.\��Taت  ا��'�Hا�� y<��و
ء    ���� 
 ���وع ���� 
ت ا��'�Hا�� z�! ا��)اد ا�<,ا*�� ، او y2C�ا�����@� 

�����C دون    ا��@���K ، و��6  Mا�'���& ا�� O���2�ذ أي ا���3اءات او ����ارات ���M!م اE
ت ا�م'�Hا��3)ع ا�� ا��. 

 

�U) #/�'̂^)ات ا�k^̂@W ا�7ز#̂^U t̂^+ ا��)اآ̂^[ ا�.�)آ�̂^�    -^̂�   N���A U��� اء(���

ت �
 J�3 ��آ^�� واE�Aة  '�Hه," ا�� E�A(!د ، وEوا�� y�Mءة وا��CTا�
Hا�� 
�ت ذات ا��.���!E�� XRو'.  


