
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 انجـُــذ انغبدط
 ًم انؼشثٗ زٕلـيزكشح انًذٚش انؼبو نًكزت انؼ

 ًم انذٔنٗـنًؤرًش انؼ( 101)انذٔسح 

 ( 2012زضٚشاٌ / خُٛف ، َٕٕٚٛ) 

 
 

 ؼشثٛخيُظًخ انؼًم ان

 يؤرًش انؼًم انؼشثٙ
 ٔانثالثٌٕ انزبعؼخانذٔسح 

 يصش انؼشثٛخخًٕٓسٚخ   -  انقبْشح
 ((  2012  َٛغبٌ/  أثشٚم  8  -  1  )) 

 6/  39/  د.  ع.  ع. و . ٔ 
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 :رـقـذٚــــى ** 
 

ً   ( 101)تټدهويذ   شڅ٥ُٿ تټهوټُرڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ ش٩صٍپ   2012 ټ٩دثپ  ټځدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټ
/ ڀثَى 30ووټٷ لالٺ تټٱصًذ ڀڃ ( ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً وٴًٙ تألڀٿڀٵً )ٸثټځ٩صثن ًٰ ؼڅُٯ 

، ٨ٽدددً يڂ َدددصٿ ٨ٵددده تؼصځث٨دددثز تټٱدددًٲ تټعالظدددر       2012ـٍَدددًتڂ / َىڄُدددى 15آَدددثي  ټدددً  
 . 2012آَثي / ڀثَى 29تإلٴٽُځُر وڀڅهث تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر خصثيَك وتټځؽځى٨ثز 

ً وـً٘دث ڀدڃ ڀڅ٥ځدر    وًٰ  ٠ثي تإل٨هتن وتټصفًُٝ ټٽځٕثيٸر ًٰ ي٨ځدثٺ ڈدىت تټځدتشځ   
تټعالظُر وشّهُٻ ټص٩ٍٍَ تټصڅُّٳ خُڃ تټىٰىن تټ٩ًخُر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر ٨ٽً خىٺ تټځٍَه ڀڃ تټؽهه 

ً ڀدتشځً تټ٩ځدٻ    نويتزوشٱ٩ُٻ نويڈث وڀٕثيٸصهث ًٰ تټځفثٰدٻ تټهوټُدر وخىؼدڇ لدثٖ       تټدهوټ
تټځص٩ثٴدر ووټٷ ڀڃ لدالٺ  َؽدثن ڀىٴدٯ ٨ًخدً شدىتٰٵً ـدىٺ تټځىٜدى٨ثز تټځ١ًوـدر ٨ٽدً          

يوټىَددثز وتڈصځثڀددثز تټځؽځى٨ددر تټ٩ًخُددر وٰددٳ   هوٺ ي٨ځددثٺ تټځددتشځً وتټصددً شددهلٻ ٜددځڃ   ؼدد
ش١ٽ٩ثز وڀٙثټؿ تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر ، ٴثپ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټ٩ًخً خإ٨هتن وظُٵدر تټدڅده تټّدثنَ ڀدڃ     

،  ڀٙددً تټ٩ًخُددر ؼځهىيَددر / تټٵددثڈًذ)ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددً  ( 39)ؼددهوٺ ي٨ځددثٺ تټددهويذ  
ڀددىٸًذ تټځددهًَ تټ٩ددثپ ټځٹصددح تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددً ـددىٺ تټددهويذ       خ٩څددىتڂ ( 2012ڄُّددثڂ / يخًَددٻ

 . 2012ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ ( 101)

وشٹصّح ڈىچ تټهويذ يڈځُر لث٘ر ـُط يڄدڇ وخثإلٜدثٰر  ټدً تټځىٜدى٨ثز تټځ١ًوـدر      
٨ٽددً ؼددهوٺ تأل٨ځددثٺ وتټصددً شصڅددثوٺ ٴٝددثَث تټّددث٨ر ويڈددٿ تټځّددصؽهتز ٰددً ڀؽددث ز تټ٩ځددٻ        

 ٨28ٵه نويذ تِصعڅثبُر ټځؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځدٻ تټدهوټً خصدثيَك    ٿ ، ُِصٿ ټوتټ٩ځثٺ ًٰ تټ٩ث
لددىتڂ / ټ٩ځددٻ تټهوټُددر لٽٱددث ټٽّددُه ڄصمددثج تټځددهًَ تټ٩ددثپ تټؽهَدده ټځڅ٥ځددر ت 2012آَددثي / ڀددثَى
 . 30/9/2012تټځڅ٥ځر خصثيَك  ييَثُٰث تټىي ُِصًٶ ڀڅٙدڇ ٨ٽً ڀىِ

شځً تټ٩ځدٻ تټ٩ًخدً   ټځدت ( 39)وشصٝځڃ وظُٵر تټدڅده تټّدثنَ ڀدڃ ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ تټدهويذ       
 :ظالظر يٴّثپ وڈً  2012ټ٩ثپ 

 ى األٔلــانقغ

َفصددىي تټٵّددٿ تألوٺ ٨ٽددً ڀٵصًـددثز ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددٍ خٕدداڂ يڄٕدد١ر وتؼصځث٨ددثز   
ڀدڃ   2012ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ ( 101)تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر ٨ٽً ڈثڀٓ ي٨ځثٺ تټهويذ 

 .وڀىت٨ُه تڄ٩ٵثن ت ؼصځث٨ثز  ٸڃويڀثؽهوٺ تأل٨ځثٺ خ تإلؼًتءتز وتټصًشُدثز تټمث٘ر ـُط

 ى انثبَٙــانقغ

ؽددثٌ  ټددً يڈددٿ تټځىٜددى٨ثز تټځ١ًوـددر ٨ٽددً ؼددهوٺ تټص٩ددًٚ خإَتټٵّددٿ تټعددثڄٍ  َصڅددثوٺ
 ٛ ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ټ٩ددثپ    ( 101)تټځ٩ٽىڀددثز تألِثِددُر ـددىٺ تټددهويذ     تأل٨ځددثٺ وخ٩دد

2012 . 

 ى انثبنثــانقغ

أل٨ٝثء تټ٩ًج خځؽٽُ ث٦ تټصڅُّٵً ټتټعثټط ٨ٽً شٵًًَ ٨ڃ ڄصثبػ ت ؼصځ َفصىي تټٵّٿ
( 312)تټځٕددثيٸر ٰددٍ ي٨ځددثٺ تټددهويذ  تأللددًي  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ وتټىٰددىن تټ٩ًخُددر 

ً  )ټځؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ    ، وٸدىټٷ يڈدٿ    (2011شٕدًَڃ تټعدثڄٍ   / ؼڅُدٯ ، ڄدىٰځد
 .ڄصثبػ وٴًتيتز ڈىچ تټهويذ 
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ؤٌ ــــــــِ يُبعجب ثشضم ثبرخبر يب ٚشانًؤرًش انؼبو انًٕقش نهزفاأليش يؼشٔض ػهٗ ا
 :يب ٚهٙ

٨ٽدً ڈدثڀٓ    تؼصځث٨دثز تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر   تټځىتٰٵر ٨ٽً ڀٕدًو٦ ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ    (  ي)  :أٔال
ٸځدث ڈدى وتين  ٰدٍ      2012 ټځتشځً تټ٩ځٻ تټدهوټٍ  ټ٩دثپ  (  101)تټهويذ  ي٨ځثٺ
 رثنڀددتڄ٩ٵددثنچ تټٵ ذٰددً نوي وشٱددىَٛ ڀؽٽددُ  نتيذ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر تټىظُٵددر

خهيتِدددر ٸثٰدددر تټٵٝدددثَث وتټځّدددثبٻ تټځص٩ٽٵدددر خهدددىچ تټدڅدددىن  ( 2012آَدددثي / ڀدددثَى)
تټځّددصٵدٽُر و ـث٠ددر تټځؽځى٨ددر و ٜددثٰر ڀددث َددًتچ ڀڅثِدددث ٨ٽددً ٜددىء تټص١ددىيتز  

 .تټ٩ًخُر ٨ٽځث خىټٷ 

َدىپ   ڀّدثء تټ٩ًخُر ت٨صددثيت ڀدڃ تټّدث٨ر تټّثنِدر     ت ؼصځث٦ تألوٺ ټٽځؽځى٨ر ٨ٵه  (ج )
، ووټدٷ ٰدً ٴث٨در ڀؽٽدُ تإلنتيذ خځٵدً       2012آَدثي  / ڀثَى  29تټځىتٰٳ  تټعالظثء

 .ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً 

خددُڃ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر وڀؽٽددُ تټّددٱًتء   تټّددڅىٌ  ت ؼصځددث٦ تټصڅّددُٵ٨ًٵدده  (غ )
َدىپ تټعالظدثء   ٘ددثؾ  ( 11.00)تټ٩ًج تټځ٩صځهَڃ ًٰ ؼڅُٯ ت٨صدثيت ڀدڃ تټّدث٨ر   

ځددث٦ ٰددٍ وٴددس ٨ٽددً يڂ َددصٿ شفهَدده ڀٹددثڂ ت ؼص 2012آَددثي /  ڀددثَى 29تټځىتٰددٳ 
 . ـٳ 

٨ٽدً ي٠دًتٮ تإلڄصدثغ تټعالظدر      شٹٽُٯ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځدٻ تټ٩ًخدً خص٩ځدُٿ تټده٨ىذ     :ثبَٛب
وتشمددثو تإلؼددًتءتز تټځڅثِدددر   ٽځؽځى٨ددر تټ٩ًخُددرټفٝددىي ت ؼصځددث٦ تټصڅّددُٵً تألوٺ ټ 

 خُڃ تټځڅ٥ځر وڀؽٽُ تټّدٱًتء تټ٩دًج تټځ٩صځدهَڃ ٰدً ؼڅُدٯ      ټصڅ٥ُٿ ت ؼصځث٦ تټّڅىي
خځٍَه ڀڃ تټٱث٨ٽُر وتټڅؽث٨در ٰدً   ڀدٹً ـصً َصّڅً ټٽىٰىن تټ٩ًخُر تټځٕثيٸر ًٰ وٴس 

 . 2012ي٨ځثٺ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ 

ڀڅٙدح  يي شٹٽُٯ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځٻ تټ٩ًخدً خده٨ٿ تټصًٔدُفثز تټ٩ًخُدر ټٕد٭ٻ       :ثبنثب
ٔد٭ٻ  تټځڅث٘ح تټځڅدعٵدر ٨دڃ تټځدتشځً ٰدً ـثټدر  خدهتء تټدهوٺ تټ٩ًخُدر ي٬دصهدث ٰدً            ڀڃ

 ذتټ٩ًخُدر ٰدً نوي  ڀؽٽدُ  نتيذ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ    ٴًتيتز خثإلٜثٰر  ټً ڀصثخ٩ر  ،  ـهتڈث
 .ڈىت تټٕاڂ ًٰ ( 2012آَثي / ڀثَى) رتټٵثنڀ ثتڄ٩ٵثنڈ

 :شٹٽُٯ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځٻ تټ٩ًخً خإ٨هتن ڀث َٽً  :ساثؼب

وټً ٨دڃ  خٕاڂ تټصٵًًَ تټىي ُِٵهڀڇ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصدح تټ٩ځدٻ تټده   شٵًًَ شفٽُٽً  (ي )
ٌَثيذ خ٩عر ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً ټځصثخ٩ر يوٜث٦ تټ٩ځثٺ تټ٩ًج ًٰ ٰٽ١ُّڃ  ڄصثبػ

 .وتأليتًٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر تأللًي 

تإلًِتبُٽُر وآظثيڈث ت ٴصٙثنَر وت ؼصځث٨ُدر  تټصٵًًَ تټّڅىي خٕاڂ تټځّصى٠څثز  (ج )
ىيي تټّٽدُر ٨ٽً يوٜث٦ ي٘فثج تأل٨ځثٺ وتټ٩ځثٺ ٰدً ٰٽّد١ُڃ وتټؽدى ڂ تټّد    

فصٻ وشًؼځر تټصٵًًَ  ټدً تټٽ٭دثز تټځ٩صځدهذ ٰدً يڄٕد١ر ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر         تټځ
 .وڈً تټٱًڄُّر وتإلڄؽٽٍَُر وتألِدثڄُر 

٨ځدثٺ  ڀد٧   ټٽصٝثڀڃ ټصڅ٥ُٿ تټځٽصٵً تټهوټً وتټصًشُدثز تټځڅثِدرتشمثو تإلؼًتءتز  (غ )
٨ٽدً ڈدثڀٓ ي٨ځدثٺ تټدهويذ      وتأليتًٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر تأللًي ٩ٔح ٰٽ١ُّڃو
ٸثٰددر تټّدددٻ تټصّددهُالز و، وشددىًُٰ  2012ځً تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ټ٩ددثپ ټځددتش( 101)

 .تټؽهثز وتأل٠ًتٮ وتز تټ٩الٴر ، ووټٷ خثټصڅُّٳ ڀ٧ ٌڀر إلڄؽثـڇ تټال
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ن٨دٿ ؼهدىن تټځدهًَ تټ٩دثپ ټځٹصددح تټ٩ځدٻ تټ٩ًخدً ټصٱ٩ُدٻ نوي تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر ٰددً           :خبيغاب 
ڀدڃ يؼدٻ تټصىتٰدٳ ـدىٺ ن٨دٿ      ٨ځٽُر تڄصمثج تټځهًَ تټ٩ثپ تټؽهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُدر  

تټځًٔددؿ تټځڅثِددح ټهددىت تټځڅٙددح وتټځٱصددًٚ يڂ َٹددىڂ تألٴددًج وتألٸعددً شڅثِددٵث ڀدد٧     
 :ش١ٽ٩ثز وڀٙٽفر تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر ًٰ تټځًـٽر تټځٵدٽر ، ووټٷ ڀڃ لالٺ ڀث َٽً 

تټدده٨ىذ  ټددً شڅ٥ددُٿ تؼصځددث٦ شڅّددُٵً ټأل٨ٝددثء تټ٩ددًج خځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ        -1
ټځددتشځً ( 39)َس ، ووټددٷ ٨ٽددً ڈددثڀٓ ي٨ځددثٺ تټددهويذ   تټددهوټً تټځمددىٺ ټهددٿ تټصٙددى 

 .تټ٩ځٻ تټ٩ًخً 

أل٨ٝددثء تټ٩ددًج خځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ    ټ ټددً شڅ٥ددُٿ تؼصځددث٦ شڅّددُٵً    تټدده٨ىذ -2
 تټؽځ٩ـــدـر تټهوټً وڀځعٽى تټد٩عثز تټهتبځدر ټٽدهوٺ تټ٩ًخُدر خؽڅُدٯ ، ووټدٷ ٰدً ؼڅُدٯ        

ټددهويذ ت ِددصعڅثبُر  ، يي ٴدددٻ ڀى٨دده تڄ٩ٵددثن ت   2012آَددثي / ڀددثَى 26 تټّدددس يو 25
ټځؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً  ڄصمثج تټځهًَ تټ٩ثپ تټؽهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُدر  

 ( .2012آَثي / ڀثَى 28ؼڅُٯ ، )

ټځددتشځً ( 101)تټ٩ٽددٿ خثټځ٩ٽىڀددثز تألِثِددُر ـددىٺ خڅددىن ؼددهوٺ ي٨ځددثٺ تټددهويذ  يلددى :عبدعااب
 ( . 2012ـًٍَتڂ / َىڄُى  -آَثي  / ؼڅُٯ ، ڀثَى) تټ٩ځٻ تټهوټً 

ځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح  تټ٩ځددٻ  ت ؼصځددث٦ تټصڅّددُٵً ټأل٨ٝددثء تټ٩ددًج خيلددى تټ٩ٽددٿ خڅصددثبػ  :عاابثؼب
وتټصدً   (2011شًَٕڃ ظثڄٍ / ڄىٰځدً) ټٽځؽٽُ( 312)تټځٕثيٸُڃ ًٰ تټهويذ تټهوټٍ 
تټدًڄدثڀػ تټځ٩دٌٍ ټٽص٩دثوڂ     ڀدهي شٵدهپ شڅٱُدى    خ٩ًٚ خثټڅّدر ټٽځؽځى٨ر تټ٩ًخُر شځٍُز

ً   ، وشٵدهَٿ تټ٩ًخُر تټځفصٽر ٜدځڃ ؼدهوٺ تأل٨ځدثٺ     تټٱڅً ڀڃ يؼٻ تأليتًٜ  تټٕدٹً  ټد
نو ي يڀًَٹددً ( 500.000)نوټددر تټٹىَددس تټٕددٵُٵر ټٽصٹددًپ خثټځّددثڈځر خځدٽدد٫ ٴددهيچ     

ً  ټصڅٱُى يڄ١ٕر شڅځىَر ټٙثټؿ ٰٽ١ُّڃ ، وٸىټٷ ڀٕدثيٸصهٿ  تټ٩دًج ٨ٽدً   تأل٨ٝدثء    ټد
تټصدددٍ شهدددٿ  ىتٜددد٧ُټځؽٽدددُ تإلنتيذ خٕددداڂ تټٵٝدددثَث وتټځ (312)تټدددهويذ  تټٱ٩ثټدددر ٰدددً

تټځؽځى٨در تټ٩ًخُددر ، ڀدد٧ تټصاٸُدده ٨ٽددً يڈځُددر خددىٺ تټځٍَدده ڀددڃ تټؽهدده ټدده٨ٿ تټٙددڅهوٲ  
 .تټٱٽ١ُّڅً ټٽصٕ٭ُٻ وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر 

 

 أزًذ يسًذ نقًبٌ 

 نًُظًخ انؼًم انؼشثٛخ انًذٚش انؼبو
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 ى األٔلـــــانقغ
 
 
 
 

 يقزشزبد ثخصٕص اخزًبػبد
 انًدًٕػخ انؼشثٛخ
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 شٔعيش

 هًدًٕػخ انؼشثٛخخذٔل أػًبل االخزًبع انزُغٛقٗ األٔل ن
  2012نًؤرًش انؼًم انذٔنٙ نؼبو (  101) نذٖ انذٔسح 

 

 تټځّثبٻ تإلؼًتبُر : انجُذ األٔل

 .يبثِر تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر وشٕٹُٻ ټؽڅر تټصڅُّٳ  وټؽڅر تټُٙث٬ر 

ٍ (  101) يبثِدددر تټدددهويذ  -1: انجُاااذ انثااابَٙ  2012ټ٩دددثپ  ټځدددتشځً تټ٩ځدددٻ تټدددهوټ
 .وتټځڅث٘ح تأللًي  تټځڅدعٵر ٨ڃ تټځتشځً

 .تڄصمثخثز تټځهًَ تټ٩ثپ تټؽهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر  -2

 .2012ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ ( 101)ُٜىٮ ًٔٮ تټهويذ : انجُذ انثبنث

  1980، 1974ڀصثخ٩ر شڅٱُى ٴًتيٌ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثڀٍ :   انجُذ انشاثغ

ّٽ١ثز تإلًِتبُٽُر ټځځثيِثشهث تټص٩ّٱُر وتټ٩څًَٙر وتڄصهثٸهدث  خٕاڂ  نتڄر تټ (ي )
تټفًَثز وتټفٵىٲ تټڅٵثخُر، وٸىټٷ يظثي ت ِص١ُثڂ ت ًِتبُٽٍ ٨ٽً يوٜدث٦  

 .   تټ٩ځثٺ تټ٩ًج ٍٰ ٰٽ١ُّڃ وتأليتٍٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر تأللًي

وتأليتٜدً تټ٩ًخُدر   ٨ٵه ڀٽصٵً نوټدً ټٽصٝدثڀڃ ڀد٧ ٨ځدثٺ ؤد٩ح ٰٽّد١ُڃ        (ج )
ټځدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ    ( 101)٨ٽً ڈدثڀٓ ي٨ځدثٺ تټدهويذ    لًي تټځفصٽر تأل

 .2012ټ٩ثپ 

 .ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر يڄ١ٕر تِصمهتپ تټٽ٭ر تټ٩ًخُر ٍٰ ًٰ صى٧ُِتټ: انجُذ انخبيظ

 :تټص٩ثوڂ تټٱڅً وتټصٵڅً ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر : انجُذ انغبدط

 .تټص٩ثوڂ تټٱڅً ټٙثټؿ تټهوٺ تټ٩ًخُر  -

تټددهوټً ټٽځددثڄفُڃ ون٨ددٿ ؼهددىن ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ   ڀصثخ٩ددر ڄصددثبػ ت ؼصځددث٦ -
 .تټ٩ًخُر ټصٱ٩ُٻ تټٙڅهوٲ تټٱٽ١ُّڅً ټٽصٕ٭ُٻ وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر 

ټهِدصىي ڀڅ٥ځدر تټ٩ځددٻ    1986تټځىٴدٯ ڀدڃ تټصٙددهَٵثز ٨ٽدً ش٩دهَٻ     : انجُاذ انغابثغ  
تټهوټُددر خٕدداڂ شىِدد٧ُ تټصځعُددٻ تألًَٰٵددٍ خځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ    

 .تټهوټً

ټځدتشځً  ( 101)ثز شٱٙدُٽُر ـدىٺ خڅدىن ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ تټدهويذ       ڀ٩ٽىڀد : انجُذ انثبيٍ
 .2012تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ 

 .ڀث َّصؽه ڀڃ ي٨ځثٺ: انجُذ انزبعغ

*  *  * 
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 انقغى األٔل

 يقزشزبد ثخصٕص اخزًبػبد انًدًٕػخ انؼشثٛخ

 

 وتټصىتٰدٳ  ټه٨ٿ تټصڅُّٳ تټځصىت٘ٻ ٩ٍِ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُرؼًي تټ٩ځٻ ٍٰ  ٠ثي  -
ٍ  ر ُتټعالظ تټ٩ًخُرخُڃ تټىٰىن  ـدىٺ   تټځٕثيٸر ٍٰ ي٨ځثٺ نويتز ڀتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټ

وش١ٽ٩ددثز وڀٙددثټؿ تټځڅ١ٵددر    تڈصځثڀددثزتټصددً شددهلٻ ٜددځڃ   ڀمصٽددٯ تټځىٜددى٨ثز  
ټصڅ٥ددُٿ خدداڂ َٵددىپ تټځددهًَ تټ٩ددثپ ټځٹصددح تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددٍ خثټصفٝددًُ وتإل٨ددهتن    تټ٩ًخُددر

  ً ځً تټ٩ځددٻ ڀددتشخُددر ٨ٽددً ڈددثڀٓ ي٨ځددثٺ نويذ    يڄٕدد١ر وتؼصځث٨ددثز تټځؽځى٨ددر تټ٩
 وڀٹددثڂ وؼددهوٺ ي٨ځددثٺ ت ؼصځددث٦  ڀى٨ددهخځددث ٰددٍ وټددٷ تٴصددًتؾ   تټددهوټً ٰددً ٸددٻ ٨ددثپ 

خث٨صدددثي يڂ تټځؽځى٨ددر شفددهن خ٩دده وټددٷ ڀىت٨ُدده    ټٽځؽځى٨ددر تټ٩ًخُددر تألوٺ تټصڅّددُٵً
 .تؼصځث٨ثشهث تټالـٵر

ټځدتشځً  ( 101)تټصفٝدًُ ټځٕدثيٸر تټىٰدىن تټ٩ًخُدر تټعالظُدر ٰدً تټدهويذ         ٠ثي وٍٰ  -
 خ٩ددًٚتټځددهًَ تټ٩ددثپ ټځٹصددح تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددٍ     َصٕددًٮ 2012پ تټ٩ځددٻ تټددهوټً ټ٩ددث  

ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددً ، ووټددٷ ٨ٽددً ( 39)تټځٵصًـددثز ٨ٽددً تټددهويذ ڀؽځى٨ددر ڀددڃ 
 : تټڅفى تټصثټٍ

 .ڀًٕو٦ ؼهوٺ ي٨ځثٺ ت ؼصځث٦ تټصڅُّٵً تألوٺ ټٽځؽځى٨ر تټ٩ًخُر  -1

( 101)تټځٕدثيٸر ٰدٍ تټدهويذ    تألوٺ ټٽځؽځى٨ر تټ٩ًخُر  تټصڅُّٵً ت ؼصځث٨٦ٵه  -2
/ َىڄُددى  15 -آَددثي  / ڀددثَى  30، ؼڅُددٯ ) 2012ځً تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ټ٩ددثپ    ـټځتشدد

ق ـااـانًٕاف يااٍ انغاابػخ انغبدعاخ يااٍ ٚاإو انثالثااب    ت٨صدددثيت( 2011ـٍَدًتڂ  
ٔرنااف فااٙ قبػااخ يدهااظ اقداسح ثًقااش يكزاات انؼًاام     2012 آٚاابس/  ياابٕٚ 29

 .انذٔنٙ

ُددر وڀؽٽددُ تټّددٱًتء خددُڃ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخ تټّددڅىٌ ت ؼصځددث٦ تټصڅّددُٵً ٨ٵدده -3
٨ٽدً   2012 آَدثي / ڀدثَى  29َىپ تټعالظثء تټځىتٰدٳ  تټ٩ًج تټځ٩صځهَڃ ًٰ ؼڅُٯ 

 .٘دثـث ( 11.00)تټّث٨ر 

وڀڃ ؼثڄدڇ ُِٵىپ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُدر خصىؼُدڇ ل١ثخدثز ټده٨ىذ     
٩ًخُدددر خثټصدددثيَك تألوٺ ټٽځؽځى٨دددر تټ تټصڅّدددُٵً تټىٰدددىن تټ٩ًخُدددر ټفٝدددىي ت ؼصځدددث٦

ً  وتټځٹددثڂ  ڀڅ٥ځددرخددُڃ  تټّددڅىي تټځفددهنَڃ ، وٸددىټٷ تإل٨ددهتن ټ٩ٵدده ت ؼصځددث٦ تټصڅّددُٵ
 .وڀؽٽُ تټّٱًتء تټ٩ًج خؽڅُٯ  تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر
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 :  ذ األٔلــُـجـنا

ڈىچ تټهويذ ِصٹىڂ تِصڅثنت ټځدث ؼدًز   ٍٰ تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر  تؼصځث٨ثز  ڂ يبثِر
ٍ  ( 39)صًيَ تټهويذ ُِ تټىي ٨ٽُڇ تټ٩ثنذ وتټ٩ًٮ ټځ٩ثټٍ تټىًٌَ  ټځتشځً تټ٩ځدٻ تټ٩ًخد

 . 2012ټ٩ثپ 

 ( 2011 آَدثي / ڀدثَى  29)تټىٰىن تټ٩ًخُدر   وُِصٿ لالٺ تټؽٽّر تألوټً  ؼصځث٨ثز
يو ڀدڃ َڅدىج    تټ٩ًخُدر  ٽځؽځى٨در  ِصالپ يبثِر ت ؼصځث٦ تټصڅّدُٵً تألوٺ ټ  ن٨ىذ ڀ٩ثټُڇ

 .٨څڇ

ؽڅر ڀڃ ؼهر يلًي ُِصٿ لالٺ تټؽٽّر تألوټً ټٽځؽځى٨ر تټ٩ًخُر شٕٹُٻ ٸٻ ڀڃ ټ
تټصڅّددُٳ وټؽڅددر تټٙددُث٬ر ڀددڃ تټّددثنذ تټددىٌيتء وي٨ٝددثء تټىٰددىن تټ٩ًخُددر تټځٕددثيٸر ٰددٍ  

تټٽؽدثڂ تټٱڅُدر تټځڅدعٵدر     ټځصثخ٩در ي٨ځدثٺ  وشٕٹُٻ ٰدًٲ ٨ځدٻ ظالظُدر     .تټفثټُري٨ځثٺ تټهويذ 
 .2012ڈىچ تټهويذ ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ ٨ڃ 

 

 : انثبَٙانـجـُــذ 

 :ؼًم انذٔنٙ ٔانًُبصت األخشٖ انًُجثقخ ػُّنًؤرًش ان( 101)سئبعخ انذٔسح   -1

صڅدثوج شٽدٷ   ڃ تألٴثټُٿ تټؽ٭ًتُٰدر تأليخ٩در ش  ڀڃ تټځ٩ًوٮ يڄڇ ٠دٵث ټڅ٥ثپ تټهويَر خُ
- :يبثِر تټځتشځً، ٨ٽځث خاڂ تټهويتز تټّثخٵر ٸثڄس ٨ٽً تټڅفى تِشٍخثټصىتټٍ تألٴثټُٿ 

o  يًَٰٵُث  2011( 100)تټهويذ. 

o  (ًٰڄّث)يويوخث  2010( 99)تټهويذ . 

o  آُِث وتټدثُِٱُٷ  2009( 98)تټهويذ. 

o  (.خڅځث)يڀًَٹث تټالشُڅُر  2008( 97)تټهويذ 

o  (.ثُتټدثڄ)يويخث تټى١ًِ  2007( 96)تټهويذ 

o  (ؼځهىيَر تټصُٕٷ)يويخث  2006( 95)تټهويذ. 

o  تټدفًَرتټهويذ "ًٰڄّث / يويخث  2006( 94)تټهويذ." 

o  تألينڂ / آُِث  2005( 93)تټهويذ 

o  ُڅُٹثڂڀتټهو/ يڀًَٹث تټالشُڅُر  2004( 92)تټهويذ 

o  ٸُڅُث/  ًَٰٵُث  2003( 91)تټهويذ 

o  ِىًَّت/ يويخث  2002( 90)تټهويذ 

o  تټٱٽدُڃ/ آُِث  2001( 89)تټهويذ 

o  تأليؼڅصُڃ/ يڀًَٹث تټالشُڅُر  2000( 88)تټهويذ 
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وټدٿ   يڀًَٹدث تټالشُڅُدر  ِدصٹىڂ ڀدڃ ڄٙدُح     2012ټ٩دثپ  ( 101)و٨ٽُڇ ٰإڂ تټهويذ 
 .تټهويذڈىچ ُڅڇ تټهوټر تټصٍ ِصصىټً يبثِر ټف َصٝؿ 

 : يڀث خثټڅّدر ټٽځڅث٘ح تأللًي تټځڅدعٵر ٨ڃ تټځتشځً ِصٹىڂ ٸثِشٍ

   .ڄثبح يبُُ تټځتشځً  -1
  .يبُُ ًَٰٳ   -2
 . يبُُ تټٽؽڅر تټصڅ٥ُځُر  -3
 .يبُُ ټؽڅر ت٨صځثن تټ٩ٝىَر  -4
 . يبُُ ټؽڅر ش١دُٳ تشٱثٴُثز وشىُ٘ثز تټ٩ځٻ تټهوټُر  -5
 .ځثټُر يبُُ تټٽؽڅر تټ  -6
 .ڄثبح يبُُ تټٽؽڅر تټځثټُر   -7

وٍٰ ڈىت تټٙهن، ٍٰ ـثٺ وؼىن ي٬ددر ألٌ ـٹىڀدر ٨ًخُدر تټصًٔدؿ ألي ڀڅٙدح      
ڀددڃ تټځڅث٘ددح تټځددىٸىيذ ي٨ددالچ ، ًُٰؼددً يڂ شدددهٌ ي٬دصهددث ڀّدددٵث وڀدٹددًت ټٕدد٭ٻ ڈددىت     

 .تټځڅٙح، ـصً َصٿ تټصڅُّٳ ٜځڃ تټځؽځى٨ثز تإلٴٽُځُر تأللًي

ً ټّدثخٵر ټځدتشځً تټ٩ځدٻ    وټٵه تِصٵً تټ٩ځدٻ ٰدٍ تټدهويتز ت    وٸدىټٷ ټځؽٽدُ    تټ٩ًخد
 يڂ شدددهٌ ـٹىڀددر يو يٸعددً ڀددڃ تټفٹىڀددثز تټ٩ًخُددر ي٬دصهددث  نتيذ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر 

خثټڅّدر ټٽدٽدهتڂ تټ٩ًخُدر تټىتٴ٩در ٰدٍ ٬ًخدٍ       ،تټځىٸىيذ ي٨الچ ټٕ٭ٻ يـه تټځڅث٘ح ڀّدٵث
ٷ وتټصدٍ ٨دثنذ   يُِث ٰإڂ تټصًُٔؿ َصٿ ڀدڃ لدالٺ ن٨دٿ تټځؽځى٨در تټفٹىڀُدر تِِدُىَر ټدىټ       

ش٩ٵدده تؼصځث٨ثشهددث خٙددٱر نويَددر ٰددٍ ؼڅُددٯ، يڀددث خثټڅّدددر ټٽدٽددهتڂ تټ٩ًخُددر تإلًَٰٵُددر ٰددإڂ   
 .تإلًَٰٵُريظڅثء تؼصځث٨ثز نويتز ټؽڅر تټ٩ځٻ تټصًُٔؿ َصٿ ٬ثټدث 

 : دٔس انًدًٕػخ انؼشثٛخ فٗ اَزخبة انًذٚش انؼبو اندذٚذ نًُظًخ انؼًم انذٔنٛخ -2

/ ڀددثَى 28 نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټً خصددثيَك  ِددُصٿ ٨ٵدده نويذ تِددصعڅثبُر ټځؽٽددُ  
 ڄصمثج تټځهًَ تټ٩ثپ تټؽهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ڀځث َص١ٽح  َؽثن شىتٰٳ  2012آَثي 

٨ًخددً وڀىٴددٯ ڀىـدده وشٹعُددٯ تټصفًٸددثز تټ٩ًخُددر نتلددٻ تټځؽځى٨ددثز تإلٴٽُځُددر ټدده٨ٿ    
ُثؼثشهددث  تټځًٔددؿ تټددىي ٴدده َٹددىڂ تألٴددًج وتألٸعددً شٱددث٨ال ڀدد٧ تټځڅ١ٵددر تټ٩ًخُددر وتـص         

 .تټځّصٵدٽُر 

 

 :  انثبنثانـجـُــذ 

  : 2012 نؼبو ًؤرًش انؼًم انذٔنٙن( 101) انذٔسح ضٕٛف ششف

ڀدڃ تټځصىٴد٧ يڂ َفدٻ ٨ٽدً     ،  تټځصىًٰذ ټهي ڀٹصح تټ٩ځٻ تټ٩ًخً وٰٵث ټٽځ٩ٽىڀثز
 وټدٿ َصّدڃ  . يٸعدً ڀدڃ ٜدُٯ ٔدًٮ     2012ټ٩دثپ  ټځتشځً تټ٩ځٻ تټدهوټً  ( 101)تټهويذ 

 .ُٝىٮ تټًٕٮ ټهىچ تټهويذتټځتٸهذ ټځ٩ًٰر تټٵر ټفُڃ  ٨هتن ڈىچ تټىظُ
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 :  انشاثغانـجـُــذ 

ثشااؤٌ  1980، 1974يزبثؼااخ رُفٛااز قااشاس٘ يااؤرًش انؼًاام انااذٔنٙ نؼاابو   (أ )
إداَااخ انغااهابد اقعااشائٛهٛخ نًًبسعاازٓب انزفشقااخ انؼُصااشٚخ ٔارُٓبكاابد       
انسشٚااابد ٔانسقااإا انُقبثٛاااخ ٔكااازنف آثااابس االعااازٛابٌ اقعاااشائٛهٙ ػهاااٗ 

 .ؼًبل انؼشة فٙ فهغاٍٛ ٔاألساضٙ انؼشثٛخ انًسزهخأٔضبع ان

ٍٰ  ٠ثي ڀصثخ٩ر تټځّصؽهتز ٨ٽً تټّثـر تټٱٽّد١ُڅُر وتأليتٜدٍ تټ٩ًخُدر تټځفصٽدر     
تأللددًي ُٰځددث َص٩ٽددٳ خثألوٜددث٦ ت ؼصځث٨ُددر وتټځ٩ُٕددُر أل٘ددفثج تأل٨ځددثٺ وتټ٩ځددثٺ،      

ثنت ټٵدًتيتز  ڀٹصح تټ٩ځٻ تټ٩ًخٍ، ؼًَث ٨ٽدً تټ٩دثنذ ٰدٍ تټّدڅىتز تټّدثخٵر وتِدصڅ      ىپ ُِٵ
 :ٙهن خإ٨هتن تټصٵًًََڃ تټصثټُُڃڀتشځً تټ٩ځٻ تټ٩ًخٍ خهىت تټ

شٵًًَ شفٽُٽٍ ټځث ًُِن ٍٰ شٵًًَ خ٩عر ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ تټصدٍ ِدصٍوي ٰٽّد١ُڃ        -1
٘دددهوي تټصٵًَدددً وتأليتٜدددٍ تټ٩ًخُدددر تټځفصٽدددر تأللدددًي ٰدددٍ تټٱصدددًذ تټٵثنڀدددر ٰدددىي  

 .وشى٩ٌَڇ ٨ٽً تټىٰىن خثټٽ٭صُڃ تټ٩ًخُر وتإلڄؽٽٍَُر 

شٵًًَ خٕداڂ تټځّدصى٠څثز تإلِدًتبُٽُر وآظثيڈدث ت ٴصٙدثنَر وت ؼصځث٨ُدر تټّدٽدُر ٨ٽدً          -2
 .وتأليتًٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر تأللًييوٜث٦ ي٘فثج تأل٨ځثٺ وتټ٩ځثٺ ٍٰ ٰٽ١ُّڃ 

و٩ُِصځه ڀٹصح تټ٩ځٻ تټ٩ًخٍ ٍٰ  ٨هتنچ ټهىت تټصٵًَدً ٨ٽدً تټځ٩ٽىڀدثز وتټدُثڄدثز     
ٻ تټٱٽ١ُّڅُر وتألڀثڄر تټ٩ثڀر ټالشفثن تټ٩ثپ ټ٩ځثٺ وٌتيذ تټ٩ځوتإلـٙثءتز تټځصىًٰذ ڀڃ 

ووٌتيذ وٌتيذ تټٕددةىڂ ت ؼصځث٨ُددر وتټ٩ځددٻ خثټؽځهىيَددر تټ٩ًخُددر تټّددىيَر      وٰٽّدد١ُڃ 
تټهوټُدر   ، ٸځث ُِّصڅه  ټً شٵثيًَ نوټُر ٘ثنيذ ٨ڃ تټځڅ٥ځثز وتټهُةدثز تټ٩ځٻ ًٰ ټدڅثڂ

صٵًَددً ٨ٽددً تټځٕددثيٸُڃ تټفٹىڀُددر و٬ُددً تټفٹىڀُددر ، ٸځددث ِددُٵىپ تټځٹصددح خص٩ځددُٿ ڈددىت تټ
وتألِددثڄُر   وتإلڄؽٽٍَُر تټٱًڄُّرخثټٽ٭ثز تټعالظر تټځ٩صځهذ ًٰ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر وڈً 

 . ٜثٰر  ټً تټٽ٭ر تټ٩ًخُر 

ټځدتشځً   (101)وڀڃ تټځتٸه يڂ تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُدر تټځٕدثيٸر ٰدٍ ي٨ځدثٺ تټدهويذ      
ىت تټ٭دًٚ ِدىٮ   هد تټصٍ ِصٕٹٻ ټلالٺ ټؽڅر تټُٙث٬ر وڀڃ  2012ټ٩ثپ  تټ٩ځٻ تټهوټً

 زيتٌٖ خ٩عر ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ تټصدٍ  شٵىپ خهيتِر ڀٽفٳ شٵًًَ تټځهًَ تټ٩ثپ خمٙى
ڀالـ٥دثز   وشٵدهپ  2012 خهتَدر ٨دثپ  ٰدٍ  ٰٽ١ُّڃ وتأليتٜدٍ تټ٩ًخُدر تټځفصٽدر تأللدًي     

تټځص٩ٽٳ خاوٜدث٦ تټ٩ځدثٺ ٰدٍ ٰٽّد١ُڃ وتأليتٜدٍ       تټد٩عر شٵًًَتټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر ٨ٽً 
  .يتټ٩ًخُر تټځفصٽر تأللً

فهغاٍٛ ػهٗ ْبيش أػًابل   يغ شؼت ٔػًبل يهزقٗ دٔنٗ نهزضبيٍػقذ  (ة )
 .2012 نًؤرًش انؼًم انذٔنٙ نؼبو( 101)انذٔسح 

 توتټعالظددُڃ ٴددًتي تټصثِدد٩رًخددٍ ٰددٍ نويشددڇ شځً تټ٩ځددٻ تټ٩ڀددتٰددٍ ـثټددر  وت ڀددث يٴددً 
ڀد٧ ٔد٩ح    ڀٽصٵً نوټً ټٽصٝثڀڃ٨ٵه ( ٜځڃ يڀىي يلًي)َفصىٌ . خمٙىٖ ٰٽ١ُّڃ
 .2012ټ٩دثپ   ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ( 101)٨ٽً ڈثڀٓ ي٨ځثٺ تټهويذ و٨ځثٺ ٰٽ١ُّڃ 
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 تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر   ځڅ٥ځدر ټپ ڀٹصح تټد٩عر تټهتبځدر  ُِٵى، ټهىت تټځىٜى٦ وٍٰ  ٠ثي تإل٨هتن 
خٕددٹٻ ٨ددثپ ڀدد٧ تټځّددتوټُڃ خځٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ خؽڅُدٯ خددإؼًتء ت شٙددث ز تټځڅثِدددر  

 تټځٽصٵً تټهوټً ټٽصٝثڀڃٽً ٨ٵه يَٝث خٕاڂ تټځىتٰٵر ٨ خٕٹٻ لثٖ وڀّتوټٍ تټځتشځً
شدىًُٰ  ټٽفٙدىٺ ٨ٽدً تټٵث٨در تټځڅثِددر و     يَٝث تټ٩ٍُِّصٿ و. ڀ٧ ٩ٔح و٨ځثٺ ٰٽ١ُّڃ

٨ٽددً ٬ددًتي تټٵث٨ددر تټصددٍ شددٿ   تټځٽصٵددًشٹددىڂ تټٵث٨ددر تټځمٙٙددر ټ٩ٵدده   ٨ٽددً يڂتټصًؼځددر 
 .شٵًَدث ٔمٗ 450وخځث َص٧ّ ټ٩هن  شمُٙٙهث تټّڅر تټځثُٜر 

تټد٩عدر تټهتبځدر ټهوټدر ٰٽّد١ُڃ خؽڅُدٯ       ث ز ڀ٧ُِصٿ  ؼًتء ت شٙڀڃ ؼهر يلًي 
 تټصڅّدُٳ وتټص٩دثوڂ  تټصٕدثوي و ڀڃ   ؼًتء ڀٍَهوٌتيذ تټ٩ځٻ ٍٰ يتپ تهلل خٕاڂ  ڀ٧ وٸىټٷ

تټځٽصٵددً  يٰٝددٻ تټّدددٻ إلڄؽددثؾ ڈددىت ټصددىًُٰ  خددُڃ تټځڅ٥ځددر وتټؽهددثز تټٱٽّدد١ُڅُر تټځ٩څُددر 
وشىٌَددد٧  ، وتټٵُدددثپ خٹثٰدددر تإلؼدددًتءتز ڀددد٧ ٔددد٩ح و٨ځدددثٺ ٰٽّددد١ُڃ   تټدددهوټً ټٽصٝدددثڀڃ 

 ًٔٮ تټځٕثيٸُڃ ًٰ تټځٽصٵً تټځىٸىيٱٻ تِصٵدثٺ ٨ٽً وٸىټٷ  ٴثڀر ـ . ټك.. .تټه٨ىتز
 .ڀڃ يؼٻ شفٵُٳ تټڅصثبػ تټځًؼىذ ڀڃ ڈىت تټڅٕثٞ تټهثپ 

 

 :انخبيظانـجـُــذ 

 : اعزخذاو انهغخ انؼشثٛخ فٙ يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ فٗ زٕعٛغان

ًخُدر ٰدٍ ي٨ځدثٺ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ      خثټ٬ًٿ ڀدڃ تټصٵدهپ تټفث٘دٻ ٰدٍ تِدصمهتپ تټٽ٭در تټ٩      
تټهوټُر ِىتء ڀڃ ـُط شًؼځر خ٩ٛ تټىظثبٳ يو شٵهَٿ تټصًؼځر تټٱىيَر ٍٰ ت ؼصځث٨دثز  
تټځمصٽٱددر تټصددٍ ش٩ٵدده خځڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر،    يڄددڇ وؼددح تټصددىٸًُ خصٹددًتي تټځ١ثټدددر         
خثټصىِدد٧ ٰددٍ تِددصمهتپ تټٽ٭ددر تټ٩ًخُددر ووټددٷ ِددىتء ڀددڃ لددالٺ ٸٽځددثز تټّددثنذ تټددىٌيتء        

ثء تټىٰددىن تټ٩ًخُددر تټځصفددهظُڃ ټځڅثٴٕددر شٵًَددً تټځددهًَ تټ٩ددثپ ٰددٍ تټؽٽّددر تټ٩ثڀددر       وي٨ٝدد
تټځثټُدر  ٽؽڅدر  تټټٽځتشځً، يو ڀڃ لالٺ ڀهتلالز تأل٨ٝثء تټ٩ًج تټفٹىڀُُڃ ٰدٍ ي٨ځدثٺ   

شدڇ تأللُدًذ ٴده    تڈىت وڀڃ تټؽهًَ خثټىٸً خاڂ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټ٩ًخدٍ ٰدٍ نوي   .ٍٰ تټځتشځً
تټصى٧ِ ٍٰ تِدصمهتپ تټٽ٭در تټ٩ًخُدر ٰدٍ ٸثٰدر      ټهوټٍ  ټً ټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځٻ تن٨ً ت

 .تټىظثبٳ وتألڄ١ٕر تټٙثنيذ ٨ڃ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

( 2010 تټځڅثڀددر)ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددً  ( 37)وٴدده ٘ددهي ڀؽددهنت ٨ددڃ تټددهويذ    
 :ٴًتيت ًٰ ڈىت تټٕاڂ ؼثء ُٰڇ ڀث َٽً 

تشځً تټ٩ځددٻ ټصفّددُڃ تټصًؼځددر ټٽ٭ددر تټ٩ًخُددر ٰددً ڀدد ن٨ددىذ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر  -
 .تټهوټً 

ن٨ىذ ي٠دًتٮ تإلڄصدثغ تټعالظدر تټ٩ًخُدر  ټدً ٜدًويذ تِدصمهتپ تټٽ٭در تټ٩ًخُدر ٰدً            -
 .ٸٽځثشهٿ يڀثپ تټځتشځً وًٰ ڀًتِالشهٿ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر 

ڄصثبػ تؼصځث٨ثز تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر ٨ٽدً    ٴًتي ڀتشځً تټ٩ځٻ تټ٩ًخً ووخڅثء ٨ٽً 
ر ـددـثڀددس ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر خځمث٠د ٴنويتز ڀددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ  ڈددثڀٓ ي٨ځددثٺ 

تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټٽصاٸُه ڀدڃ ؼهَده ٨ٽدً ـثؼدر تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر  ټدً        
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ووظددثبٳ تټځددتشځً ِددىتء ٰددٍ تټځٍَدده ڀددڃ تټصىِدد٧ ٰددٍ تِددصمهتپ تټٽ٭ددر تټ٩ًخُددر ٰددٍ ي٨ځددثٺ  
ِدهىټر  تټؽٽّثز تټ٩ثڀر يو ٍٰ تټٽؽثڂ ـصً َصځٹڃ تأل٨ٝثء تټ٩ًج ڀڃ تټځٕثيٸر خاٸعً 

وٰث٨ٽُدر ٰدٍ ي٨ځدثٺ تټځدتشځً ڀد٧ ي٬ددر تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر ٰدٍ يڂ َدصٿ ڀّدصٵدال شًؼځدر             
ٸثٰددر تټصٵددثيًَ تټځ٩ًوٜددر ٨ٽددً تټځددتشځً وتټٽؽددثڂ وڀٕددثي٧َ تټٙددٹىٶ وت ِددصڅصثؼثز      

 .وتټص٩هَالز وتټصٵثيًَ تټځ٩صځهذ وتټهيتِر ت ِصٵٙثبُر ټٽؽڅر تټمدًتء 

ذ ڀٹصدددح تټ٩ځدددٻ تټدددهوټٍ لدددالٺ   تټّدددثنذ تأل٨ٝدددثء تټ٩دددًج خځؽٽدددُ  نتي   ٸځدددث يڂ
تؼصځث٨ثشهٿ تټصڅُّٵُر تټځصالـٵر ٨ٽدً ڈدثڀٓ نويتز ڀؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ       
ٴدده تشمددىوت ٴددًتيتز خمٙددىٖ ڀصثخ٩ددر ڈددىت تألڀددً ڀدد٧ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ويؼهٍشددڇ     

تټصى٧ِ ٍٰ تِصمهتپ تټٽ٭ر تټ٩ًخُدر   وت ِصځًتي ًٰ تټځ١ثټدر خصفٵُٳ تټځٍَه ڀڃتټځمصٙر 
  .ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ر ووظثبٳيڄ١ٕ ٍٰ

 :انزؼبٌٔ انفُٗ ٔانزقُٗ : انجُذ انغبدط 

 : انزؼبٌٔ انفُٙ نصبنر انذٔل انؼشثٛخ( 1) 

ذ ٨ٽدً ٌَدثن  تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر ٨ڃ تټٕدٹً وتټصٵدهًَ ټځڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر       ش٩ًج
يذ ټٵدث % 3خثټڅّدر ټٵثيذ آُِث وخڅّدر % 3.3تټځمٙٙثز تټځثټُر ټٽهوٺ تټ٩ًخُر خڅّدر 

ټځدتشځً  ( 100)تټځٵدهپ  ټدً تټدهويذ     2013 – 2012يًَٰٵُث ٜځڃ ڀًٕو٦ تټځىتٌڄدر  
ڀځددث ٩َصدددً شىؼهددث تَؽثخُددث َصځثٔددٍ ڀدد٧ شٍتَدده ـثؼُددثز ڈددىچ   2011تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ټ٩ددثپ 

تټهوٺ ټٽځّث٨هذ ٰدٍ ڀٹثٰفدر تټٱٵدً وڀ٩ثټؽدر ڀٕدٹالز تټد١ثټدر وتټصهځدُٓ وش١دىًَ ڄ٥دٿ          
ثز ټفًَدثز ٰدٍ ٜدىء ڀدث ٸٕدٱس ٨څدڇ ت ڄصٱثٜد       تټفځثَر ت ؼصځث٨ُر وُ٘ثڄر تټفٵىٲ وت

وڈدً ڀىٜدى٨ثز ٰدً    تټّٽځُر تټصٍ شٕههڈث تټځڅ١ٵر ڄصُؽر شهڈىي تألوٜث٦ ت ؼصځث٨ُر 
ڀ٧ تټصاٸُه ٨ٽً يڈځُر تټصڅُّٳ وتټص٩ثوڂ ڀد٧   ٘ځُٿ تلصٙث٘ثز ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ،

 .ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر ٍٰ ڈىت تټٕاڂ 

٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ٨ٽدً ڈدىت تټځڅهدثغ ٰدٍ        وشاڀٻ تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر تِدصځًتي ڀڅ   
ٌَثنذ ـؽدٿ تټص٩دثوڂ تټٱڅدٍ ټٙدثټؿ تټدهوٺ تټ٩ًخُدر ڀد٧ تټصاٸُده ٨ٽدً يڈځُدر تإلِدًت٦ ٰدٍ             
ش١ددىًَ وشٱ٩ُددٻ تألؼڅددهذ تټ٩ًخُددر ټٽصٕدد٭ُٻ وش٩ٍَددٍ تټص٩ددثوڂ تټٵددثبٿ خددُڃ ڀڅ٥ځصددٍ تټ٩ځددٻ     

ر ٰددٍ تټدددالن  تټهوټُددر وتټ٩ًخُددر ټٽص٩ثڀددٻ خإَؽثخُددر و٩ٰثټُددر ڀدد٧ تألوٜددث٦ تټفثټُددر تټًتڈڅدد     
تټ٩ًخُر وخىؼڇ لثٖ ٍٰ ڀؽث ز تټڅهىٚ خثټصٕ٭ُٻ ڀد٧ تټصًٸُدٍ ٨ٽدً ل١دٟ وخدًتڀػ      

 .شٕ٭ُٻ تټٕدثج 

 ٔيزبثؼخ َزبئح اخزًبع انًبَسٍٛ نزؼبٌٔ انفُٙ يٍ أخم األساضٙ انؼشثٛخ انًسزهخا( 2)

َالـددد٣ تِدددصځًتيَر ت ـدددصالٺ تإلِدددًتبُٽٍ ٰدددٍ خڅدددثء تټځٍَددده ڀدددڃ تټځّدددصى٠څثز      
تأليتٍٜ تټٱٽ١ُّڅُر وڈهپ تټځڅثٌٺ وشهؽُدً تټّدٹثڂ وٰدًٚ تټفٙدثي     وت ِصُالء ٨ٽً 

وٴُىن ٘ثيڀر ٨ٽً ٨ځٽُدر شڅٵدٻ تألٔدمثٖ وتټّدٽ٧ و٨څث٘دً ووِدثبٻ تإلڄصدثغ و ٨دثنذ         
تأل٨ځثي ڀځث ينٌ  ټً شٍتَه ڀ٩ثڄثذ تټٕد٩ح تټٱٽّد١ُڅٍ وتِدصٱفثٺ تټٱٵدً وشٍتَده ڀ٩ده ز       

تألڄٕددد١ر ت ٴصٙدددثنَر  تټد١ثټدددر وتټ٩دددُٓ ٰدددٍ ٤دددًوٮ  ڄّدددثڄُر ڀاِدددثوَر خّددددح شدددهڈىي
 .وت ؼصځث٨ُر  ټً ڀّصىَثز ٍٰ ٬ثَر تټم١ىيذ 
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خثټدىٸً يڂ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ٴده تِدصؽثخس  ټدً ڀ١ثټدح ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ            ًتټؽهَ
تټ٩ًخُددر وتټصددٍ يٴًشهددث تټځؽځى٨ددر تټ٩ًخُددر خٕدداڂ شڅ٥ددُٿ ڀددتشځً ټٽځددثڄفُڃ ټدده٨ٿ و ڄ٩ددثْ  

ټددىٌ شددٿ شڅ٥ُځددڇ لددالٺ ٔددهً     وتتټٙددڅهوٲ تټٱٽّدد١ُڅٍ ټٽصٕدد٭ُٻ وتټفځثَددر ت ؼصځث٨ُددر     
وٴه ِدٳ تڄ٩ٵثن ڈىت ت ؼصځث٦ ٨ٵه تؼصځث٨ثز شٕدثويَر  .  2010شًَٕڃ تټعثڄٍ / ڄىٰځدً

يـځه ڀفځه ټٵځثڂ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر و٨دهن  / وشڅُّٵُر خُڃ ڀ٩ثټٍ تټُّه 
ٲ ڀڃ تټّٱًتء تټ٩ًج تټځ٩صځهَڃ خؽڅُٯ يِٱًز ٨ڃ ڄصثبػ ڀدهبُر  َؽثخُدر ټده٨ٿ تټٙدڅهو   

 .تټٱٽ١ُّڅٍ 

يَٝددث ٴثڀددس ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر خځمث٠دددر تټّددٱًتء تټ٩ددًج تټځ٩صځددهَڃ خؽڅُددٯ        
وشٍوَدددهڈٿ خثـصُثؼدددثز ويوټىَدددثز شدددهلالز تټٙدددڅهوٲ تټٱٽّددد١ُڅٍ ټٽصٕددد٭ُٻ وتټفځثَدددر   

 .ت ؼصځث٨ُر ټٽځّث٨هذ ٨ٽً ڀمث٠در تټهوٺ تټ٩ًخُر ٍٰ ڈىت تټٕاڂ 

ٽصٵدهپ تټځفدًٌ ٰدٍ شڅٱُدى     ټ ثـهدث تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر ٨دڃ تيشُ   ٩دًج  وٍٰ ڈدىت تټّدُثٲ ش  
تټدًڄثڀػ تټځ٩ٌٍ ټٽص٩ثوڂ تټصٵڅدٍ ټٙدثټؿ تأليتٜدٍ تټ٩ًخُدر تټځفصٽدر ڀد٧ ن٨دىذ تټځڅ٥ځدر         
ويؼهٍشهث تټهِصىيَر  ټً خىٺ تټځٍَه ڀڃ تټؽهه ټصاڀُڃ تټصځىَٻ تټالٌپ ټه٨ٿ وشٱ٩ُٻ نوي 

 . تټٙڅهوٲ تټٱٽ١ُّڅٍ ټٽصٕ٭ُٻ وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر 

 :ػهٗ دعزٕس يُظًخ انذٔنٛخ  1986ق ػهٗ رؼذٚم انزصذٚ:  انجُذ انغبثغ

ٴددثپ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددً خځمث٠دددر تټددهوٺ تټ٩ًخُددر ټٽصاٸُدده ٨ٽددً يڈځُددر خٽددى٪         
تټڅٙثج تټٵثڄىڄً ڀڃ تټصٙهَٵثز ٨ٽً ڈىت تټص٩هَٻ ټى٩ٜڇ ڀىٜد٧ تټصڅٱُدى وـدط تټدهوٺ     

 .ُڇ تټ٩ًخُر ٬ًُ تټځٙثنٴر ٨ٽُڇ ٨ٽً تشمثو تإلؼًتءتز تټځڅثِدر ټصّهُٻ تټصٙهَٳ ٨ٽ

وشدٿ ٨دًٚ تټددًنون تټدىتينذ  ټددً ڀٹصدح تټ٩ځددٻ تټ٩ًخدٍ ٨ٽددً  ت ؼصځث٨دثز تټصڅّددُٵُر       
 2011ټ٩ددثپ ( 100)وتټدهويذ   2010ټ٩ددثپ ( 99)ټٽځؽځى٨در تټ٩ًخُددر تټځٕدثيٸر ٰددً تټدهويذ    

ټځتشځً تټ٩ځٻ تټدهوټً ، وخځڅثٴٕدر تټځىٜدى٦ تشمدى تټځٕدثيٸىڂ ٰدٍ ٸدٻ ڀدًذ شى٘دُر خصؽهَده           
 .ٽُٯ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر خځصثخ٩ر ڈىت تټځىٜى٦تټه٨ىذ  ټً تټهوٺ تټ٩ًخُر وشٹ

 ڀدڃ ؼهَده   ڀمث٠در تټهوٺ تټ٩ًخُر تټصدٍ ټدٿ شٙدثنٲ خ٩ده ٨ٽدً ڈدىت تټص٩دهَٻ       وشځس 
ً ڀؽٽدُ  نتيذ  ټفعهث ٨ٽً تټصٙدهَٳ ٨ٽُدڇ ټألڈځُدر ٰدً تټصىِد٧ ٰدً تټصځعُدٻ تألًَٰٵدٍ ٰد         

ځددث٦ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټً ، وِددصٵىپ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر خ٩ددًٚ تټددًنون ٨ٽددً ت ؼص
 .تټصڅُّٵً تألوٺ ټٽځؽځى٨ر تټ٩ًخُر 

ٸځث ٘هي ٨ـــڃ ت ؼصځــــث٦ تإلٴٽُځٍ تألًَٰٵٍ تټعدثڄٍ ٨ٕدً ټځڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر      
 :تټصىُ٘ر تټصثټُر  (2011/ 10/  14 -11ؼىڈثڄّدىي٪ )

ػهاٗ   1986زث خًٛغ اناذٔل األػضاب  األفشٚقٛاخ ػهاٗ أٌ رصاذا ػهاٗ رؼاذٚم        " 
نااز٘ عاًُٛر انااذٔل األػضااب  األفشٚقٛاخ زضاإسا  أكثااش   دعازٕس يُظًااخ انؼًام انذٔنٛااخ ا  

 " .اَصبفب فٙ يدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٙ 

◘ ◘ ◘ 
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 انقغـــــى انثبَٙ

 
 
 
 

 (101)يؼهٕيبد زٕل انذٔسح 
 2012نًؤرًش انؼًم انذٔنٙ نؼبو 

 ٔثُٕد خذٔل األػًبل
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 : 2012نًؤرًش انؼًم انذٔنٙ ( 101)يؼهٕيبد ػٍ انذٔسح 

 : نًؤرًش انؼًم انذٔنٗ( 101)ربسٚخ ٔيكبٌ اَؼقبد انذٔسح  -1

وٰٵددث ټٽصًشُدددثز تټصددٍ ت٨صځددهڈث ڀؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ِددص٩ٵه تټددهويذ            -ي
ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ٍٰ ٴًٙ تألڀٿ وٸىټٷ ًٰ ڀٵدً ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ     ( 101)

 .2012ڂ ـًٍَت/ َىڄُى  15 -آَثي/ ڀثَى  30خؽڅُٯ لالٺ تټٱصًذ ڀث خُڃ 

تِدصڅثنت   2012/  5/  30وُِصٿ شڅ٥ُٿ ـٱٻ تٰصصثؾ تټځدتشځً َدىپ تأليخ٩دثء تټځىتٰدٳ     
 .ټٵًتي ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ خهىت تټٕاڂ

( ي٘ددفثج ي٨ځددثٺ، ٨ځددثٺ  / ـٹىڀددثز)ڈددىت وِددصدهي ي٨ځددثٺ ٰددًٲ تټځددتشځً تټعالظددر       -ج
ت ڀدڃ ٘ددثؾ َدىپ    وتؼصځث٨ثز تټځؽځى٨ثز تإلٴٽُځُر وڀڅهث تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر ت٨صدثي

 . 2012/  5/  29تټعالظثء تټځىتٰٳ 

تټدهويذ ٬ُدً تټ٩ثنَدر ټځؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټً وتټصدً          خثټىٸً يڂوتټؽهًَ  -ؼـ
 ڄصمدثج تټځدهًَ   ِدصٹىڂ   2012آَدثي  / ڀدثَى   28ُِصٿ ٨ٵهڈث َىپ ت ظڅدُڃ تټځىتٰدٳ   
 .تټ٩ثپ تټؽهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

ت انؼًاام انااذٔنٙ ٚزضااًٍ خااذٔل أػًاابل   طجقااب نقااشاس يدهااظ إداسح يكزاا  -2
 :انجُٕد انزبنٛخ  2012نًؤرًش انؼًم انذٔنٙ نؼبو ( 101)انذٔسح 

 .شٵًًَ يبُُ ڀؽٽُ تإلنتيذ وشٵًًَ تټځهًَ تټ٩ثپ  -

تټصٵًَددً تټ٩ددثټځٍ خٕدداڂ تټصځُُددٍ ٰددٍ تټځهڅددر وت ِددصمهتپ خځىؼددح ڀصثخ٩ددر  ٨ددالڂ         -
 .ٍٰ تټ٩ځٻ  ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر خٕاڂ تټځدثنئ وتټفٵىٲ تألِثُِر

 .وڀّثبٻ ڀثټُر يلًي  2014 – 2013ڀٵصًـثز تټدًڄثڀػ وتټځٍُتڄُر ټٽٱصًذ  -

 .تټځ٩ٽىڀثز وتټصٵثيًَ ٨ڃ ش١دُٳ ت شٱثٴُثز وتټصىُ٘ثز  -

 : وٸځث ؼًز ٨ٽُڇ تټ٩ثنذ ، ٩َثټػ تټځتشځً ظالظر خڅىن شٵڅُر وڈً  -

ڀصثخ٩در  ) ييُٜثز تټفځثَدر ت ؼصځث٨ُدر ڀدڃ يؼدٻ تټ٩هتټدر ت ؼصځث٨ُدر و٨ىټځدر ٨ثنټدر        
ڀڃ يؼٻ  ٘دهتي  ( تټٝځثڂ ت ؼصځث٨ً ) تټځڅثٴٕر تټځصٹًيذ ٨ڃ تټفځثَر ت ؼصځث٨ُر 

 ( .شىُ٘ر

شفىَددٻ تټددثـعُڃ ٨ددڃ ٨ځدٻ  ټددً ڀّدصفهظُڃ ټٱددًٖ    : يوؾ تټځددثنيذ ټددهي تټٕددثج    -
 ( .ڀڅثٴٕر ٨ثڀر ) تټ٩ځٻ 

خٕداڂ تټځددثنئ وتټفٵدىٲ تألِثِدُر ٰدً      تټهدهٮ تإلِدصًتشُؽٍ    ٨دڃ ڀڅثٴٕر ڀصٹدًيذ   -
، خځىؼددح ڀصثخ٩ددر  ٨ددالڂ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر خٕدداڂ تټ٩هتټددر ت ؼصځث٨ُددر    تټ٩ځددٻ

 . ڀڃ يؼٻ ٨ىټځر ٨ثنټر 
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 :رقشٚش سئٛظ يدهظ اقداسح ٔرقشٚش انًذٚش انؼبو  -1

 .شٹىڂ ڀڅثٴٕر ڈىچ تټصٵثيًَ ٍٰ تټؽٽّر تټ٩ثڀر 

شٵًًَ يبُُ ڀؽٽُ تإلنتيذ ـىٺ يڄ١ٕر وئ٭ثٺ تټځؽٽدُ لدالٺ تټٱصدًذ ڀدث خدُڃ       (ي 
 .    2012ـًٍَتڂ  –وَىڄُى  2011ًَتڂ ـٍ –َىڄُى 

، تټّث٨ر خٕاڂ تټُّثِر ت ؼصځث٨ُدر  شٵًًَ تټځهًَ تټ٩ثپ ـىٺ ڀىٜى٦ ڀڃ ڀىت٧ُٜ (ج 
 . ڀ٧ ڀًٰٳ ټٽصٵًًَ ٨ڃ يوٜث٦ تټ٩ځثٺ ٍٰ تأليتٍٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر 

ڀٽفٳ شٵًًَ تټځدهًَ تټ٩دثپ ٨دڃ ڀصثخ٩در يوٜدث٦ تټ٩ځدثٺ ٰدٍ ٰٽّد١ُڃ وتأليتٜدٍ           (غ 
 .يتټ٩ًخُر تټځفصٽر تأللً

٨ځال خځٝدځىڂ تټٱٵدًتز تټ٩ثڀٽدر خدثټٵًتي تټځص٩ٽدٳ خاظدثي تټځّدصى٠څثز تإلِدًتبُٽُر         
ټځدتشځً تټ٩ځدٻ    66تټٵًتي تټٙثني ٍٰ تټهويذ "ٍٰ ٰٽ١ُّڃ وتأليتٍٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر 

، ٰځڃ تټځٵًي  َٱثن خ٩عر ي٩ُٰدر تټځّدصىي شدٍوي تټځڅ١ٵدر ٰدٍ ڄهثَدر       "1980تټهوټٍ ټ٩ثپ 
ىت وشهدهٮ تټد٩عدر ٰدٍ ي٨ځثټهدث  ټدً و٘دٯ تټځ٩ثڄدثذ        ڈد . 2012آوتي ٨دثپ  / ٔهً ڀدثيَ  

تټٕهَهذ تټصٍ َصفځٽهدث تټڅدثَ ٰدٍ تأليتٜدٍ تټٱٽّد١ُڅُر تټځفصٽدر وٰدٍ تټؽدى ڂ تټّدىيٌ          
و ټدً تڄمٱددثٚ تټڅٕددثٞ ت ٴصٙددثنٌ تڄمٱثٜددث  . وٰددً تأليتٜددٍ تټٽدڅثڄُددر تټځفصٽددر تټځفصدٻ 

وِدىٮ ٩َدًٚ ڈدىت    ـثنت خځث َتنٌ  ټً شٱٍٕ تټٱٵً وتټ٩ځثټر ٬ُدً تټځّدصٵًذ وتټد١ثټدر،    
 .تټصٵًًَ ٨څه  ٨هتنچ  ـٵث ٨ٽً تټځتشځً

انزقشٚااش انؼاابنًٗ ثًٕخاات يزبثؼااخ إػااالٌ يُظًااخ انؼًاام انذٔنٛااخ ثشااؤٌ انًجاابدا           -2
 ٔانسقٕا األعبعٛخ فٙ انؼًم

خٕددداڂ تټځددددثنئ  1998ٰدددٍ  ٠دددثي ڀصثخ٩دددر  ٨دددالڂ ڀڅ٥ځدددر تټ٩ځدددٻ تټهوټُدددر ټّدددڅر   
ثٴدح  ٘دهتي شٵًَدً ٨دثټځٍ َ٭١دٍ      وتټفٵىٲ تألِثُِر ٍٰ تټ٩ځٻ َدصٿ ٰدٍ ٸدٻ ِدڅر وخثټص٩    

 .  ـهي تټٱةثز تأليخ٩ر ټهىچ تټځدثنئ وتټفٵىٲ

وَصٿ ٨ًٚ تټصٵًًَ ٨ٽً تټځتشځً ڀڃ يؼٻ  ؼًتء ڀڅثٴٕر ظالظُر ـىټڇ ٍٰ تټؽٽّر 
تټ٩ثڀدددر و٩َدددىن  ټدددً ڀؽٽدددُ  نتيذ تټځڅ٥ځدددر  ِدددصمالٖ ت ِدددصڅصثؼثز ڀدددڃ تټځڅثٴٕدددر      

ى ٰدٍ تټځىٜدى٦ لدالٺ تټٱصدًذ     خمٙىٖ يوټىَثز ول١ٟ ٨ځٻ تټص٩ثوڂ تټصٵڅٍ تټصدٍ شڅٱد  
 .تټٵثنڀر

ٸدٻ  وَ٭١ٍ تټصٵًًَ ٨ثنذ ٰةر وتـهذ ڀڃ تټٱةثز تأليخ٧ ټٽځدثنئ وتټفٵىٲ تألِثُِر 
  -:وڈىچ تټٱةثز ڈٍ ِڅر خثټص٩ثٴح

 تټفًَر تټڅٵثخُر وتإلٴًتي تټٱ٩ٽٍ خفٳ تټځٱثوٜر تټؽځث٨ُر. 

 ٍتټٵٝثء ٨ٽً ؼځ٧ُ ئٹثٺ تټ٩ځٻ تټؽدًٌ يو تإلټٍتڀ. 

  ٍ٨ٽً ٨ځٻ تأل٠ٱثٺتټٵٝثء تټٱ٩ٽ. 

 تټٵٝثء ٨ٽً تټصځٍُُ ٍٰ ت ِصمهتپ وتټځهڅر. 
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وخٕٹٻ ٨ثپ شصځعٻ ٬ثَر ڈىت تټصٵًًَ ٍٰ يڂ َٵهپ ٘ىيذ ٔثڀٽر ونَڅثڀُٹر ټٹٻ ٰةر ڀڃ 
ٰةثز تټځدثنئ وتټفٵىٲ تألِثُِر، خڅثء ٨ٽدً ڀدث شځدس ڀالـ٥صدڇ ٰدٍ ٰصدًذ تټّدڅىتز تأليخد٧         

تټځّددث٨هذ تټصددٍ شٵددهڀهث تټځڅ٥ځددر، وشفهَدده  تټّددثخٵر، ويڂ َٹددىڂ خځعثخددر يِددثَ ټصٵُددُٿ ٩ٰثټُددر  
 . خٕٹٻ لثٖ  ټً ـٕه تټځىتين تټهتلٽُر وتټمثيؼُر تټالٌڀر ټصڅٱُىڈثوتألوټىَثز 

ڀفدىي شٵًَدً ٨دثپ     " تټٵٝثء ٨ٽً تټصځٍُ ٍٰ ت ِصمهتپ وتټځهڅدر  " وٸثڂ ڀىٜى٦ 
إلٴًتي تټفًَر تټڅٵثخُر وت"  وخثټصثټٍ ُِصڅثوٺ تټصٵًًَ تټ٩ثټځٍ ټهىچ تټهويذ ڀفىي 2011

 . "تټٱ٩ٽً خفٳ تټځٱثوٜر تټؽځث٨ُر 

 انجشَبيح ٔانًٕاصَخ ٔيغبئم يبنٛخ أخشٖ -3

ڀڃ تټځهٿ ٍٰ ڈىت تټځىٜى٦، ٠ٽدح تټّدثنذ تأل٨ٝدثء تټ٩دًج تټفٹىڀُدىڂ خثټٽؽڅدر       
 : تټځثټُر ڀڃ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ شمُٙٗ تټځدثټ٫ تټځڅثِدر ټصفٵُٳ تټڅٵ١صُڃ تټصثټُصُڃ

ڄٱددثٲ ٨ٽددً تټص٩ددثوڂ تټٱڅددٍ خځددث َصڅثِددح ڀدد٧   يٰدد٧ ڄٙددُح تټدٽددهتڂ تټ٩ًخُددر ڀددڃ تإل  (ي 
تـصُثؼثز ي٠ًتٮ تإلڄصثغ ٍٰ تټهوٺ تټ٩ًخُر، ڀ٧ يڈځُر تټصاٸُه يَٝدث ٨ٽدً شٵدهَٿ    

ون٨دددٿ تټٙدددڅهوٲ  ٸثٰدددر يڄدددىت٦ تټځّدددث٨هذ وتټ٩دددىڂ تټٱڅدددٍ ټٽّدددٽ١ر تټٱٽّددد١ُڅُر     
 .وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر تټٱٽ١ُّڅٍ ټٽصٕ٭ُٻ

شًؼځددر )٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر  تټصىِدد٧ ٰددٍ تِددصمهتپ تټٽ٭ددر تټ٩ًخُددر ٰددٍ ئدد٭ثٺ ڀڅ   (ج 
وتټٽؽددثڂ يِددىتء ٸددثڂ وټددٷ ٰددٍ تټځددتشځً تټ٩ددثپ يو ڀؽٽددُ تإلنتيذ ( ٰىيَددر، وظددثبٳ

 .وت ؼصځث٨ثز تټٱڅُر تأللًي

 راجٛق ارفبقٛبد ٔرٕصٛبد انؼًم انذٔنٛخ -4

ټؽڅددر ش١دُددٳ تټځ٩ددثًَُ تټصثخ٩ددر ټٽځددتشځً، ڈددٍ وتـددهذ ڀددڃ تټٽؽڅصددُڃ تټددهتبځصُڃ         يڂ 
 .ُر شٝٿ ڀځعٽُڃ ٨ڃ تټفٹىڀثز وي٘فثج تټ٩ځٻ وتټ٩ځثٺڈٍ ظالظو. تټصثخ٩صُڃ ټٽځتشځً

 :ځث َٽٍ ثټڅ٥ً ُٰخشؽصځ٧ ټؽڅر ش١دُٳ تټځ٩ثًَُ، وشٵىپ 

 .تټصهتخًُ تټځصمىذ خ٭ُر  ڄٱثو ت شٱثٴُثز تټځٙهٴر -
 .ڀڃ تټهِصىي 19تټصٵثيًَ تټځًِٽر وٰٵث ټٽځثنذ  -
 ڀڃ تټهِصىي 35تټصهتخًُ تټځصمىذ ٨ځال خثټځثنذ  -

 .ٵًًَت  ټً تټځتشځًو٨ٽً تټٽؽڅر يڂ شٵهپ ش

وٍٰ ي٨ٵثج تټٱفٗ تټصٵڅٍ وتټځّصٵٻ تټىٌ شٵىپ خڇ ټؽڅر تټمددًتء، شصدُؿ  ؼدًتءتز    
٨ځددٻ ټؽڅددر ش١دُددٳ تټځ٩ددثًَُ تټصثخ٩ددر ټٽځددتشځً، ټځځعٽددٍ تټفٹىڀددثز وأل٘ددفثج تټ٩ځددٻ         
وتټ٩ځثٺ ًٰ٘ر تټڅ٥ً ڀ٩ث ٍٰ تټ١ًَٵر تټصٍ شّصىٍٰ خهث تټهوٺ تټصٍتڀثشهدث تټځ٩ُثيَدر و    

وَځٹدڃ ټٽفٹىڀدثز   . ٨ٽُهث نٲثٽٳ خث ټصٍتڀثز تټڅثٔةر ٨ڃ ت شٱثٴُثز تټځُِٙځث ُٰځث َص٩
تِصٹځثٺ تټځ٩ٽىڀثز تټىتينذ ٍٰ تټصٵثيًَ تټځٵهڀر ِثخٵث  ټً ټؽڅر تټمددًتء وتإلٔدثيذ  ټدً    
شهتخًُ يلًي ڀ٩صځهذ يو ڀٵصًـر ڀڅى تټهويذ تأللًُذ ټهىچ تټٽؽڅر، وتِص٨ًثء ت ڄصدثچ  ټً 

 .تټىٰثء خثټصٍتڀثشهث و٠ٽح تټځّث٨هذ ټصىټُٻ ڈىچ تټ٩ٵدثز تټ٩ٙىخثز تټصٍ شىتؼههث ٍٰ
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شٵىپ ټؽڅر ش١دُٳ تټځ٩دثًَُ، خدثټڅ٥ً ٰدٍ تټصٵًَدً تټ٩دثپ وتټهيتِدر ت ِصٵٙدثبُر        ٸځث 
خځڅثٴٕر  هثوشدهي ي٨ځثټ. تټ٩ثڀر ټٽؽڅر تټمدًتء ٰٝال ٨ڃ تټىظثبٳ تټصٍ ييِٽصهث تټفٹىڀثز

لالٺ تټؽُّٿ خدثټصٍتپ شٵدهَٿ تټصٵدثيًَ    ٨ثڀر ټٽڅ٥ثپ تټځ٩ُثيٌ ظٿ ش٩ځه  ټً خفط ـث ز تإل
ويلًُت، شڅٹح ټؽڅر تټځدتشځً ٨ٽدً ڀهځصهدث تټًبُّدُر     . تټصٍتڀثز ڀًشد١ر خثټځ٩ثًَُ يَريو 

تټځٙدثنٲ  تټځصځعٽر ٍٰ ٰفٗ ٨هن ڀ٩دُڃ ڀدڃ تټفدث ز تټٱًنَدر خٕداڂ ش١دُدٳ ت شٱثٴُدثز        
 .تټصٍ ٸثڄس ڀى٧ٜ ڀالـ٥ثز ڀڃ ؼثڄح ټؽڅر تټمدًتءو ٨ٽُهث

 االخزًبػٛخ يٍ أخم انؼذانخ االخزًبػٛخ ٔػٕنًخ ػبدنخ  أسضٛبد انسًبٚخ -5

خڅددثء ٨ٽددً ت ِددصڅصثؼثز تټددىتينذ ٰددً شٵًَددً تټٽؽڅددر تټمث٘ددر خثټځڅثٴٕددر تټځصٹددًيذ     
( تټٝدددځثڂ ت ؼصځدددث٨ٍ  ) خٕددداڂ تټهدددهٮ ت ِدددصًتشُؽٍ تټځص٩ٽدددٳ خثټفځثَدددر ت ؼصځث٨ُدددر   

ر ڀدڃ يؼدٻ ٨ىټځدر    خځىؼح ڀصثخ٩ر  ٨الڂ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُدر خٕداڂ تټ٩هتټدر ت ؼصځث٨ُد    
ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټً ټ٩ددثپ   ( 100)٨ثنټددر ووټددٷ ٜددځڃ خڅددىن ؼددهوٺ ي٨ځددثٺ تټددهويذ     

وخڅثء ٨ٽدً ٴدًتي تټځدتشځً ٰدً ڈدىت تټٕداڂ ٰٵده ٴدًي ڀؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح تټ٩ځدٻ             2011
 نيتغ خڅدهت  ٰدً ؼدهوٺ    ( 2011ـٍَدًتڂ  / ؼڅُدٯ ، َىڄُدى   ( )311)تټهوټً ٰدً نويشدڇ   

ټىٜد٧ ڀ٩ُدثي خٕداڂ تټفځثَدر      2012ٻ تټدهوټً ټ٩دثپ   ټځتشځً تټ٩ځ( 101)ي٨ځثٺ تټهويذ 
خههٮ و٧ٜ شىُ٘ر ڀّصٵٽر خٕداڂ ييٜدُر تټفځثَدر    ( تټٝځثڂ ت ؼصځث٨ً ) ت ؼصځث٨ُر 

ت ؼصځث٨ُر ووټٷ ألڈځُصهث ًٰ شى٧ُِ ڄ١ثٲ ش٭١ُدر تټٝدځثڂ ت ؼصځدث٨ً وڀّدثڈځر ڈدىچ      
ثِدددُر تأليٜدددُر ٰدددً شمٱُدددٯ تألظدددً ت ؼصځدددث٨ً ټالٌڀدددثز ت ٴصٙدددثنَر وتټځثټُدددر وتټُّ   

وتټٹىتيض تټ١د٩ُُدر ڀدڃ ـُدط شىِد٧ُ ڄ١دثٲ خ٩دٛ ٜدځثڄثز شداڀُڃ تټدهلٻ وتټفٙدىٺ           
٨ٽً تټ٨ًثَر تټٙفُر ټُٕځٻ ؼځ٧ُ تټّٹثڂ وـځثَدر ڀّدصىي ٨دُٓ تټڅدثَ ٨څده ڀىتؼهدر       
٠ددىيئ ٰددً تټفُددثذ ڀعددٻ تټد١ثټددر وت ٨ددصالٺ تټٙددفً يو تټ٩ؽددٍ يو تټٕددُمىلر يو ٰٵددهتڂ   

 .ڀ٩ُٻ تألًِذ 

هيتِددر ت ِصٵٙددثبُر تټ٩ثڀددر ټٽؽڅددر تټمدددًتء تټځ٩څُددر  ٸځددث شؽددهي تإلٔددثيذ  ټددً يڂ تټ 
ټځددتشځً ( 100)خص١دُددٳ ت شٱثٴُددثز وتټصى٘ددُثز وتټصددً ؼددًز ڀڅثٴٕددصهث لددالٺ تټددهويذ   

 .ٴه ٔځٽس ٘ٹىٸث ڀمصثيذ شص٩ٽٳ خثټٝځثڂ ت ؼصځث٨ً  2011تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ 

 سٔذ انًجبدسح نذٖ انشجبة -6

آوتي / ڀدثيَ  ( )310)ټ٩ثنَدر  ٴًي ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً ٰدً نويشدڇ ت  
ٜدځڃ خڅدىن ؼدهوٺ    ( ڀڅثٴٕدر ٨ثڀدر  . ) نيتغ ڀىٜى٦ ٨ڃ يٌڀر شٕ٭ُٻ تټٕدثج( 2011

ووټدٷ ٰدً  ٠دثي تټ٩ځدٻ ٨ٽدً      2012ټځدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټً ټ٩دثپ     ( 101)ي٨ځثٺ تټهويذ 
شفىَٻ تټٕدثج تټدثـعُڃ ٨ڃ ٨ځٻ  ټً ڀّصفهظُڃ ټٱًٖ تټ٩ځٻ ـُدط يڂ ٨ځٽُدر شفّدُڃ    

ٙددىٺ ٨ٽددً ٰددًٖ تټ٩ځددٻ و نڀددثؼهٿ ٰددً ت ٴصٙددثن وتټځؽصځدد٧     ٴددهيچ تټٕدددثج ٨ٽددً تټف 
ي٘دددفس شٕددٹٻ شفددهَث ؼددهَث  َىتؼددڇ تټځؽصځدد٧ تټددهوټً ٸٹددٻ  و َٵددهي ـثټُددث يڂ ـددىتټً          

 . ڀٽُىڂ ڀڃ تټٕدثج َڅٝځىڂ  ټً تټٵىي تټ٩ثڀٽر تټ٩ثټځُر ِڅىَث ( 100)

وڄ٥ًت   ټً ت ڄٹځثْ ت ٴصٙثني تټًتڈڃ ٰإڂ ٴٝثَث ِىٲ ٨ځٻ تټٕددثج ي٘ددفس   
ذ ټٽٵٽٳ وٴه َدتني ٨دهپ ٸٱثَدر ٰدًٖ تټ٩ځدٻ ٰدً تټ٩هَده ٰدً تټدٽدهتڂ  ټدً نٰد٧  ٨دهتن             ڀعًُ
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ڀصٍتَهذ ڀڃ تټٕدثج  ټً تټدهلىٺ ٰدً ڀمصٽدٯ يڄٕد١ر ت ٴصٙدثن ٬ُدً تټځدڅ٥ٿ تټدىي َصّدٿ          
خ٩دددهپ تټُٵدددُڃ وتټ٩ځدددٻ ټّدددث٨ثز ٠ىَٽدددر و ڄصثؼُدددر وڀدددهتلُٻ ڀڅمٱٝدددر وشدددهڄً تټفځثَدددر   

ٍتَدده ت ٨صددًتٮ خددًوؾ تټځدددثنيذ ټددهي    وخثټصددثټً ش. ت ؼصځث٨ُددر و٤ددًوٮ تټ٩ځددٻ ٨ثڀددر   
تټٕدددثج خث٨صدثيڈددث تِددصًتشُؽُر ٨ځٽُددر و٩ٰثټددر ټصفًَددً تټ١ثٴددثز تألخصٹثيَددڇ وتإلخهت٨ُددر     
وتإلڄصثؼُددر تټٹثڀڅددر ټددهي تټٕدددثج ڀددڃ يؼددٻ شځٹُددڅهٿ ڀددڃ تٸصّددثج تټځ٩ددثيٮ وتټځهددثيتز    
وِٽىٸُثز ولدًتز شٍَه ڀڃ ًٰ٘هٿ ًٰ تټفٙىٺ ٨ٽدً ٰدًٖ ٨ځدٻ  بدٳ ڀدڃ لدالٺ       

ټص٩ٽددُٿ وتإلئددثن وتټصددهيَح تټځهڅُددُڃ ٨ٽددً ٸُٱُددر خددهء وشڅ٥ددُٿ تټځٕددثي٧َ ِددىتء  تټدده٨ٿ وت
ټٍَثنذ ٴثخٽُصهٿ ټالِصمهتپ يو تټدهء خځًٕو٦ لثٖ خهٿ وشّدهُٻ تڄدهڀثؼهٿ ٰدً ت ٴصٙدثن     

 .    تټى٠څً

 يُبقشخ يزكشسح زٕل انٓذف اقعزشارٛدٙ نهسًبٚخ  -7

تټ٩هتټدر ت ؼصځث٨ُدر ڀدڃ    ٍٰ  ٠ثي ٨ځٽُر ڀصثخ٩ر  ٨الڂ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر خٕداڂ  
، شٿ و٧ٜ  ٠ثي ڀڅثٴٕر ڀصٹًيذ ڀڃ ٴددٻ ڀدتشځً تټ٩ځدٻ     2008يؼٻ ٨ىټځر ٨ثنټر ټ٩ثپ 

تټددهوټٍ ـددىٺ ڈددهٮ ڀددڃ تألڈددهتٮ تإلِددصًتشُؽُر تأليخ٩ددر خٙددٱر نويَددر ټددصٱهٿ تټىٜدد٧      
وڀمصٽدددٯ تـصُثؼدددثز تأل٨ٝدددثء وتز تټ٩الٴدددر خٹدددٻ ڈدددهٮ  ِدددصًتشُؽٍ وشٵدددهَٿ تټددده٨ٿ      

 .تټځڅثِح

 :ندُخ انُظى ** 

شؽصځدد٧ ڈددىچ تټٽؽڅددر ٨څدده تټفثؼددر ٰددٍ ـثټددر وؼددىن ڀٵصًـددثز ټص٩ددهَٻ ڄ٥ددثپ تټ٩ځددٻ     
 .خثټځتشځً 

 انهدُخ انزُظًٛٛخ** 

٨ٝدىت ٨دڃ ًَٰدٳ    ( 14), ٨ٝىت ٨دڃ ًَٰدٳ تټفٹىڀدثز    ( 28)شصٹىڂ تټٽؽڅر ڀڃ 
٨ٝدىت ٨ددڃ ًَٰدٳ تټ٩ځددثٺ وشٵدىپ خصڅ٥ددُٿ ِدًُ ي٨ځددثٺ     ( 14) ڀڅ٥ځدثز ي٘دفثج تټ٩ځددٻ   

 .تټځتشځً 

 :نؼضٕٚخ ندُخ اػزًبد ا** 

شصٹىڂ تټٽؽڅر ڀدڃ ڀځعدٻ ٨دڃ تټفٹىڀدثز وڀځعدٻ ٨دڃ ي٘دفثج تټ٩ځدٻ وڀځعدٻ ٨دڃ           
 .تټ٩ځثٺ وشٹىڂ تؼصځث٨ثشهث ڀ٭ٽٵر 

 : رشكٛم انهدــــــــــبٌ ■  

آَددثي / ڀددثَى  29َددصٿ شٕددٹٻ تټٽؽددثڂ لددالٺ تؼصځث٨ددثز تټٱددًٲ َددىپ تټعالظددثء تټځىتٰددٳ     
 .ٍٰ تټؽٽّر ت ٰصصثـُر  وَصٿ  ٴًتي تټصٕٹُٻ تألوټً ټٽؽثڂ ڀڃ ٴدٻ تټځتشځً 2012

 رغدٛم انًزسذثٍٛ ■   

 :رقشٚش سئٛظ يدهظ اقداسح ٔرقشٚش انًذٚش انؼبو  -1

خإڀٹثڂ تألٔمثٖ تټًت٬دُڃ ٍٰ  ؼًتء ڀهتلٽر تټصّؽُٻ ٰدٍ وٴدس ڀدٹدً ٨دڃ ٠ًَدٳ      
 :تټٱثٸُ يو تټهثشٯ يو تټدًَه تإلټٹصًوڄٍ ٨ٽً تټڅفى تټصثټٍ 
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  41227997730: تټهثشٯ + 

  ُ41227998944: تټٱثٸ + 

  ٍخًَه تټٹصًوڄ :ilo.org@orateurs 

 .وَصٿ تټصّؽُٻ يظڅثء تڄ٩ٵثن تټځتشځً خثټصىؼڇ  ټً ڀٹصح شّؽُٻ تټځصفهظُڃ

 

 

■■■ 
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 انقغـــــى انثبنث
 
 
 
 

 رقشٚش ػٍ َشبط انًدًٕػخ انؼشثٛخ
 312ػهٗ ْبيش أػًبل انذٔسح 

 انذٔنٙنًدهظ إداسح يكزت انؼًم  
 2011 رششٍٚ ثبَٙ/ َٕفًجش
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 اعزُزبخبد االخزًبع انزُغٛقٙ
 نألػضب  انؼشة 

 ثًدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٙ
 

 (14/11/2011خُٛف، ) 
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 اعزُزبخبد االخزًبع انزُغٛقٙ

 نألػضب  انؼشة ثًدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٙ

 (14/11/2011خُٛف ) 

 

شدٿ ٨ٵده   ( د٩عر تټهتبځر ټٽځڅ٥ځدر خؽڅُدٯ  ڀٹصح تټ)خه٨ىذ ڀڃ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر 
ت ؼصځددث٦ تټصڅّددُٵٍ ټأل٨ٝددثء تټ٩ددًج خځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ٨ٽددً ڈددثڀٓ  

خهدددهٮ  14/11/2011ټځؽٽدددُ تإلنتيذ ووټدددٷ خؽڅُدددٯ خصدددثيَك   312ي٨ځدددثٺ تټدددهويذ 
تټصفثوي وشڅّدُٳ تټځىتٴدٯ تټ٩ًخُدر ـدىٺ تټځىٜدى٨ثز تټځ١ًوـدر ٨ٽدً ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ          

 .ٜځڃ تڈصځثڀثز وتوټىَثز وڀٙثټؿ تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر ڈىچ تټهويذ وشهلٻ

وٸددثڂ ت ؼصځددث٦ خًبثِددر ڀ٩ددثټٍ تټّددُه يـځدده ڀفځدده ټٵځددثڂ تټځددهًَ تټ٩ددثپ ټځڅ٥ځددر   
ٔمٙددث ڀددڃ ي٨ٝددثء ڀؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ      30تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر وخفٝددىي ڄفددى   

تټدهوټٍ وڀځعٽددٍ تټدهوٺ تټ٩ًخُددر تټځٕدثيٸر خٙددٱر ڀًتٴدح ڀدد٧ ڀٕدثيٸر ٨ددهن ڀددڃ وٌيتء      
وٌَددً تټٵددىي تټ٩ثڀٽددر وتټهؽددًذ     –ڀ٩ددثټٍ تټّددُه يـځدده تټد٨ًددٍ    : ٻ تټ٩ددًج وڈددٿ تټ٩ځدد

وٌَدً تټ٩ځدٻ    –خؽځهىيَر ڀًٙ تټ٩ًخُر وڀ٩ثټٍ تټُّه ؼځُدٻ خدڃ ڀفځده ٨ٽدٍ ـځُدهتڂ      
خځځٽٹر تټدفًَڃ وڀ٩ثټٍ تټُّه ٔدًخٻ ڄفدثَ وٌَدً تټ٩ځدٻ خثټؽځهىيَدر تټٽدڅثڄُدر، و٨دهن        

تټّددُه تخددًتڈُٿ ِدد٩ُه تټ٩ددهوٍٰ     ِدد٩ثنذ: ڀددڃ تټّددٱًتء تټ٩ددًج تټځ٩صځددهَڃ خؽڅُددٯ وڈددٿ     
ؼځهىيَدر  )، ِد٩ثنذ تټّدُه ڈٕدثپ خدهي     (ٰٽّد١ُڃ )، ٩ِثنذ تټّدُه  خدًتڈُٿ لًَٕدڇ    (تټُځڃ)

  ٜثٰر  ټً ڀځعٽٍ ڀڅ٥ځصٍ تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر وتټهوټُر(. ڀًٙ تټ٩ًخُر

 (ڀًٰٳ ٴثبځر خاِځثء تټځٕثيٸُڃ)   

تټ٩ًخُددر  تٰصددصؿ ڀ٩ددثټٍ تټّددُه يـځدده ڀفځدده ټٵځددثڂ تټځددهًَ تټ٩ددثپ ټځڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ          
ت ؼصځددث٦ ٰددٍ شځددثپ تټّددث٨ر تټعثڄُددر خ٩دده تټ٥هددً خٹٽځددر يـددح ُٰهددث خثټځٕددثيٸُڃ وخىؼددڇ      
لثٖ ڀ٩ثټٍ تټُّه ًٔخٻ ڄفثَ وًٌَ تټ٩ځٻ خثټؽځهىيَر تټٽدڅثڄُر ټځٕثيٸصڇ ألوٺ ڀدًذ  
ڀ٧ شؽهَه تټصهڅةر ټأل٨ٝثء تټ٩دًج تټدىَڃ ٰدثٌوت خځٵث٨ده ٰدٍ ڀؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح تټ٩ځدٻ         

ڀصځڅُث ټهٿ ٸٻ تټڅؽثؾ وتټصىُٰٳ ٍٰ شفٵُدٳ ڀٍَده ڀدڃ    ( 2014 – 2011)تټهوټٍ ټٽٱصًذ 
 . تټځٹثِح ټٽځ١ثټح تټ٩ًخُر

ظٿ ٨ًٚ ڀ٩ثټُدڇ ڀٕدًو٦ ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ ت ؼصځدث٦ خإٜدثٰر ٠ٽدح وٌتيذ تټ٩ځدٻ         
خثټدفًَڃ خإـث٠ر تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر ٨ٽځث خثټؽهىن تټځدىوټر ټٽًن ٨ٽدً تټٕدٹىي تټځٵهڀدر    

تټمث٘در خ٩دهپ تټصځُُدٍ ٰدٍ      111شٱثٴُدر يٴدٿ   ٜه ڀځٽٹدر تټدفدًَڃ خٕداڂ ٨دهپ تـصدًتپ ت      
تټ٩ځٻ وتټځهڅر ووټٷ شفس خڅه ڀث َّصؽه ڀڃ ي٨ځثٺ وشٿ ت٨صځدثن ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ ت ؼصځدث٦     

 :تټصڅُّٵٍ ٸثټصثټٍ
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 .تټصى٧ِ ٍٰ تِصمهتپ تټٽ٭ر تټ٩ًخُر ٍٰ يڄ١ٕر ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر  -1

 .ـٙر تټصى٤ُٯ تټ٩ًخُر ٍٰ يؼهٍذ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر   -2

تټدًڄثڀػ تټځ٩ٌٍ ټٽص٩دثوڂ تټٱڅدٍ ټٙدثټؿ تأليتٜدٍ تټ٩ًخُدر تټځفصٽدر وڀصثخ٩در         -3
 .تټصفًٸثز  تټمث٘ر خه٨ٿ تټٙڅهوٲ تټٱٽ١ُّڅٍ ټٽصٕ٭ُٻ وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر

ټځتشځً تټ٩ځٻ تټ٩ًخٍ ټ٩دثپ  ( 39)لىتڂ ِىڀثُٰث لالٺ تټهويذ / شٹًَٿ تټُّه  -4
٩ځدٻ تټهوټُدر وتټصٕدثوي    خځڅثِدر ٴًج تڄصهثء ڀهثڀدڇ ٨ٽدً ييَ ڀڅ٥ځدر تټ    2012

 .ـىٺ نوي تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر ًٰ ت ڄصمثخثز تټځٵدٽر

٨ٽً نِصىي ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر خٕداڂ ٌَدثنذ    1986تټصٙهَٳ ٨ٽً ش٩هَٻ  -5
 .تټصځعُٻ تألًَٰٵٍ ٍٰ ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ 

 :ڀث َّصؽه ڀڃ ي٨ځثٺ -6

ټٕددٹىي تټځٵهڀددر ٜدده  وتټځص٩ٽددٳ خث 312ڀددڃ ؼددهوٺ ي٨ځددثٺ تټددهويذ    16تټدڅدده  -
 .تټدفًَڃ ووټٷ خ١ٽح ڀڃ وٌتيذ تټ٩ځٻ خثټدفًَڃ

وخ٩ه ت٨صځثن ؼدهوٺ تأل٨ځدثٺ ٴدثپ ڀ٩دثټٍ تټّدُه تټځدهًَ تټ٩دثپ ټځڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر           
خصٵهَٿ ٨ًٚ شٱُٙٽٍ ٨ڃ ڀٝځىڂ تټدڅىن تټىتينذ ٍٰ تټىظُٵر تټصٍ ي٨دهڈث ڀٹصدح تټد٩عدر    

 .ت ؼصځث٦ تټهتبځر ټٽځڅ٥ځر خؽڅُٯ وتټځ٩ًوٜر ټٽځڅثٴٕر لالٺ

وخځڅثٴٕر ڀّصٱُٝر ټٽځىٜى٨ثز تټځ١ًوـر ٨ٽً ؼهوٺ ي٨ځثٺ ت ؼصځدث٦ تټصڅّدُٵٍ   
 :شى٘ٻ تټځٕثيٸىڂ  ټً ت ِصڅصثؼثز تټصثټُر

 انزٕعغ فٙ اعزخذاو انهغخ انؼشثٛخ فٙ أَشاخ يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ  -1

تټصًـُح خثټصٵهپ تټځفًٌ ٍٰ تټصى٧ِ ٰدٍ تِدصمهتپ تټٽ٭در تټ٩ًخُدر ٰدٍ ڀڅ٥ځدر        -
ټهوټُددر ڀدد٧ تټصاٸُدده ٨ٽددً تِددصځًتي ؼهددىن تأل٨ٝددثء تټ٩ددًج خځؽٽددُ  تټ٩ځددٻ ت

تإلنتيذ ټٽځ١ثټددددر خځٍَددده ڀدددڃ تټصىِددد٧ ٰدددٍ تِدددصمهتپ تټٽ٭دددر تټ٩ًخُدددر وتټددده٨ٿ  
وتټصفُدددر ټځڅ٥ځدددر تټ٩ځدددٻ تټهوټُدددر ټالِدددصؽثخر ټٽځ١ثټدددح تټ٩ًخُدددر ٰدددٍ خ٩دددٛ 
تألـُثڂ وخىؼڇ لثٖ ڄٵهي ؼهىن تټځٹصح تإلٴٽُځدٍ ټٽدهوٺ تټ٩ًخُدر خدُدًوز     

٩هَه ڀڃ  ٘هتيتز ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُدر  ټدً تټٽ٭در تټ٩ًخُدر ٨ٽدً      ټصًؼځر تټ
 .يڀٻ ت ِصځًتي ٨ٽً ڈىت تټځڅهثغ

 :زصخ انزٕظٛف انؼشثٛخ فٙ أخٓضح يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ -2

يٰثنز تټّدُهذ ڄدهي تټڅثٔدٯ ڀدهًَذ تټځٹصدح تإلٴٽُځدٍ ټځڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر           -
ځددر ڄصُؽددر  ټٽددهوٺ تټ٩ًخُددر خدُددًوز خىؼددىن ٜدد٭ى٠ثز ٨ٽددً ڀىتٌڄددر تټځڅ٥    

تألٌڀددر تټځثټُددر تټ٩ثټځُددر ڀدد٧ شًتؼدد٧ تټصٍتڀددثز تټددهوٺ تټځثڄفددر وڈڅددثٶ ؼهددىن  
ڀصىت٘دددٽر ٰدددٍ ڈدددىت تټٕددداڂ ويڂ ـٙدددر تټصى٤ُدددٯ ڀًشد١دددر تيشدث٠دددث وظُٵدددث    

 .  خثټځىتٌڄر
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وڀ٧ وټٷ َتٸه تټځٕثيٸىڂ ٨ٽً تِدصځًتيَر ڀ١ثټددر تأل٨ٝدثء تټ٩دًج     
٩ًخددٍ ٰددٍ  خځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ خٍَددثنذ ـٙددر تټصى٤ُددٯ تټ      

يؼهددٍذ تټځڅ٥ځددر ٨ٽددً يڂ شٵددىپ تټددهوٺ تټ٩ًخُددر خصًٔددُؿ يٰٝددٻ تألٔددمثٖ      
تټځڅثِددددُڃ ټٽ٩ځدددٻ ٰدددٍ ڀڅ٥ځدددر تټ٩ځدددٻ تټهوټُدددر  ويڂ َدددصٿ ت لصُدددثي ٜدددځڃ      

 .تټځًٔفُڃ تټ٩ًج وٍٰ  ٠ثي تټٹىشث

 :انزؼبٌٔ انفُٙ -3

 انزؼبٌٔ انزقُٙ نصبنر انذٔل انؼشثٛخ – 3/1

ٽدهوٺ تټ٩ًخُدر وتټځٹصدح تإلٴٽُځدٍ     تټصًـُح خٍَثنذ ڀىتٌڄر تټځٹصح تإلٴٽُځدٍ ټ  -
ټٽٵددثيذ تإلًَٰٵُددر خځددث ٩َددىن خثټځڅٱ٩ددر ٨ٽددً شڅٱُددى تټځٍَدده ڀددڃ خددًتڀػ تټص٩ددثوڂ   
تټٱڅددٍ وتټصٵڅددٍ ټٙددثټؿ تټددهوٺ تټ٩ًخُددر خٕددٹٻ ٨ددثپ ٨ٽددً يڂ شصىت٘ددٻ ؼهددىن    
تأل٨ٝثء تټ٩ًج خځؽٽُ تإلنتيذ خځ١ثټددر ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر خځٍَده ڀدڃ       

إلٴٽُځُددر ټٍَددثنذ تټځڅٱ٩ددر ټٽځڅ١ٵددر تټ٩ًخُددر    ت ڈصځددثپ وتټدده٨ٿ ټهددىچ تټځٹثشددح ت  
لٙى٘ث ويڂ ټهي ڀڅ٥ځصٍ تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر وتټهوټُر ڀًٕو٦ ڀٕدصًٶ َصځعدٻ   
ٍٰ تألؼڅهذ تټ٩ًخُر ټٽصٕ٭ُٻ ټځىتؼهر تټٝد٭ى٠ثز ت ٴصٙدثنَر وت ؼصځث٨ُدر    
وت ١ًٜتخثز تټصٍ شص٩ًٚ ټهث تټځڅ١ٵر ٍٰ ڈىچ تټٱصًذ تټفّثِر ٰدٍ  ٠دثي   

د٧ ؼٍء ٸدًُ ڀڅڇ ڀدڃ نتلدٻ تلصٙث٘دثز ڀڅ٥ځصُڅدث     تټًخ٧ُ تټ٩ًخٍ وتټىٌ َڅ
وخثټصددثټٍ ٴدده آڂ تألوتڂ ټصٵددهَٿ ؼځُدد٧ ئددٹثٺ تټدده٨ٿ ټصٱ٩ُددٻ تألؼڅددهذ تټ٩ًخُددر     

 .ټٽصٕ٭ُٻ

 انجشَبيح انًؼضص نهزؼبٌٔ انزقُٙ يٍ أخم األساضٙ انؼشثٛخ انًسزهخ – 3/2

شڅثوټس تټّدُهذ ڄدهي تټڅثٔدٯ ڀدهًَذ تټځٹصدح تإلٴٽُځدٍ ټٽدهوٺ تټ٩ًخُدر خدُدًوز           -
تټٹٽځددر ټصٵددهَٿ ٨ددًٚ ڀددىؼٍ ٨ددڃ ڀددهي تټصٵددهپ تټځفددًٌ ٰددٍ شڅٱُددى تټدًڄددثڀػ        
تټځ٩ددٌٍ ڀددڃ يؼددٻ تأليتٜددٍ تټٱٽّدد١ُڅُر تټصددٍ شڅٱددىچ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر         
. خثټص٩ثوڂ ڀ٧ ي٠ًتٮ تإلڄصثغ تټعالظر ٍٰ ٰٽّد١ُڃ و٨دهن ڀدڃ تټؽهدثز تټځثڄفدر     
 وئدددثيز  ټدددً تټځ٩ثڄدددثذ تټصدددٍ ٩َُٕدددهث تټ٩ځدددثٺ وتټٕددد٩ح تټٱٽّددد١ُڅٍ وشدددهڈىي
تألوٜددث٦ ت ٴصٙددثنَر وت ؼصځث٨ُددر ٨ٽددً ييٚ تټىتٴدد٧ ويڂ ڈڅددثٶ تـصُثؼددثز  
ڀصٍتَهذ ټصفُّڃ تټ٥ًوٮ تإلڄّدثڄُر وتټځ٩ُٕدُر ٰدٍ ٰٽّد١ُڃ وڄاڀدٻ ٰدٍ ڀٍَده        
ڀددڃ تټؽهدده ويڂ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر نلٽددس ـثټُددث ٰددٍ ـددىتي ڀدد٧ ت شفددثن        

٦ شىٴُد٧  تألويخٍ ٍٰ ڈىت تټٕاڂ  ٜثٰر  ټً يڄڇ ُِصٿ تټُىپ و٨ٵح ڈىت ت ؼصځدث 
تشٱثٴُدددر ڀددد٧ نوټدددر تټٹىَدددس تټٕدددٵُٵر وتټصدددٍ شد٨ًدددس ڀٕدددٹىيذ خځدٽددد٫ وٴدددهيچ    

 .يټٯ نو ي ټصڅٱُى ڀٕثي٧َ شڅځىَر ٍٰ ٰٽ١ُّڃ 500.000

ظٿ شڅثوٺ تټٹٽځر ٩ِثنذ تټّٱًُ  خًتڈُٿ لًَٕدڇ ِدٱًُ ٰٽّد١ُڃ خؽڅُدٯ ټٽصاٸُده        -
٨ٽدددً تِدددصځًتيَر شدددهڈىي تألوٜدددث٦ ت ٴصٙدددثنَر وت ؼصځث٨ُدددر وتټ٥دددًوٮ      

ُر ٍٰ ٰٽ١ُّڃ وي٨ًج ٨ڃ تټٕٹً وتټصٵهًَ  ټً ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر    تإلڄّثڄ
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و ټددً تټځٹصددح تإلٴٽُځددٍ ټځڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر ټٽددهوٺ تټ٩ًخُددر خدُددًوز ٨ٽددً   
 .تِصځًتيَر ن٨ځهٿ ټٱٽ١ُّڃ

ٸځددث ئددثي ِدد٩ثنشڇ  ټددً شٍتَدده تټٝدد٭ىٞ تټځثټُددر ٨ٽددً تټّددٽ١ر تټٱٽّدد١ُڅُر ڀڅددى  
 ـٙىټهث 

ىڄّدددٹى خځ٩ثٴدصهدددث خ٩دددهپ نٰددد٧  ِدددًتبُٻ   ٨ٽدددً ڀٵ٩ددده ٸثڀدددٻ تټ٩ٝدددىَر ٰدددٍ تټُ  
تټٝدًتبح تټصددٍ شفٙددٽهث ڄُثخددر ٨ددڃ تټّددٽ١ر وشځعددٻ ڄٙددٯ يوتشددح تټځددى٤ٱُڃ  
ڀځث َص١ٽح  ٨هتن نيتِر ٴثڄىڄُر ٨دڃ  ڀٹثڄُدر تڄٝدځثپ ٰٽّد١ُڃ ٸ٩ٝدى ٸثڀدٻ       

 . ٍٰ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

 :وٍٰ ڈىت تټٙهن ٨دً تټځٕثيٸىڂ ٍٰ ت ؼصځث٦ ٨ٽً

ُٱددر لځددُُ ڀ١ددً ٨ٽددً تټٹٽځددر تټصددٍ يټٵثڈددث تټٕددٹً وتټصٵددهًَ  ټددً تټّددُه لٽ -
خثِٿ ًَٰٳ ي٘فثج تټ٩ځٻ يظڅثء ڀڅثٴٕر تټدًڄثڀػ تټځ٩ٌٍ ټٽص٩دثوڂ تټصٵڅدٍ   

 .ڀڃ يؼٻ تأليتٍٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر ڀڃ ٴدٻ ڀؽٽُ تإلنتيذ

تِصځًتي تأل٨ٝثء تټ٩ًج خثټځ١ثټدر خه٨ٿ تټٙدڅهوٲ تټٱٽّد١ُڅٍ ټٽصٕد٭ُٻ     -
٦ تټځددثڄفُڃ تټددىٌ ٨ٵدده ٨ددثپ   وتټفځثَددر ت ؼصځث٨ُددر وڀصثخ٩ددر ڄصددثبػ تؼصځددث   

 .ٍٰ ڈىت تټٕاڂ 2010

تټٕددٹً وتټصٵددهًَ  ټددً نوټددر تټٹىَددس تټٕددٵُٵر ٨ٽددً ن٨ددٿ ڀٕددثي٧َ ټٙددثټؿ      -
يټدٯ نو ي وـدط خدثٴٍ تټدهوٺ تټ٩ًخُدر       500.000ٰٽ١ُّڃ خځدٽ٫ ٴدهيچ  

ټالِصؽثخر ټٽؽهىن تټځدىوټر ټه٨ٿ تټٙڅهوٲ تټٱٽّد١ُڅٍ ټٽصٕد٭ُٻ وتټفځثَدر    
 .ت ؼصځث٨ُر

ځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر ٨ٽدً تِدص٩هتنڈث ټځىت٘دٽر تټؽهدىن     تټٕٹً وتټصٵهًَ ټ -
ڀددڃ لددالٺ تټصڅّددُٳ  ( 2010شٕددًَڃ تټعددثڄٍ   –ڄددىٰځدً )تټځدىوټددر ِددثخٵث  

وتټصٕثوي ڀ٧ تټّٱًتء تټ٩ًج تټځ٩صځهَڃ خؽڅُدٯ وـدط نوټهدٿ ټالِدصؽثخر     
ټځص١ٽدثز ويوټىَثز تټٙڅهوٲ تټٱٽّد١ُڅٍ ټٽصٕد٭ُٻ وتټفځثَدر ت ؼصځث٨ُدر     

 .ٍوَهڈٿ خڅّمر ڀڅهثوتټصٍ ٴثڀس تټځڅ٥ځر خص

 ٨دددهتن خُدددثڂ خثِدددٿ تټځؽځى٨دددر تټ٩ًخُدددر ټٽصڅهَددده خثټ٩ٵىخدددثز تټځثټُدددر تټصدددٍ    -
شٱًٜهث  ًِتبُٻ ٨ٽً تټّٽ١ر تټٱٽ١ُّڅُر ڀڅدى تڄٝدځثڀهث  ټدً تټُىڄّدٹى،     
ويڂ َٵدىپ ڀ٩دثټٍ تټّددُه ٔدًخٻ ڄفدثَ وٌَددً تټ٩ځدٻ خثټؽځهىيَدر تټٽدڅثڄُددر       

ٽد٩ده ت ؼصځدث٨ٍ   خٵًتءذ تټدُثڂ ٨ٽً تټځؽٽدُ لدالٺ تټؽٽّدر تټځمٙٙدر ټ    
 .خهتَر ڀڃ تټّث٨ر تټًتخ٩ر ٨ًٙت( 14/11/2011َىپ تإلظڅُڃ )ټٽ٩ىټځر 

 (ڀًٰٳ ڄّمر ڀڃ خُثڂ تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر) 

تټصٕثوي خُڃ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر وتټد٩عر تټهتبځر ټٱٽ١ُّڃ خؽڅُٯ خٕداڂ   -
 ٨هتن نيتِر ٨ڃ  ڀٹثڄُدر تڄٝدځثپ ٰٽّد١ُڃ  ټدً ٨ٝدىَر ڀڅ٥ځدر        ڀٹثڄُر 

 .رتټ٩ځٻ تټهوټُ
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ركااشٚى انغااٛذ خاإاٌ عاإيبفٛب ٔدٔس انًدًٕػااخ انؼشثٛااخ فااٙ اخزٛاابس يااذٚش ػاابو   -4
 :خذٚذ نًُظًخ انؼًم انذٔنٛخ

 .ركشٚى انغٛذ خٕاٌ عٕيبفٛب -أ

ي٨ًج تټځٕثيٸىڂ ٨ڃ ن٨ځهٿ تټٹثڀٻ ټٽځدثنيذ تټصٍ ي٠ٽٵهدث تټځدهًَ تټ٩دثپ     -
 ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر ټه٨ىذ تټّدُه لدىتڂ ِدىڀثُٰث تټځدهًَ تټ٩دثپ ټځڅ٥ځدر      

ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټ٩ًخددٍ  ( 39)تټ٩ځددٻ تټهوټُددر ټفٝددىي ٩ٰثټُددثز تټددهويذ    
وشڅ٥ددُٿ ـٱددٻ شٹددًَٿ ټددڇ خځڅثِدددر ٴددًج تڄصهددثء  ( 2012ڄُّددثڂ  –يخًَددٻ )

 .ڀهثڀڇ ٨ٽً ييَ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

دٔس انًدًٕػااخ انؼشثٛااخ فااٙ اخزٛاابس يااذٚش ػاابو خذٚااذ نًُظًااخ   - ة
 .انؼًم انذٔنٛخ

ٳ ٨ًخدٍ ټده٨ٿ تټځًٔدؿ تټځڅثِدح     شٹعُٯ تټځٕثويتز ڀڃ يؼٻ  َؽثن شىتٰد  -
ټځڅٙح تټځهًَ تټ٩ثپ تټؽهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر وتټځٱصدًٚ يڂ َٹدىڂ     
تألٴددًج وتألٸعددً شڅثِددٵث ڀدد٧ تټځٙددثټؿ تټ٩ًخُددر وڀص١ٽدثشهددث ٰددٍ تټځًـٽددر    
تټٵثنڀر ٨ٽً يڂ شٵىپ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُدر ٰدٍ تټىٴدس تټځڅثِدح خثټده٨ىذ      

٘دٽُُڃ خځؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح    ټ٩ٵه تؼصځدث٦ تِدصعڅثبٍ ټأل٨ٝدثء تټ٩دًج تأل    
تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ وٴدده َٹددىڂ ٨ٽددً ڈددثڀٓ يٌ ڄٕددثٞ شٵددىپ  تټځڅ٥ځددر خصڅٱُددىچ   
لددالٺ تټٱصددًذ تټٵًَددددر تټٵثنڀددر ټدٽددىيذ نوي تټځؽځى٨دددر تټ٩ًخُددر وشفهَددده      

 .ڀىٴٱهث ٍٰ تڄصمثج ڀهًَ ٨ثپ ؼهَه ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

ؤٌ انزٕعاغ  ػهٗ دعزٕس يُظًخ انؼًم انذٔنٛاخ ثشا   1986انزصذٚق ػهٗ رؼذٚم  -5
 فٙ انزًثٛم اقفشٚقٙ فٙ يدهظ اقداسح

 :ي٨ًج تټځٕثيٸىڂ ٨ٽً

تټٕددٹً وتټصٵددهًَ  ټددً ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر ٨ٽددً ؼهىنڈددث تټځصىت٘ددٽر ټځصثخ٩ددر    -
تټځىٜى٦ وشٕؽ٧ُ تټهوٺ تټ٩ًخُر تټصٍ ټدٿ شٙدثنٲ خ٩ده ٨ٽدً ڈدىت تټص٩دهَٻ ٨ٽدً        

 .تټځٙثنٴر ٨ٽُڇ ٍٰ ڀٙٽفر تټهوٺ تټ٩ًخُر

ُر تټٙدثنيذ ٨دڃ ت ؼصځدث٦ تإلٴٽُځدٍ تإلًَٰٵدٍ تټعدثڄٍ ٨ٕدً        تټصاٸُه ٨ٽدً تټصى٘د   -
وتټځص٩ٽٵدددر خفدددط تټدددهوٺ تإلًَٰٵُدددر ٨ٽدددً   ( 14/10/2011-11ؼىڈثڄّددددً٪ )

 .٨ٽً نِصىي ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر 1986تټځٙثنٴر ٨ٽً تټص٩هَٻ 

تټٕدٹً وتټصٵددهًَ  ټددً وٌتيذ تټٵدىي تټ٩ثڀٽددر وتټهؽددًذ خؽځهىيَدر ڀٙددً تټ٩ًخُددر     -
ؽځى٨ر تإلًَٰٵُر ٨ٽً  يِثٺ ل١ثخدثز  ټدً ڀؽځى٨در نوٺ    خث٨صدثيڈث يبُّر تټځ

٨ٽدً نِدصىي ڀڅ٥ځدر     ٨1986هپ ت ڄفُثٌ وـعهٿ ٨ٽً تټصٙهَٳ ٨ٽدً تټص٩دهَٻ   
 .تټ٩ځٻ تټهوټُر
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 :يب ٚغزدذ يٍ أػًبل -6

ټځؽٽدُ   312ڀڃ ؼهوٺ ي٨ځثٺ تټهويذ  16شفس ڈىت تټدڅه شٿ تټص٩ًٚ  ټً تټدڅه 
ټځٵهڀدددر ٜددده ڀځٽٹدددر تټدفدددًَڃ ټ٩دددهپ   نتيذ ڀٹصدددح تټ٩ځدددٻ تټدددهوټٍ تټځص٩ٽدددٳ خثټٕدددٹىي ت 

خٕداڂ تټصځُُدٍ ٰدٍ تټ٩ځدٻ وتټځهڅدر ووټدٷ خڅدثء         111تـصًتڀهث تشٱثٴُر تټ٩ځٻ تټهوټُر يٴٿ 
 . ٨ٽً ٠ٽح ڀ٩ثټٍ تټُّه ؼځُٻ ـځُهتڂ وًٌَ تټ٩ځٻ خځځٽٹر تټدفًَڃ

شڅثوٺ ڀ٩دثټٍ تټدىًٌَ تټٹٽځدر ڀ٩ددًت ٨دڃ تټٕدٹً وتټصٵدهًَ ټځڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر           
ثشهث تإلَؽثخُر ټٽځّدث٨هذ ٰدٍ ڀ٩ثټؽدر يوٜدث٦ تټ٩ځدثٺ تټځٱٙدىټُڃ       ٨ٽً ؼهىنڈث وڀّثڈځ

ڀڃ تټ٩ځٻ ظٿ ٴثپ خصٵهَٿ خ٩ٛ تټصىُٜفثز ٨ڃ ڀىٜى٦ تټٕٹىي وتټؽهدىن تټصدٍ خدىټصهث    
وشدىټهث تټفٹىڀر تټدفًَڅُر ټځ٩ثټؽدر تټڅصدثبػ تټّدٽدُر ټالٜد١ًتخثز تأللُدًذ تټصدٍ ڀدًز        

ټُڃ ڀدڃ تټ٩ځدٻ ڀد٧  خدهتء     خهث تټځځٽٹر، وخىؼدڇ لدثٖ شٙدفُؿ يوٜدث٦ تټ٩ځدثٺ تټځٱٙدى      
تِص٭ًتخڇ خداڂ تټٕدٹىي شدهوي ـدىٺ تټصځُُدٍ ٰدٍ تټ٩ځدٻ وتټځهڅدر  و يڂ ـٹىڀدر تټدفدًَڃ           
شٱصمً خثشمثو ڀدثنيتز  َؽثخُر ټځڅ٧ تټصځٍُُ وشڅ٥ُٿ ِىٲ تټ٩ځٻ و ١٨ثء تټفًَر ټٽ٩ثڀٻ 
تټىتٰه ټٽصڅٵدٻ نوڂ  وڂ ڀّددٳ ڀدڃ ٘دثـح تټ٩ځدٻ تأل٘دٽٍ وش١دُدٳ ڄ٥دثپ تټصداڀُڃ ٜده           

ٽً تټ٩ځثټر تټى٠څُر وتټىتٰهذ ٨ٽً ـه ِىتء خثإلٜدثٰر  ټدً تټصٙدهٌ ټصههَدهتز     تټد١ثټر ٨
خ٩ٛ تټځتِّثز خٱٙٻ ڄٵثخُُڃ وټٿ َصٿ تشمدثو يٌ  ؼدًتء ٜده تټڅٵثخدثز تټصدٍ تِدصځًز       
ٍٰ ينتء ٨ځٽهث خفًَر ٍٰ  ٠ثي ـً٘څث ٨ٽً تټفٱث٢ ٨ٽً ڀٹثِدح تټدفدًَڃ ٰدٍ ڀؽدثٺ     

 . تټصڅ٥ُځثز وتټفًَثز تټڅٵثخُر

ُڇ  ټً يڂ خ٩ٛ ي٘فثج تټ٩ځٻ  ٍَتټىت ڀصځّدٹُڃ خ٩ځٽُدر تټٱٙدٻ    ٸځث ئثي ڀ٩ثټ
تټصٍ تشمىوڈث ڀ٧ تټځ١ثټدر يَٝث خفٵىٴهٿ ٨ڃ تټٝدًي تټدىٌ ټفدٳ خهدٿ ڄصُؽدر ش١٩دٻ يو       

٨ثڀٻ  ټً ي٨ځثټهٿ  1170تڄمٱثٚ تإلڄصثغ وڀ٧ وټٷ ٰٵه شٿ تټصى٘ٻ  ټً  ٨ثنذ ـىتټٍ 
ُدً ٴددثڄىڄٍ ويڂ ڈڅددثٶ  ٨ثڀددٻ شدٿ ٰٙددٽهٿ خٕددٹٻ ٬  770وڄ٩صددً ـثټُددث يڂ ڈڅدثٶ ـددىتټٍ   

ڀفددثو ز ؼددثنذ إل٨ددثنشهٿ  ټددً ي٨ځددثټهٿ وڄص١ٽدد٧  ټددً  ٨ددثنذ تټڅ٥ددً ٰددٍ تټٕددٹىي و٨ددهپ   
ٴدىټهث ٍٰ ڈىچ تټهويذ ټځؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ وؼهىنڄث ڀّصځًذ ټځ٩ثټؽر ڈىچ 

 .تټٵُٝر خثټٹثڀٻ

وشڅددثوٺ تټّددُه ٨ددده تهلل ـّددُڃ ٨ٝددى ڀؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ وڀځعددٻ  
ثن تټ٩ثپ ټڅٵثخثز ٨ځثٺ تټدفًَڃ تټٹٽځر ټٽصٕدٹُٷ ٰدٍ تأليٴدثپ تټصدٍ ينټدً خهدث ڀ٩دثټٍ        ت شف

تټىًٌَ و٨دً ٨ڃ ٴٽٵڇ شؽثچ شدث٠ا تإلؼًتءتز تټصٍ شٿ تشمثوڈث إل٨ثنذ تټځٱٙدىټُڃ ٨دڃ   
 6يو  ٨5ثڀددٻ ٰٵددٟ  ټددً ٨ځٽهددٿ لددالٺ  170تټ٩ځددٻ ـُددط يڄددڇ ټددٿ َددصٿ  ٨ددثنذ     ٴًتخددر 

ىڀر تټدفًَڅُر خه٧ٰ  ٨ثڄر ڀثټُر  ټً ڀدڃ  ٩َځدٻ ټفدُڃ    ئهً ڀ٧ تټځ١ثټدر خاڂ شٵىپ تټفٹ
ٸځددث ي٨ددًج ِددُثنشڇ ٨ددڃ تټځٱثؼدداذ خدداڂ ٰٙددٻ تټ٩ځددثٺ ٸددثڂ َددصٿ ٰددٍ   . ڀ٩ثټؽددر يوٜددث٨هٿ

َٕددٷ ُٰددڇ ٰددٍ ؼهَددر وؼهددىن ڀ٩ددثټٍ  تټددًيٌ ٬ُددً يڄددڇ ٰددٍ تټىٴددس تټددىٌ    تټ٭ثټددح خّدددح
 .ټً ي٨ځثټهٿتټىًٌَ ًَي يڂ تټفٻ َٹځڃ ٍٰ تشمثو تټٵًتي تټُّثٍِ خإ٨ثنذ تټځٱٙىټُڃ  

ظٿ يٜثٮ ڀ٩ثټٍ تټىًٌَ خاڂ تټفٹىڀر شٵىپ خه٧ٰ  ٨ثڄر ټځڃ  ٩َځٻ ويڂ تټدىٌتيذ  
 .شصفځٻ ڀّتوټُثشهث ٍٰ ڈىت تټٕاڂ
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 ٍٛرفبػم انًشبسك 

وٰددٍ ڈددىت تټٙددهن ٨دددً تټځٕددثيٸىڂ ٨ددڃ تټٕددٹً وتټصٵددهًَ ټځ٩ددثټٍ تټّددُه ؼځُددٻ         
ـ    ث٠در تأل٨ٝدثء   ـځُهتڂ وًٌَ تټ٩ځٻ خځځٽٹر تټدفًَڃ ٨ڃ تټځددثنيذ تټصدٍ تشمدىڈث إل
ؼڅُدٯ،  ( )312)تټ٩ًج خځؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ تټځٕدثيٸُڃ ٰدٍ تټدهويذ    

خځىٜدى٦ ولٽٱُدثز تټٕدٹىي و٨دڃ تټصىٜدُفثز      ( 2011شًَٕڃ تټعدثڄٍ   –ڄىٰځدً 
تټصٍ ٴهڀهث ٍٰ ڈىت تټٕاڂ وتټصٍ ټځُ تټځٕدثيٸىڂ ڀدڃ لالټهدث وؼدىن ي٬ددر ـٵُٵُدر       

ټدُددر تټځٕددثيٸُڃ َعڅددىڂ ٨ٽددً ټٽى٘ددىٺ  ټددً ـٽددىٺ شًٜددٍ ؼځُدد٧ تأل٠ددًتٮ ويڂ ٬ث
تٴصددًتؾ ڀ٩ددثټٍ تټّددُه تټددهٸصىي يـځدده ـّددڃ تټد٨ًددٍ وٌَددً تټٵددىي تټ٩ثڀٽددر وتټهؽددًذ  
خؽځهىيَددر ڀٙددً تټ٩ًخُددر خدده٨ىذ ي٠ددًتٮ تټڅددٍت٦  ټددً تټصًَددط و ٨ددثنذ تټڅ٥ددً ٰددٍ    
تټٕٹىي وتټ٩ىنذ خهث ٍٰ  ٠ثي ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُدر ٰدٍ ڀفثوټدر ټځ٩ثټؽدر تټځٕدٹٽر      

فٱث٢ ٨ٽً تټځٙٽفر تټ٩ثڀر ټٽى٠ڃ تټ٩ًخٍ وٍٰ ـثټر تټٱٕٻ نتلٻ تټدُس تټ٩ًخٍ وتټ
 .َځٹڃ  ٨ثنذ شٵهَٿ تټٕٹىي  ټً تټځڅ٥ځر تټهوټُر

 .وتٸه تټؽځ٧ُ ٨ٽً تڈځُر ٨ىنذ ؼځ٧ُ تټ٩ځثٺ تټځٱٙىټُڃ تټً ت٨ځثټهٿ

 :رٕصٛخ ػبيخ -7

تټٕددٹً وتټصٵددهًَ ټځڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټ٩ًخُددر ٨ٽددً ؼهىنڈددث تټځصىت٘ددٽر ټدده٨ٿ          -
خدددُڃ تټىٰدددىن تټ٩ًخُدددر تټځٕدددثيٸر ٰدددٍ تألڄٕددد١ر  وش٩ٍَدددٍ تټص٩دددثوڂ وتټصڅّدددُٳ

وتټٱ٩ثټُثز تټهوټُر وٰٳ ڀٙدثټؿ وتڈصځثڀدثز تټځڅ١ٵدر تټ٩ًخُدر، وٸدىټٷ ٨ٽدً       
ـّڃ  ٨هتن وظُٵر ڈىت ت ؼصځث٦ تټصڅُّٵٍ تټصٍ ش٩صدً يِثِث ټٽفىتي وتټڅٵدثْ  
ڀ٧ شاَُه تټؽځ٧ُ ټځث شٝدځڅصڇ ڈدىچ تټىظُٵدر ڀدڃ شفٽدُالز ټٽځىٜدى٨ثز ڀفدٻ        

ـدددثز تټهت٨ځدددر ټؽهدددىن تأل٨ٝدددثء تټ٩دددًج خځؽٽدددُ  نتيذ  ت ؼصځدددث٦ وتټځٵصً
 .ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ

 

*  *  * 
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 ثـٛــــــــــــــــــبٌ

 ثبعى انًدًٕػخ انؼشثٛخ زٕل انٕضغ فٙ فهغاٍٛ

 

إٌ انًدًٕػااااخ انؼشثٛااااخ إر رؤكااااذ ػهااااٗ ضااااشٔسح إٚداااابد زاااام ػاااابدل ٔشاااابيم     

شاشػٛخ انذٔنٛاخ ٔانًجابدسح    نقضٛـــــــــــــخ انشاؼت انفهغااُٛٙ ػهاٗ أعابط قاشاساد ان     

انؼشثٛـــــــــــــــخ نهغاالو ٔراشٖ انًدًٕػاخ ثاؤٌ انزٕخاّ انفهغاُٛـاـٙ نُٛام انؼضٕٚـاـخ         

انكبيهــــــخ فــــــٙ األيى انًزساذح زاق طجٛؼاٙ ٔرابسٚخٙ نهشاؼت انفهغاُٛـــاـٙ ٔكازنف        

ـــاااـى زاااق فهغاٛــــــــــاااـٍ ثبنؼضٕٚـــــاااـخ انكبيهاااخ فاااٙ انٕكااابالد انًزخصصاااخ نأليـ      

انًزســـااااـذح ٔقااااذ خااااب  رؼجٛــااااـش انًدزًااااغ انااااذٔنٙ يااااٍ خااااالل يااااُر فهغاٛـــــــااااـٍ   

عاااغ اناااز٘ انؼضٕٚــــــــاااـخ انكبيهــــــاااـخ فاااٙ ٔكبنــاااـخ انَٕٛغكـــــــاااـٕ ٔانزصااإٚذ انٕا

 زصهذ ػهّٛ فهغاٛــــــٍ،

ياـذ  ٔفٙ ْازا انغاٛبا فئَُاب َاذٍٚ َٔغازُكش اقخـــــاـشا اد انؼقبثٛــــــاـخ انزاٙ قب        

ثٓااب انقـااـٕح انقبئًـــــــااـخ ثبالززـــااـالل ضااذ انشؼــااـت انفهغاااُٛٙ ثشااكم ػاابو ٔأطااشاف  

 2000اقَزبج انثالثـــــــــخ ثشكم خبص ٔكابٌ أثشصْاب إػـــــاـالٌ إعاشائٛم ػاٍ ثُاب        

ٔزــــــذح اعزٛابَٛـــــــــــخ خذٚذح فٙ انقـــــــــذط ٔكزنف ٔقف رسٕٚام انؼبئـــــــاـذاد   

ٚجٛــــــخ انزٙ ردًؼٓب إعشائٛم َٛبثخ ػٍ انغهاــــــــخ ْٔٙ رشاكم َصاف سٔارات    انضش

م َقااام انجضااابئغ انًٕظفٛـــاااـٍ فاااٙ فهغاٛـاااـٍ ٔكااازنف يُاااغ انزشاااغٛم ٔانسشكاااخ ٔرؼاٛااا

 ٔانزجبدل انزدبس٘،

يااٍ ُْااب فئَُـااـب َااشٖ ثضااشٔسح سفااغ انصــــــااـٕد ٔإداَااخ ْاازِ انًًبسعـــااـبد          

 .ٛهٛــــــخ ثسق انشؼــــــت انفهغاُٛــــــــٙاقعشائ نالَزٓبكبدٔٔضغ زذ 

 

*  *  * 
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 قبئًخ ثؤعًب  انغبدح انًشبسكٍٛ

 فٙ االخزًبع انزُغٛقٙ نألػضب  انؼشة

 ثًدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٙ

 (2011رششٍٚ انثبَٙ / َٕفًجش 14خُٛف،  ) 312انذٔسح 

 

 خؽځهىيَر ڀًٙ تټ٩ًخُر وًٌَ تټٵىي تټ٩ثڀٽر       ٨ًٍيـځه تټد/ ڀ٩ثټٍ تټُّه -1

 ؼځُٻ خڃ ڀفځه ٨ٽٍ ـځُهتڂ   وًٌَ تټ٩ځٻ خځځٽٹر تټدفًَڃ / ڀ٩ثټٍ تټُّه -2

 وًٌَ تټ٩ځٻ خثټؽځهىيَر تټٽدڅثڄُر          ًٔخٻ ڄفثَ / ڀ٩ثټٍ تټُّه -3

 ِٱًُ تټد٩عر تټهتبځر ټهوټر ٰٽ١ُّڃ خؽڅُٯ   خًتڈُٿ لًَٕڇ/ ٩ِثنذ تټّٱًُ -4

 ِٱًُ تټد٩عر تټهتبځر ټٽُځڃ خؽڅُٯ ٩ُه تټ٩هوٍٰ خًتڈُٿ ِ/ ٩ِثنذ تټّٱًُ -5

 ِٱًُ تټد٩عر تټهتبځر ټځًٙ خؽڅُٯ   ڈٕثپ خهي/ ٩ِثنذ تټّٱًُ -6

 انسكٕيـــــــبد

 ڀځٽٹر تټدفًَڃ/ ـٹىڀثز  ڀفځه ٨ٽٍ تألڄٙثيٌ/ تټُّه -7

 ڀځٽٹر تټدفًَڃ/ ـٹىڀثز   ٰثيوٲ يڀُڃ/ تټُّه -8

 ًَڃڀځٽٹر تټدف/ ـٹىڀثز   ٨دثَ ڀ٩صىٲ/ تټُّه -9

 تټد٩عر تټهتبځر ټهوټر ٰٽ١ُّڃ خؽڅُٯ   خًتڈُٿ ڀىًِ/ تټُّه -10

 تټد٩عر تټهتبځر ټهوټر ٴ١ً خؽڅُٯ  ٨ٽٍ يـځه تټمٽُٱٍ/تټُّه -11

 تټد٩عر تټهتبځر ټهوټر تټٹىَس خؽڅُٯ  ڀثټٷ تټىٌتڂ/ تټُّه -12

 ټدڅثڂ/ ـٹىڀثز   ٨ده تهلل يٌوٲ/ تټُّه -13

 ّىنتڂتټ/ ـٹىڀثز   ڀفځه تټٵًٍٔ/ تټُّه -14

 تإلڀثيتز/ ـٹىڀثز  ڀدثيٶ ٩ُِه تټ٥ثڈًٌ/ تټُّه -15

 ڀؽٽُ وٌيتء تټ٩ځٻ خهوٺ ڀؽٽُ تټص٩ثوڂ/ تټځهًَ تټ٩ثپ ِثټٿ ٨ٽٍ تټځهًٌُ/ تټُّه -16

 تټد٩عر تټهتبځر ټٽؽٍتبً خؽڅُٯ  ڀًتن خىٴثنوپ/ تټُّه -17

 تټؽٍتبً/ ـٹىڀثز  ڀفځه ٴهوؾ/ تټُّه -18

 ثڂټدڅ/ ـٹىڀثز  ٬ّثڂ نَدر/ تټُّه -19

 ټدڅثڂ/ ـٹىڀثز  ڄٍتي ٘ث٬ُر/ تټُّه -20
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 تټ٩ّىنَر/ تټمدًُ تټٵثڄىڄٍ ټىٌتيذ تټ٩ځٻ   ٨هڄثڂ تټصالوٌ/ تټُّه -21

 ڀّصٕثي ټٕتوڂ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر خثټد٩عر تټهتبځر ټألينڂ  ٔٹًٌ تټهؼثڄٍ/ تټُّه -22

 تټص٩ثوڂ تټځٹصح تټصڅٱُىٌ ټځؽٽُ وٌيتء تټ٩ځٻ ټهوٺ ڀؽٽُ   ؼځثٺ تټّٽځثڂ/ تټُّه -23

 أصسبة األػًبل

 تإلڀثيتز/ ي٘فثج ي٨ځثٺ لٽُٱر لځُُ ڀ١ً تټٹ٩دٍ/ تټُّه -24

 تټدفًَڃ/ ي٘فثج ي٨ځثٺ  ٨عځثڂ ڀفځه ًَٔٯ تټًَُ/ تټُّه -25

 تټؽٍتبً/ ي٘فثج ي٨ځثٺ    ڀٵثشٽٍ تټځفٱى٢/ تټُّه -26

 انؼًــــــــبل

 تټؽٍتبً/ ٨ځثٺ    ٴهوَ ـثؼر/ تټُّهذ -27

 تټدفًَڃ/ ٨ځثٺ   ڀفځه ـُّڃ ٨ده تهلل/ تټُّه -28

 يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ

 ڀهًَ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ټٽهوٺ تټ٩ًخُر ٍٰ خًُوز ڄهي تټڅثٔٯ/  تټُّهذ -29

 ڀّصٕثي خهَىتڂ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ خؽڅُٯڀفځه ٨ٽٍ وټه ُِهٌ   / تټُّه -30

 تټ٩ځٻ تټهوټُر خؽڅُٯ ڀّصٕثيذ خځڅ٥ځر  ڄىيت ٸثڀٻ/ تټُّهذ -31

 يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ

 تټځهًَ تټ٩ثپ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر  يـځه ڀفځه ټٵځثڂ/ ڀ٩ثټٍ تټُّه -32

 يبُُ ڀٹصح تټد٩عر تټهتبځر ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر خؽڅُٯ يٜث ٴُّىڀر/ تټُّه -33

 ڀٹصح تټد٩عر تټهتبځر ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر خؽڅُٯ  ٌڈًُذ ٴٙدىٌ/ تټُّهذ -34

 

*  *  * 
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 ثدُٛف انجؼثخ انذائًخ نًُظًخ انؼًم انؼشثٛخ

 

 

 

 

 

 نًدهظ إداسح ( 312)َزبئح اخزًبػبد انذٔسح 

 يكزت انؼًم انذٔنٗ

 (2011رششٍٚ انثبَٙ / َٕفًجش 18 - 3خُٛف ، )  

 

 

 

 

 

 

 

 يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ
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 نًدهظ إداسح ( 312)َزبئح اخزًبػبد انذٔسح 

 يكزت انؼًم انذٔنٗ

 

ټځؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټً وتټصددً شددٿ ( 312)ځث٨ددثز تټددهويذ خځڅثِدددر تلصصددثپ تؼص

شٕدًَڃ  / ڄدىٰځدً   18 ټدً   ٨3ٵهڈث ًٰ ڀٵً ڀڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر خؽڅُدٯ لدالٺ تټٱصدًذ ڀدڃ       

، وٰدددٳ تټصًشُددددثز تټؽهَدددهذ ټّدددًُ ي٨ځدددثٺ ڀؽٽدددُ تإلنتيذ ـُدددط شدددٿ شىٌَددد٧      2011تټعدددثڄً 

تڄ٥دً ؼدهوٺ   )يؼدٍتء ڀڅدعٵدر ٨څهدث    تټځىٜى٨ثز تټځ١ًوـر ٨ٽً ؼهوٺ تأل٨ځثٺ  ټً يٴّدثپ و 

انجؼثاخ انذائًاخ نًُظًااخ   )وڀڅهدث تټٵّدٿ تټځتِّدٍ ، شصٕدًٮ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر        ( تأل٨ځدثٺ 

يڂ ش٧ٝ يڀثپ تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر شٵًَدًت  ڀدىؼٍت  ٨دڃ يڈدٿ ڄصدثبػ ڈدىچ          (انؼًم انؼشثٛخ ثدُٛف

 .تټهويذ

- :وٴه شځٍُز ڈىچ تټهويذ خثټڅّدر ټٽځؽځى٨ر تټ٩ًخُر خځث َٽٍ 

ڀّثڈځر تَؽثخُر ڀڃ تټىٰىن تټ٩ًخُدر ٰدً ڀڅثٴٕدر تټځىٜدى٨ثز تټځ١ًوـدر ٨ٽدً ؼدهوٺ         -

ي٨ځددثٺ تټددهويذ وخىؼددڇ لث٘ددر تټځىٜددى٨ثز تټصددً شددهلٻ ٜددځڃ تڈصځثڀددثز وڀٙددثټؿ      

 .تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر

ٴُثپ ڀ٩ثټً تټځهًَ تټ٩ثپ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر خ٩ٵه تؼصځث٨ثز شڅُّٵُڇ وشٕثويَڇ ـدىٺ   -

ر ڀ٧ ڀ٩ثټً وٌيتء تټ٩ځٻ تټ٩دًج وِد٩ثنذ تټّدٱًتء تټ٩دًج     تڈصځثڀثز تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُ

تټځ٩صځددهَڃ خؽڅُددٯ وخ٩ددٛ تأل٨ٝددثء تټځٕددثيٸُڃ ٰددً ي٨ځددثٺ ڈددىچ تټددهويذ وٸددىټٷ ڀدد٧     

 .ڀځعٽً ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ټص٩ٍٍَ تټص٩ثوڂ تټٵثبٿ خُڃ تټځڅ٥ځصُڃ

ڀٕدثيٸر ڀٹعٱددر ڀددڃ تټىٰدىن تټ٩ًخُددر ٰددً ت ؼصځددث٦ تټصڅّدُٵٍ ټأل٨ٝددثء تټ٩ددًج خځؽٽددُ     -

خٕدداڂ شىـُدده تټځىتٴددٯ تټ٩ًخُددر  ( 14/11/2011ؼڅُددٯ )يذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټً   نت

 .ـىٺ تټځىٜى٨ثز تټصً شهلٻ ٜځڃ يوټىَثز وتڈصځثڀثز تټځؽځى٨ر تټ٩ًخُر

ڀدڃ ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ ڈدىچ تټدهويذ وتټځص٩ٽدٳ خثټٕدٹىي تټځٵهڀدر          ٨16ًٚ ڀىٜى٦ تټدڅه  -

ټصځُُدٍ ٰدً ت ِدصمهتپ    خٕداڂ ت ( 111)ٜه ڀځٽٹر تټدفًَڃ ټ٩هپ تـصًتڀهث ت شٱثٴُدر يٴدٿ   

 .وتټځهڅر ، ٨ٽً ت ؼصځث٦ تټصڅُّٵٍ ټأل٨ٝثء تټ٩ًج خځؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً

 :كبَذ ْٛئخ يكزت يدهظ اقداسح ػهٗ انُسٕ انزبنٙ  (1

 يبُّث( تِصًتټُث( )Greg Vines)ؼًَػ ُٰڅُُ / تټُّه  -
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 ج تټ٩ځٻڄثبح تټًبُُ ٨ڃ ي٘فث( تأليؼڅصُڃ( )Daniel Funes de Rioja/ )تټُّه  -

 ڄثبح تټًبُُ ٨ڃ تټ٩ځثٺ ( خٽؽُٹث( )luc cortebeeck)ټىٶ ٸىيشُٷ / تټُّه  -

 :يكزت فشٚق انسكٕيبد  (2

 يبُّث( تټّىنتڂ( )Abd elrahman Dhirar)٨ده تټًـځڃ ًٜتي / ٩ِثن تټُّه -

 ڄثبدر تټًبُُ( تټدًتٌَٻ( )maria Nazareh Farani)ڀًَث ڄٍتيَڇ ًٰتڄً / ٩ِثنذ تټُّهذ -

- :نًدًٕػخ انؼشثٛخ ػهٗ انُسٕ انزبنٗ ٔكبَذ يشبسكخ ا

 :األػضب  انسكٕيٌٕٛ  -1

تإلڀثيتز تټ٩ًخُر تټځصفهذ، نوټر ٴ١دً، ؼځهىيَدر ڀٙدً تټ٩ًخُدر، تټؽځهىيَدر تټؽٍتبًَدر       

 .تټهَځٵًت٠ُر تټ٩ٕدُر، تټؽځهىيَر تټٽدڅثڄُر وؼځهىيَر تټّىنتڂ

 :األػضب  يًثهٗ أصسبة انؼًم  -2

٨عځددثڂ / ، تټّددُه( ڀٙددً)ِددځًُ ٨ددالپ / ټّددُه، ت( تإلڀددثيتز)لٽُٱددر لځددُُ ڀ١ددً / تټّددُه

 ( .تټؽٍتبً)ڀُٵثشٽً تټځفٱى٢ / ، تټُّه( تټدفًَڃ)تټًَُ 

 :األػضب  يًثهٗ انؼًبل  -3

 ( .تټؽٍتبً)ـثؼر ٴهوَ / ، تټُّهذ( تټدفًَڃ)٨ده تهلل ڀفځه ـُّڃ / تټُّه

 :ٔفذ يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ  -4

 .ٌڈًُذ ٴٙدىي/ ، تټُّهذيٜث ٴُّىڀڇ / يـځه ڀفځه ټٵځثڂ ، تټُّه/ ڀ٩ثټً تټُّه

وـًٝ تؼصځث٨ثز ڈىچ تټهويذ ٨هن ڀدڃ وٌيتء تټ٩ځدٻ تټ٩دًج ي٨ٝدثء ٰدً تټځؽٽدُ وڈدٿ        

( تټؽٍتبددً)وڀ٩ددثټً تټّددُه تټ١ُددح ټددىؾ  ( ڀٙددً)يـځدده ـّددڃ تټد٨ًددً  / ڀ٩ددثټً تټددهٸصىي 

،  ٜدثٰر  ټدً ٨دهن ڀدڃ تټدىٌيتء وتټّدٱًتء تټ٩دًج        ( ټدڅدثڂ )ٔدًخٻ ڄفدثَ   / وڀ٩ثټً تټّدُه 

ڄدىٸً ڀدڅهٿ تټدفدًَڃ ، ٰٽّد١ُڃ ،     ( خٙٱر ڀًتٴح)تټهوٺ تټ٩ًخُر وڀځعٽً ـٹىڀثز خ٩ٛ 

 .تټځ٭ًج ، تټ٩ّىنَر ، تټٹىَس و٬ًُڈٿ

- :نًدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٗ انجُٕد انزبنٛخ ( 312)أػًبل انذٔسح  خذٔلٔرضًٍ ** 

 ټځؽٽُ تإلنتيذ( 311)ت٨صځثن ڀفثًٜ تؼصځث٨ثز تټهويذ  -1

 :ؼهوٺ ي٨ځثٺ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ  -2

 . 2013ټٽځتشځً ټ٩ثپ ( 102)ؼهوٺ ي٨ځثٺ تټهويذ  -



 دُٛفثذٔنٗ انؼًم انيؤرًش  101زٕل د  2012 – 39 – 6ثُذ  35 
 سضب

 يسًذ/ / طـ 

 . 2014ټٽځتشځً ټ٩ثپ ( 103)ڀٵصًـثز خٕاڂ ؼهوٺ ي٨ځثٺ تټهويذ  -

 .2011ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ ( 100)ڀىٜى٨ثز وتز تټٙٽر خا٨ځثٺ تټهويذ  -3

ڀصثخ٩ر ت٨صځثن تټٵدًتي تټځص٩ٽدٳ خدثإلؼًتءتز تټهثنٰدر ټؽ٩دٻ تټ٩ځدٻ تټالبدٳ ـٵُٵدر خثټڅّددر           -

 .ز وتټ٩ځثٺ تټځڅٍټُُڃ ٍٰ تټ٩ثټٿ ټٽ٩ثڀال

 .ش٩هَالز تټٵىت٨ه تټځ١دٵر ٍٰ ڀؽٽُ تإلنتيذ  -4

 .شٵًًَ وتِصڅصثؼثز ت ؼصځث٦ تإلٴٽُځٍ تألًَٰٵٍ تټعثڄٍ ٨ًٕ  -5

خٕداڂ تټ٩ځدٻ    1930ټ٩ثپ ( 29)ڀّصؽهتز خٕاڂ ش١دُٳ ـٹىڀر ڀُثڄځثي ټالشٱثٴُر يٴٿ  -6

 .تټؽدًٌ 

ٻ تټهوټُدر ٜده ـٹىڀدر ڀُثڄځدثي     ڀدڃ نِدصىي ڀڅ٥ځدر تټ٩ځد    ( 26)ٔٹىي خځىؼح تټځثنذ  -7

خٕاڂ تټفًَر تټڅٵثخُدر وـځثَدر تټفدٳ تټڅٵدثخٍ ڀٵهڀدر      ( 87)ټ٩هپ تـصًتڀهث ت شٱثٴُر يٴٿ 

 . 2010ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ ( 99)ڀڃ ٴدٻ وٰىن ٔثيٸس ٍٰ تټهويذ 

 .تټځىٴٯ ڀڃ تټځهځر تټصٍ ٴثڀس خهث تټٽؽڅر تټعالظُر ي٩ُٰر تټځّصىي  ټً ٰڅٍُوَال  -8

 .ؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر شٵثيًَ ټ -9

 تټځ٩هه تټهوټٍ ټٽهيتِثز ت ؼصځث٨ُر  -10

 .شىيَڅى  –ټځؽٽُ تټځًٸٍ تټهوټٍ ټٽصهيَح ( 73)شٵًًَ تټهويذ  -11

تټصٵددهپ ٰددٍ وٜدد٧ ڀىٜدد٧ تټصڅٱُددى تټٵددًتي تټځص٩ٽددٳ خثټځّددثوتذ خددُڃ تټڅّددثء وتټًؼددثٺ ٰددٍ    -12

ثپ ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ټ٩دد   ( 98)٘ددځُٿ تټ٩ځددٻ تټالبددٳ وتټددىٌ ت٨صځدده ٰددٍ تټددهويذ      

2009. 

 .شٵًًَ ًَٰٳ تټ٩ځٻ خٕاڂ شًُُّ ڀؽٽُ تإلنتيذ وڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ  -13

 .شٵًًَ ًَٰٳ تټ٩ځٻ خٕاڂ تټد٩ه ت ؼصځث٨ٍ ټٽ٩ىټځر  -14

 .شٵًًَ تټځهًَ تټ٩ثپ  -15

 .شٵثيًَ ڀٹصح ڀؽٽُ تإلنتيذ  -16

ڀدڃ نِدصىي ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ٜده ـٹىڀدر تټدفدًَڃ         ( 26)ٔٹىي خځىؼح تټځدثنذ   -

ڀٵهڀدر  ( تټ٩ځٻ وتټځهڅدر  ) خٕاڂ تټصځٍُُ  1958ټ٩ثپ ( 111)ُر يٴٿ ټ٩هپ تـصًتپ ت شٱثٴ

 .2011ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ ( 100)ڀڃ ٴدٻ وٰىن ٔثيٸس ٍٰ تټهويذ 
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 .ڀّثبٻ يلًي  -

 .شٕٹُٻ وؼهوٺ ي٨ځثٺ تألؼهٍذ تټهتبځر وت ؼصځث٨ثز   -17

  قغى ٔضغ انغٛبعبد: 

 خض  انؼًبنخ ٔانسًبٚخ االخزًبػٛخ  -

 .تټ٩ځٻ تټالبٳ وتټصڅځُر تټځّصهتڀر  –تأل٨ځثٺ تټمًٝتء  -1

ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ ټ٩ثپ  100تټهويذ ) ڀصثخ٩ر تټځڅثٴٕر ـىٺ تټٝځثڂ ت ؼصځث٨ٍ  -2

 .ل١ر تټ٩ځٻ  –(  2011

ڀصثخ٩ددر ت ِددصڅصثؼثز تټځص٩ٽٵددر خصڅځُددر تټځڅٕدداز تټځّددصهتڀر تټځ٩صځددهذ ڀددڃ تټځددتشځً ٰددٍ  -3

 . 2007ـًٍَتڂ / نويذ َىڄُى 

 .هڅُر وتټفُثذ تټمث٘ر تټصىتٌڂ خُڃ تټفُثذ تټځ -4

 خض  انسٕاس االخزًبػٙ   -

 .ت ِصڅصثؼثز  –ڀڅصهَثز تټفىتي تټ٩ثټځٍ  -5

ټځددتشځً تټ٩ځددٻ   100ڀصثخ٩ددر تټځڅثٴٕددر تټ٩ثڀددر ٰددٍ تټددهويذ     – نتيذ وشٱصددُٓ تټ٩ځددٻ   -6

 .تټهوټٍ 

 .ڀٵثيخر ٴ١ث٨ُر  –تټ٩ځٻ تټالبٳ ٍٰ تټّٽّٽر تټ٭ىتبُر تټٽىؼُُّر  -7

 .ڀّثبٻ يلًي  -8

 .صځث٨ثز تټٵ١ث٨ُر وتټٱڅُر ڀصثخ٩ر شىُ٘ثز ت ؼ -

 خض  انزؼبٌٔ انفُٙ   -

ن٨ٿ ٴهيتز تټځڅمد٠ًُڃ ٰدٍ  ٠دثي تټددًتڀػ تټٵ١ًَدر ټصڅځُدر تټ٩ځدٻ تټالبدٳ وتټص٩دثوڂ           -9

 .ڀصثخ٩ر : تټٱڅٍ 

) تټص٩ثوڂ تټٱڅٍ ټځڅ٥ځر تټ٩ځــــٻ تټهوټُـــــر وتټدًتڀـــػ تټٵ١ًَر ټصڅځُر تټ٩ځٻ تټالبٳ  -10

2009 – 2010 . ) 

 .ص٩ثوڂ تټٱڅٍ ټٙثټؿ تأليتٍٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر تټدًڄثڀػ تټځ٩ٌٍ ټٽ -11
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: ڀصثخ٩ر  ٨دالڂ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر خٕداڂ تټځددثنئ وتټفٵدىٲ تألِثِدُر ٰدٍ تټ٩ځدٻ           -12

تألوټىَثز ول١ٟ تټ٩ځٻ ٍٰ تټص٩ثوڂ تټٱڅٍ تټځص٩ٽٳ خثټٵٝثء ٨ٽً تټصځٍُُ ٰدٍ تټځهڅدر   

 . وتټ٩ځٻ 

 خض  انًُشآد يزؼذدح اندُغٛبد -

ؽُر خځث ُٰهث شڅځُر تإل٨الڂ تټعالظٍ ټٽځدثنئ خٕاڂ تټځڅٕداز  شٵُُٿ تألوټىَثز تإلِصًتشُ -13

 .ڀص٩هنذ تټؽڅُّثز وتټُّثِر ت ؼصځث٨ُر خثټص٩ثوڂ ڀ٧ تټځڅ٥ځثز تټفٹىڀُر تټهوټُر

   قغى انًغبئم انقبََٕٛخ ٔيؼبٚٛش انؼًم انذٔنٛخ: 

 خض  انًغبئم انقبََٕٛخ  -

 .ټُر ټهِصىي ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهو 1986شڅځُر تټځٙثنٴر ٨ٽً تټص٩هَٻ  -1

ٸُٱُر : تإلؼًتءتز تټځص٩ٽٵر خصځعُٻ ي٘فثج تټ٩ځٻ وتټ٩ځثٺ ٍٰ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ  -2

 .ڀڅ٧ ٨هپ تټصىتٌڂ ٍٰ تټصًٸُدر تټعالظُر ټٽىٰىن 

 .ڄ٥ثپ تټ٩ځٻ ٍٰ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ  -3

  رؼذٚالد يشرجاخ ثزإٚش يدهظ اقداسح. 

 .ڀّثبٻ يلًي  -4

  ٌخض  يؼبٚٛش انؼًم انذٔنٛخ ٔزقٕا اقَغب: 

 .ىًَ تألڄ١ٕر تټځ٩ُثيَر ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ش١ -5

  إَشب  آنٛخ نذساعخ انًؼبٚٛش ٔٔضؼٓب يٕضغ انزُفٛز : عٛبعخ انًؼبٚٛش. 

( 158)شٵًَددً وڄصددثبػ ت ؼصځددث٦ تټعالظددٍ ټٽمدددًتء تټځٹٽٱددُڃ خهيتِددر ت شٱثٴُددر يٴددٿ       -6

 .خٕاڂ تټٱٙٻ ڀڃ تټ٩ځٻ  1982ټ٩ثپ  166وتټصىُ٘ر يٴٿ 

خٕاڂ ش١دُٳ تټصىُ٘ثز / ( تټُىڄّٹى / ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ڀڅ) ټؽڅر لدًتء ڀٕصًٸر  -7

 .تټځص٩ٽٵر خثټ٩ثڀٽُڃ ٍٰ تټص٩ٽُٿ 

  قغى انجشَبيح ٔانًٕاصَخ ٔاقداسح: 

 خض  انجشَبيح ٔانًٕاصَخ ٔاقداسح  -

 .تټځىتٌڄر تټ٩ثنَر :  2011 – 2010تټدًڄثڀػ وتټځىتٌڄر  -1

 .تِص٩ځثٺ ـّثج تټدًتڀػ تټمث٘ر  -2

 .٩هه تټهوټٍ ټٽهيتِثز ت ؼصځث٨ُر ڀّثبٻ ڀثټُر شص٩ٽٳ خثټځ -3

 . 2013 – 2012ڀًٕو٦ تټځىتٌڄر ټٽفّثخثز تټمثيؼر ٨ڃ تټځىتٌڄر  -4
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 .تټځًٸٍ تټهوټٍ ټٽځ٩ٽىڀثز ٍٰ ڀؽثٺ تټّالڀر وتټٙفر تټځهڅُصُڃ * 

 .تټځًٸٍ تټهوټٍ ټصڅځُر تټځ٩ثيٮ ٍٰ ڀؽثٺ تټصهيَح تټځهڅٍ * 

 .ڀّثبٻ شص٩ٽٳ خثټځدڅٍ  -5

 ُفٛز يششٔع رسذٚث يجُٙ انًقش رقشٚش زٕل يذٖ انزقذو فٙ ر : 

 .ڀّثبٻ شص٩ٽٳ خصٹڅىټىـُث تټځ٩ٽىڀثز وت شٙث ز  -6

 :ڀّثبٻ ڀثټُر يلًي  -7

  رقشٚش ػٍ يذٖ انزقذو انًسشص فٙ يشاخؼخ انًصشٔفبد. 

 خض  يشاخؼخ انسغبثبد ٔاقششاف  -

 . 2011 – 2010شٵُُٿ تټځًٸٍ تټځثټٍ   -8

شُؽُثز تټددًتڀػ تټٵ١ًَدر ټصڅځُدر تټ٩ځدٻ      ِدصًت : ڀڅثٴٕثز ـىٺ تټصٵُُٿ ي٧ُٰ تټځّصىي   -9

 .تټالبٳ

 .نيتِر تټٽؽڅر ت ِصٕثيَر تټځّصٵٽر ټٽًٴثخر   -10

 .ڀّثبٻ شص٩ٽٳ خؽهثٌ تټصٱصُٓ   -11

 : خض  شؤٌٔ انًٕظفٍٛ  -

 .خُثڂ ڀځعٻ تټځى٤ٱُڃ   -12

 .شٵًًَ ټؽڅر تټى٤ُٱر تټ٩ځىڀُر تټهوټُر   -13

 .ش٩هَالز ٨ٽً تټڅ٥ثپ تألِثٍِ ټٽځى٤ٱُڃ   -14

 .ڀّثبٻ يلًي ټٽځى٤ٱُڃ   -15

    ٖٕقغى سفٛغ انًغز: 

 خض  انغٛبعبد اقعزشارٛدٛخ   -

 .تشّثٲ تټُّثِثز ًٰ تټڅ٥ثپ ڀص٩هن تأل٠ًتٮ -1

ڈدددٻ َؽدددح تڄص٥دددثي تألِدددىي ا تټص١دددىيتز وتِٰدددثٲ تټفثټُدددر خٕددداڂ تټ٩ځدددٻ وتټد٩ددده      -2

 .ت ؼصځث٨ٍ ټٽ٩ىټځر 

 .ڀڅثٴٕر ٨ثڀر * 

 . (G20)ڄصثبػ تؼصځث٨ثز ڀؽځى٨ر تټ٩ًَٕڃ * 

  ٙفشٚق ػًم ثشؤٌ رغٛٛش يدهظ اقداسح ٔيؤرًش انؼًم انذٔن 
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 .شفُّڃ ًُِ ي٨ځثٺ ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټٍ وت ؼصځث٨ثز تإلٴٽُځُر  -1

■ ■ ■ 

 

 
 

ٔفقاااب نألعاااهٕة اندذٚاااذ نغاااٛش أػًااابل يدهاااظ اقداسح فقاااذ عاااجق اَؼقااابد انقغاااى انًؤعغاااٙ ػقاااذ 
ب رفااشع ػُٓااب يااٍ أخااضا  نًُبقشااخ    اخزًبػاابد انهداابٌ انذائًااخ ٔاخزًبػاابد األقغاابو األخااشٖ ٔياا    

 :انًٕضٕػبد انًاشٔزخ ػهٗ خذٔل األػًبل ٔرنف ٔفق انجشَبيح انضيُٗ انزبنٙ 
 

 انجشَبيح انضيُٗ
 

 انجٛـــــــــــــــــــــبٌ انغبػخ/ انٕٛو 
 انخًٛظ

3/11/2011 
11.00 
15.00 

 
 

 ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر  -
 ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر -

 اندًؼخ
4/11/2011 

10.00 
15.00 

 
 
 .ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر  -
 .ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر  -

 االثٍُٛ
7/11/2011 

9.00 
 

10.00 
14.30- 14.40 

14.40 

 
 

 ًَٰٳ ت٘فثج تټ٩ځٻ -
 ًَٰٳ تټ٩ځثٺ -
 ًَٰٳ تټفٹىڀثز -
 (1تټځىٜى٦ يٴٿ )تټٵّٿ تټځتًِّ  -
 تټ٩ځثټر وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر -ٴّٿ و٧ٜ تټُّثِثز  -

 انثالثب  
8/11/2011 

10.30 
15.30 
16.30 

 
 
 تټ٩ځثټر وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر/ٴّٿ و٧ٜ تټُّثِثز  -
 تټ٩ځثټر وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر/ٴّٿ و٧ٜ تټُّثِثز  -
 تټځڅٕاز ڀص٩هنذ تټؽڅُّثز/ ٴّٿ و٧ٜ تټُّثِثز  -

 األسثؼب  
9/11/2011 
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ORGANISATION  
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 انجٛـــــــــــــــــــــبٌ انغبػخ/ انٕٛو 
10.30 
15.30 
16.30 

 تټص٩ثوڂ تټٱڅً/ٴّٿ  و٧ٜ تټُّثِثز  -
 ؼٍء تټص٩ثوڂ تټٱڅً -
 څً خصًُُّ ڀؽٽُ تإلنتيذ وتټځتشځًًَٰٳ ٨ځٻ ڀ٩ -

 انخًٛظ
10/11/2011 

10.30 
15.30 

 
 
 تټفىتي ت ؼصځث٨ً/ٴّٿ و٧ٜ تټُّثِثز  -
 ٴّٿ تټدًڄثڀػ ، تټځىتٌڄر وتإلنتيذ -

 اندًؼخ
11/11/2011 

10.30 
15.30 
15.30 

 
 
 ٴّٿ تټدًڄثڀػ ، تټځىتٌڄر وتإلنتيذ -
 ٴّٿ تټدًڄثڀػ ، تټځىتٌڄر وتإلنتيذ -
 تټهوټً ټٽهيتِثز ت ؼصځث٨ُرڀؽٽُ تنتيذ تټځ٩هه  -

 االثٍُٛ
14/11/2011 

10.30 
15.30 

 
 
 تټصىؼڇ ت ِصًتشُؽً/ٴّٿ ي٧ُٰ تټځّصىي  -
 .ًَٰٳ ٨ځٻ ڀ٩څً خثټد٩ه ت ؼصځث٨ٍ ټٽ٩ىټځر  -

 انثالثب 
15/11/2011 

10.30 
15.30 

 
 
 ٴّٿ تټځّثبٻ تټٵثڄىڄُر وڀ٩ثًَُ تټ٩ځٻ تټهوټُر -
 هوټُرٴّٿ تټځّثبٻ تټٵثڄىڄُر وڀ٩ثًَُ تټ٩ځٻ تټ -

 األسثؼب 
16/11/2011 

10.30 
15.30 

 
 
 تټٵّٿ تټځتًِّ -
 تټٵّٿ تټځتًِّ -

 انخًٛظ
17/11/2011 

10.30 
15.00 

 
 
 تټٵّٿ تټځتًِّ -
 تټٵّٿ تټځتًِّ -

 اندًؼخ
 18/11/2011 

 
 (٨څه تټٽىٌوپ ) تټٵّٿ تټځتًِّ  -
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 َزبئح اخزًبػبد يدهظ اقداسح 

 

ځؽٽدددُ  نتيذ ڀٹصدددح تټ٩ځدددٻ تټدددهوټً خدددهيز  ټ( 312)خ٩ددده ت٨صځدددثن ؼدددهوٺ ي٨ځدددثٺ تټدددهويذ  

تؼصځث٨ثز تټٽؽثڂ وتألٴّثپ وٰٳ تټدًڄثڀػ تټٍڀڅدً تټځفدهن ټهدث ټځڅثٴٕدر ڀمصٽدٯ تټځىٜدى٨ثز       

- :تټځ٩ًوٜر ٨ٽُهث وتشمثو تټصىُ٘ثز وتټٵًتيتز تټځڅثِدر خٕاڄهث ووټٷ ٨ٽً تټڅفى تټصثټً 

 :انقغى انًؤعغٙ : أٔال 

 ټځؽٽُ تإلنتيذ ( 311)ټهويذ ت٨صځثن ڀفثًٜ تؼصځث٨ثز ت  (  :1)انجُذ 

ټځؽٽددُ تإلنتيذ ڀد٧ تټص٩ددهَالز  ( 311)شدٿ ت٨صځددثن ڀفثٜدً تؼصځث٨ددثز تټدهويذ    

 .تټصً شٽٵثڈث ڀٹصح تټځؽٽُ

   ( :2)انجُذ 

 2013ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ ( 102)ؼهوٺ ي٨ځثٺ تټهويذ  -

ټځدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټً    ( 102)ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ شٝدځُڃ ؼدهوٺ ي٨ځدثٺ تټدهويذ     

 :ٜى٦ تټصثټً تټځى

 ( ڀڅثٴٕر ٨ثڀر)تټصڅځُر تټځّصهتڀر وتټ٩ځٻ تټالبٳ وتټى٤ثبٯ تټمًٝتء * 

( ڀٵصًـددثز )  2014ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټً ټ٩ددثپ ( 103)ؼددهوٺ ي٨ځددثٺ تټددهويذ  -

( 103)ٴددًي ڀؽٽددُ تإلنتيذ نيتِددر تټځٵصًـددثز تټمث٘ددر خؽددهوٺ ي٨ځددثٺ تټددهويذ    

ټځؽٽدُ  ( 313)ٵدثن تټدهويذ   ڀڃ ؼهَه لدالٺ تڄ٩  2014ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ 

ڀدد٧ ن٨ددىذ تټځٹصددح  ټددً  ؼددًتء ڀٕددثويتز ٬ُددً      ( 2012آوتي / ڀددثيَ )تإلنتيذ 

 (.INS/312.GB/2/2ڀڃ تټىظُٵر  8تټٱٵًذ )يِځُر ًٰ ڈىت تټٕاڂ 

ڀصثخ٩ر ت٨صځثن تټٵًتي تټځص٩ٽٳ خثإلؼًتءتز تټهثنٰر  ټً ؼ٩ٻ تټ٩ځٻ تټالبٳ ـٵُٵر   (  :3)انجُذ 

 .ُُڃ ًٰ ؼځ٧ُ  ڄفثء تټ٩ثټٿ ټٽ٩ثڀالز وتټ٩ځثٺ تټځڅٍټ

 :ٴثپ ڀؽٽُ تإلنتيذ خځث َٽٍ 

شٵددهَٿ تإلئددثن  ټددً تټځٹصددح خٕدداڂ ٠ًَٵددر ش٩ددهَٻ يو شفّددُڃ يو تِددصٹځثٺ     (ي 

 (.INS/312.GB/3)تِصًتشُؽُر تټ٩ځٻ تټځىٸىيذ ًٰ تټىظُٵر 
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تټ١ٽح ڀڃ تټځدهًَ تټ٩دثپ ڀًت٨دثذ ڈدىچ ت ِدصًتشُؽُر ٨څده  ٨دهتن ڀٵصًـدثز          (ج 

 .دٽر وشًُُّ تټځىتين ڀڃ لثيغ تټځٍُتڄُرتټدًڄثڀػ وتټځىتٌڄر تټځٵ

 ش٩هَالز ٨ٽً ڀؽځى٨ثز تټٵىت٨ه تټځ١دٵر ًٰ ڀؽٽُ تإلنتيذ   (  :4)انجُذ 

ڀڃ تټځىٸًذ تټصځهُهَر ( 21)ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ  نلثٺ تټڅٗ تټصثټً  ټً تټٱٵًذ 

 :ټٽٵىت٨ه تټځ١دٵر ًٰ ڀؽٽُ تإلنتيذ 

تز ڀد٧ يبدُُ ًَٰدٳ    َٝځڃ يبُُ ڀؽٽدُ تإلنتيذ  ڂ َدصٿ  ؼدًتء ڀٕدثوي     -21

تټفٹىڀددثز يو ڀځعٽددڇ ـددىٺ يَددر ڀّدداټر شص٩ٽددٳ خځ٩ثټؽددر خڅدده ڀددڃ ؼددهوٺ ي٨ځددثٺ      

تټځؽٽددُ َددًي ٜددًويذ تِصٕددثيذ ي٨ٝددثء ڈُةددر تټځٹصددح خٕدداڄهث  ظڅددثء تڄ٩ٵددثن       

 .تټهويذ

 .و٩َصدً ڈىت تټځىٜى٦ آلً ش٩هَٻ ټالڄصهثء ڀڃ  ٘الؾ ڀؽٽُ تإلنتيذ

 تألًَٰٵً تټعثڄً ٨ًٕ  شٵًًَ وڄصثبػ ت ؼصځث٦ تإلٴٽُځٍ  (  :5)انجُذ 

وڀڃ لالٺ ٨دًٚ وڀڅثٴٕدر شٵًَدً ت ؼصځدث٦ تإلٴٽُځدٍ تألًَٰٵدٍ تټعدثڄٍ ٨ٕدً         

 :تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ خٕاڄڇ ٴًتيت  ١َٽح خځىؼدڇ ڀڃ تټځهًَ تټ٩ثپ ڀث َٽٍ 

يڂ َٵدددىپ خٽٱدددس ڄ٥دددً ـٹىڀدددثز تټدددهوٺ تألًَٰٵُدددر وڀدددڃ لالټهدددث ڀڅ٥ځدددثز     (ي 

٩صځهذ ڀڃ ت ؼصځث٦ تإلٴٽُځٍ ي٘فثج تټ٩ځٻ وتټ٩ځثٺ تټى٠څُر  ټً تټڅصثبػ تټځ

 .تألًَٰٵً تټعثڄٍ ٨ًٕ

تأللى خ٩ُڃ ت ٨صدثي ڈىچ تټڅصدثبػ ٨څده شڅٱُدى تټددًتڀػ تټؽدثيي شڅٱُدىڈث و٨څده         (ج 

 .و٧ٜ تټځٵصًـثز تټځّصٵدٽُر ټٽدًڄثڀػ وتټځٍُتڄُر

 : ڂ َٵىپ خص٩ځُٿ تټڅصثبػ ٨ٽً  (غ 

ـٹىڀددثز ؼځُدد٧ تټددهوٺ تأل٨ٝددثء وڀددڃ لالټهددث  ټددً ڀڅ٥ځددثز ي٘ددفثج    -1

 .٩ځثٺ تټى٠څُرتټ٩ځٻ وتټ

تټځڅ٥ځثز تټهوټُر تټځ٩څُر خځث ُٰهث تټځڅ٥ځثز تټهوټُر ٬ًُ تټفٹىڀُر وتز  -2

 .تټٙٱر ت ِصٕثيَر

ټ٩ددثپ ( 29)ڀّددصؽهتز شص٩ٽددٳ خ٩ځٽُددر ش١دُددٳ ـٹىڀددر ڀُثڄځددثي ت شٱثٴُددر يٴددٿ         (  :6)انجُااذ 

 .خٕاڂ تټ٩ځٻ تټؽدًي  1930
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( څددهوج تټددهتبٿتټځ)وٰددً ٜددىء ت ِددصځث٦  ټددً ڀددهتلالز ڀځعددٻ ـٹىڀددر ڀُثڄځددثي 

ويؤِثء تټٱًٲ وتټځؽځى٨ثز تإلٴٽُځُر و٨دهن ڀدڃ ي٨ٝدثء ڀؽٽدُ تإلنتيذ يلدى      

تټځؽٽُ ٨ٽځث خصٵًًَ ڀّةىٺ ت شٙثٺ وت٨صځه ڀؽځى٨ر ڀڃ ت ِصڅصثؼثز ڄدىٸً  

- :ڀڅهث ڀثَٽٍ 

 2011آوتي / ٩َددًج تټځؽٽددُ ٨ددڃ تيشُثـددڇ ټٽصٵددهپ تټځفددًٌ ڀڅددى ڀددثيَ         -

ىُ٘ثز ټؽڅر شٵًٙ تټفٵدثبٳ  وَه٨ى  ټً ت ِصځًتي ټى٧ٜ ڀى٧ٜ تټصڅٱُى ش

1998 . 

ًَٙ تټځؽٽُ ٨ٽً تإلَٵثٮ تټٱىيي ټٱًٚ تټ٩ځٻ تټؽددًي ٨ٽدً تټځ٩صٵٽدُڃ     -

وَه٨ى ڀڃ ؼهَه ـٹىڀر ڀُثڄځثي  ټً ٠ٽح ڀّث٨هذ ٰڅُدر ڀدڃ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ     

 .تټهوټُر ټځًتؼ٩ر ٴثڄىڂ تټّؽىڂ

َفًُ تټځؽٽُ تإلًٰتغ ٨ڃ ٨هن ڀڃ تټڅٵثخُُڃ و١َٽح تإلِدًت٦ ٰدً تإلٰدًتغ     -

 .ٴً تټڅٵثخُڃ تټځ٩صٵٽُڃ٨ڃ خث

٩ًَج تټځؽٽُ ٨ڃ تيشُثـڇ ټدهء تټفىتي ڀ٧ ټؽڅدر تټٵدىتز تټځّدٽفر وَده٨ى      -

 ټً ش١ىًَ ؼىيي ټٽُّثِثز وتټځځثيِثز تټصدً شّدث٨ه ٨ٽدً تټٵٝدثء ٨ٽدً      

 تټ٩ځٻ تټؽدًي

ًٰ ٜىء ڀث شٵهپ ًَي ڀؽٽُ تإلنتيذ ًٜويذ ن٨ٿ ٴهيتز ڀٹصح ت شٙثٺ  -

ر إل١٨دثء تټصأدًُتز تټالٌڀدر ټهدىت     وَٹًي خٕهذ تټځ١ثټح تټځصٹًيذ ټٽفٹىڀد 

 .تټ٭ًٚ

ڀددڃ نِدصىي ڀڅ٥ځددر تټ٩ځدٻ تټهوټُددر ٜده ـٹىڀددر    ( 26)ٔدٹىي خځىؼددح تټځدثنذ     (  :7)انجُاذ  

خٕاڂ تټفًَر تټڅٵثخُر وـځثَدر تټفدٳ   ( 87)ڀُثڄځثي ټ٩هپ تـصًتڀهث ت شٱثٴُر يٴٿ 

ً ټځدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټ   ( 99)تټڅٵثخً وتټصً شٵهپ خهث وٰدىن ٔدثيٸىت ٰدً تټدهويذ     

 .2010ټ٩ثپ 

يلى ڀؽٽُ تإلنتيذ ٨ٽځث خثټصٵهپ تټځفًٌ ڀڅدى آلدً نيتِدر ټٽځىٜدى٦ ٰدً ٔدهً       

 :وتشمى تټٵًتي تټصثټٍ  2011آوتي / ڀثيَ 

ًَؼى ڀڃ ـٹىڀر ڀُثڄځثي ٠ٽح تټڅٙؿ وتټځّث٨هذ ڀڃ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر     -1

خځث ًٰ وټٷ ن٨ٿ ٴهيتز ڀّةىٺ ت شٙثٺ خههٮ شڅځُر تټدُةر تټځڅثِدر ټٽص١دُٳ 

ځٽً ټٽٵثڄىڂ تټؽهَه خٕاڂ تټځڅ٥ځثز تټڅٵثخُر خٕٹٻ َصٱٳ ڀد٧ ڀددثنئ تټفًَدر    تټ٩

 .تټڅٵثخُر
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/ ڀثيَ ( )313) يؼثء تشمثو ٴًتي خصٕٹُٻ ټؽڅر شٵًٙ تټفٵثبٳ  ټً تټهويذ  -2

 (.2012آوتي 

 

 .شٵًًَ ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر   (  :9)انجُذ 

خىٺ ٰاڂ نًَ ڈُؽهڂ شٿ ٨ٵه تؼصځث٦ ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر خًبثِر تټدًوُّٰىي 

ټهيتِدر   2011شٕدًَڃ تټعدثڄً   / ڄدىٰځدً   4 – 3ووټٷ ًٰ ؼڅُٯ لالٺ َىڀً 

ـثټددر تټصددً شددٿ  ـثټددر تټٕددٹثوي خٕدداڄهث  ټددً تټفٹىڀددثز تټځ٩څُددر إلخددهتء          169

ـثټدر ڀدڃ    43وٴثڀس تټٽؽڅر لالٺ ڈىت ت ؼصځدث٦ خهيتِدر   . تټځالـ٥ثز وتټًيي

ـثټدر و ټدً ڄصدثبػ     24ر ټدـ  ـُط تټځٝدځىڂ وشى٘دٽس  ټدً ڄصدثبػ ڄهثبُدر خثټڅّدد      

 .ـثټر وشاؼُٻ تټڅ٥ً ًٰ تټفث ز تأللًي 19شځهُهَر خثټـڅـّـدــر ټـ 

وټدددٿ َفٝدددً ڀځعٽدددى يڀًَٹدددث وتأليؼڅصدددُڃ وٸىټځدُدددث وًٰڄّدددث نيتِدددر تټفدددث ز 

 .تټمث٘ر خدٽهتڄهٿ

ټٽؽڅددر تټفًَددثز تټڅٵثخُددر وتټفددث ز  ( 362)وخثِددص٩ًتٚ ڀٵهڀددڇ تټصٵًَددً يٴددٿ  

ځث٦  ټً ينون خ٩ٛ تټهوٺ تټځ٩څُر تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټصً شٿ نيتِصهث وت ِص

 .ټٽؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُر خاٸځٽڇ( 362)ٴًتيت  خث٨صځثن تټصٵًًَ 

ټؽڅر تټفًَثز تټڅٵثخُدر ټدٿ َص٩دًٚ  ټدً يَدر      ( 362)وتټؽهًَ خثټىٸًتڂ تټصٵًًَ 

 .ـثټر شمٗ نوټر ٨ًخُر

ټځؽٽددُ  نتيذ ( 53)تټددهويذ شٵًَددً : تټځ٩هدده تټددهوټً ټٽهيتِددثز ت ؼصځث٨ُددر    (  :10)انجُااذ 

 .تټځ٩هه

 :تشمى ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً خٕاڂ ڈىت تټصٵًًَ تټٵًتي تټصثټً 

ټځؽٽدددُ  نتيذ تټځ٩هددده تټدددهوټً ټٽهيتِدددثز ( 53)يلدددى تټ٩ٽدددٿ خصٵًَدددً تټدددهويذ  (ي 

 .ت ؼصځث٨ُر 

 .2013 – 2012تټځٙثنٴر ٨ٽً تټدًڄثڀػ وت٨صځثن تټځٍُتڄُر ټ٩ثڀً  (ج 

 .ّثڈځثز وتټصد٨ًثز تټىتينذ ًٰ تټىظُٵرتټځىتٰٵر ٨ٽً ٴدىٺ تټځ (غ 

 ټځؽٽُ  نتيذ تټځًٸٍ تټهوټً ټٽصهيَح خصىيَڅى( 73)شٵًًَ تټهويذ   (:11)انجُذ 
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ټځؽٽدُ  ( 73)ٴًي ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً يلى تټ٩ٽٿ خصٵًًَ تټهويذ  

  نتيذ تټځًٸٍ تټهوټً ټٽصهيَح خصىيَڅى 

ً ټٽځًٸدٍ تټځ٩صځده ڀدڃ ڀؽٽدُ  نتيذ     ٸځث شٵًي يلى تټ٩ٽٿ خص٩هَالز تټڅ٥دثپ تټځدثټ  

 .تټځًٸٍ نوڂ يخهتء يَر ڀالـ٥ثز ًٰ ڈىت تټٕاڂ

خٕداڂ ڀدهي تټصٵدهپ ٰدً ڀؽدثٺ       2009ڀصثخ٩در ٴدًتي ڀدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټً ټ٩دثپ         (:12)انجُذ 

 .تټځّثوتذ خُڃ تټًؼٻ وتټځًيذ ًٰ ٘ځُٿ تټ٩ځٻ تټالبٳ

 :وًٰ ڈىت تټٙهن َه٨ى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټځهًَ تټ٩ثپ  ټً 

ًتي شىؼُڇ ڄٕثٞ تټځٹصح ټځّث٨هذ تټهُةدثز تټځٹىڄدر ٨ٽدً وٜد٧ ڀىٜد٧      تِصځ (ي 

تټځص٩ٽدٳ خثټځّدثوتذ خدُڃ تټًؼدٻ      2009تټصڅٱُى ٴًتي ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ 

وتټځددًيذ ٰددً ٘ددځُٿ تټ٩ځددٻ تټالبددٳ ڀدد٧ تأللددى خ٩ددُڃ ت ٨صدددثي ٴددُٿ وڀٱددًنتز        

 .تټدًڄثڀػ وتټځٍُتڄُر

وتټصدً   2009تټځفدهنذ ٨دثپ   شه٨ُٿ يڄ١ٕر تټځٹصح ًٰ تټځؽدث ز وتز يوټىَدر    (ج 

 .ټٿ َصفٵٳ يي شٵهپ ُٰهث ټ٭ثَر تِڂ

شٵًًَ ًَٰٳ تټ٩ځٻ تټځ٩څً خًُّ ي٨ځثٺ ڀؽٽدُ تإلنتيذ وڀدتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټً       (:13)انجُذ 

خًبثِــــــــددـر  9/11/2011شددٿ ٨ٵدده تؼصځددث٦ تټٱًَددٳ َددىپ تأليخ٩ددثء تټځىتٰددٳ    

  ً وٴددثپ ڄثبدُـــددـڇ  تټّددُه ؼددًَػ ُٰڅددثَ يبددُُ ڀؽٽددُ  نتيذ ڀٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټ

تټُّه ٰىڄثَ ني يَىلث ٨ڃ ي٘فثج تټ٩ځٻ وتټُّه ټىٶ ٸىيشدُٷ ٨دڃ تټ٩ځدثٺ   

 .خځهځر تټځصفهظُڃ ٨ڃ ًٰٴهځث

وخث ِصځث٦  ټً تټصٵًًَ تټٕٱهً تټىي ٴهڀڇ يبدُُ تټٱًَدٳ ٴدًي ڀؽٽدُ تإلنتيذ     

 :تټ١ٽح ڀڃ تټځهًَ تټ٩ثپ ڀث َٽٍ 

ځدث٦ تټٱًَدٳ ٰدً يٴدًج      ٨هتن وظُٵدر ټصؽځُد٧ تټځڅثٴٕدثز تټصدً نتيز لدالٺ تؼص      (ي 

 .وٴس ڀځٹڃ

تټه٨ىذ ټ٩ٵه تؼصځث٦ ټٽٱًَدٳ ت ِصٕدثيٌ تټعالظدً تټځٵدُٿ خؽڅُدٯ ټىٜد٧ ل١در         (ج 

٨ځددٻ وؼددهوٺ ٌڀڅددً وشفهَدده يڈددٿ تإل٘ددالـثز ټ٩ًٜددهث ٨ٽددً ًَٰددٳ تټ٩ځددٻ   

 (.2012آوتي / ڀثيَ )ټځؽٽُ تإلنتيذ ( 313)ټهيتِصهث ًٰ تټهويذ 

 ٩څً خثټد٩ه ت ؼصځث٨ً ټٽ٩ىټځر شٵًًَ ڀىؼٍ ټًبُُ ًَٰٳ تټ٩ځٻ تټځ  (:14)انجُذ 
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شددٿ ٨ٵدده تؼصځددث٦ ًَٰددٳ تټ٩ځددٻ تټځ٩څددً خثټد٩دده ت ؼصځددث٨ً ټٽ٩ىټځددر َددىپ ت ظڅددُڃ    

وتټځصفددهظُڃ خثِددٿ  ( تِددصًتټُث)خًبثِددر تټّددُه ُٰڅددثَ   14/11/2011تټځىتٰددٳ 

ًَٰٵٍ ي٘فثج تټ٩ځٻ وتټ٩ځدثٺ تټّدُه ٰىڄدثَ ني يَىلدث وتټّدُه ټدىٶ ٸىشدُدٷ        

تټ٩ځٻ تټهوټً خثٰصصثؾ ي٨ځثٺ ت ؼصځث٦ وتِص٩ًٚ ـُط ٴثپ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح 

تټم١ددىٞ تټ٩ًَٝددر ټألوٜددث٦ ت ٴصٙددثنَر تټ٩ثټځُددر تټفثټُددر ڀدد٧ تإلٔددثيذ  ټددً      

تټ٩ٕددًَڃ تأللُددًذ ٰددً ڀهَڅددر ٸددثڂ      20تټٵددًتيتز تټهثڀددر تټصددً تشمددىشهث ٴځددر     

 .خٱًڄّث

و٨ٽددً ِدددُٻ تټځعددثٺ َځٹددڃ تټص٩ددًٚ  ټددً خ٩ددٛ تألوټىَددثز ٰددً ڀؽددثٺ تټ٩ځددٻ   

 :الٺ ٬ثټدُر تټځصفهظُڃ ووټٷ ٨ٽً تټڅفى تټصثټٍ تټالبٳ ڀڃ ل

ڀٹثٰفر ٤ثڈًذ خ١ثټر تټٕدثج ًٰ شٍتَه ڀّدصځً وٸدىټٷ تټٕداڂ ټٽد١ثټدر ٠ىَٽدر       -

تألڀه تټصً ٴه شتني  ټً تإلٴٙثء تټڅهثبً ڀدڃ ِدىٲ تټ٩ځدٻ ټٽ٩ځثټدر تټځىؼدىنذ      

 .ًٰ ـثټر ش١٩ٻ ٠ىَٻ تألڀه

ټدُُ ٰٵدٟ خثټڅّدثء    ًَي تټ٩هَه ڀڃ تټځٕثيٸىڂ يڂ ٌَثنذ تټصٕ٭ُٻ تټهٓ َٝدً   -

 .وتټًؼثٺ تټځ٩څُُڃ خٻ خثټځؽصځ٧ وت ٴصٙثن يَٝث

ش٩صدددً ٨ځٽُددر شڅځُددر تټځهددثيتز ڀددڃ تټٝددًويَثز ټٽفٱددثٚ وشّددفُڃ تټٵثخٽُددر      -

ټٽصٕدد٭ُٻ وخىؼددڇ لددثٖ خثټڅّدددر ټٽددهتلٽُڃ تټؽددهن ټّددىٲ تټ٩ځددٻ وٸددىټٷ ٠ددىتٺ  

 .تټفُثذ

ٙددثن  ١٨ددثء تألٰٝددٽُر ټءؼددًتءتز تټهثنٰددر  ټددً ٌَددثنذ ت ِددصعځثي ٰددً ت ٴص        -

. تټفٵُٵددٍ وشٱٝدددُٻ ت ڄصٵددثٺ ڄفدددى ٠دددًٲ شڅځُددر يٸعدددً ڀفث٥ٰددر ٨ٽدددً تټدُةدددر    

وخځڅثٴٕر تټصٵًَدً ٴدًي ڀؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټً يلدى تټ٩ٽدٿ خصٵًَدً          

 . تټٱًَٳ تټځ٩څً خثټد٩ه ت ؼصځث٨ً ټٽ٩ىټځر

 .شٵثيًَ تټځهًَ تټ٩ثپ  (:15)انجُذ 

ٰٵدٟ وڄدىٸً ڀڅهدث خًڄدثڀػ     تټىظثبٳ تټځ٩ًوٜر ټٽ٩ٽدٿ   :انزقشٚش انزكًٛهٙ األٔل  -

٠ٽددددح ڀڅ٥ځددددثز نوټُددددر ٬ُددددً ( 2013و  2012 – 2011)ت ؼصځث٨ددددثز 

 2012ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټً ټ٩ددثپ  ( 101)ـٹىڀُددر تټځٕددثيٸر ٰددً تټددهويذ  

ٴُدثَ تټ٩ځددٻ تټالبددٳ ، شٵًَدً تټځڅصددهي تټ٩ددثټځً خٕداڂ تټځّددصؽهتز وتټصفددهَثز    

ټصد٨ًدثز ، ڀصثخ٩در   تټصً َىتؼههث ٴ١دث٦ تټّدُثـر وشاظًُتشهدث ٨ٽدً تټصٕد٭ُٻ ، ت     

 .تټٵًتي تټځص٩ٽٳ خثټځّثوتذ خُڃ تټًؼثٺ وتټڅّثء و٬ًُ وټٷ
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 .وٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ تلى تټ٩ځٻ خثټځ٩ٽىڀثز تټصً شٿ شٵهَځهث 

شٝددځڃ ڈددىت تټؽددٍء  ـث٠ددر ڀؽٽددُ تإلنتيذ ٨ٽځددث خىٰددثذ تټّددُهذ   :  ٨ددالڂ وٰددثذ  -

ًٰ ڈُٽهت يڄهيِىڂ ٨ٝى ِثخٳ ًٰ ڀؽٽُ تإلنتيذ وڄثبدر تټًبُُ ٨ڃ تټ٩ځثٺ 

ـُددط شددٿ ڄ٩ددٍ تټٱٵُددهذ ڀددڃ  2005ټځددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټً ټ٩ددثپ ( 93)تټدهويذ  

لددالٺ ڀددهتلالز ڈُةددر ڀٹصددح ڀؽٽددُ تإلنتيذ وخ٩ددٛ تأل٨ٝددثء ڀددڃ ي٠ددًتٮ  

تإلڄصثغ تټعالظر تټځٕثيٸُڃ ًٰ ڈىچ تټهويذ ڀ٧ ن٨ىذ تټځهًَ تټ٩ثپ ټځٹصح تټ٩ځٻ 

 .ټځٹُّٷ تټهوټٍ  ټً شٵهَٿ تټص٩ٍَر ټىوَهث و ټً ٸڅٱهيتټُر تټ٩ځثٺ ًٰ ت

 ش٩ُُڃ يبُُ تټځًتؼ٩ر تټهتلٽُر :انزقشٚش انزكًٛهٙ انثبَٗ  -

ي٨ًج ڀؽٽُ تإلنتيذ ٨ڃ ن٨ځڇ ټصًُٔؿ تټځهًَ تټ٩ثپ تټُّه تڄ١ىڄٍ وتشّىڂ  

 .ټځڅٙح يبُُ تټځًتؼ٩ر تټهتلٽُر

شٵًًَ تټٽؽڅدر تټځٹٽٱدر خهيتِدر ٔدٹىي ټ٩دهپ ش١دُدٳ        :انزقشٚش انزكًٛهٙ انثبنث  -

 .خٕاڂ تټځّثوتذ ًٰ تألؼً  1951ټ٩ثپ ( 100)تټُثخثڂ ت شٱثٴُر يٴٿ 

 :ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ ڀث َٽٍ 

 ت٨صځثن تټصٵًًَ (ي 

ن٨ددىذ ـٹىڀددر تټُثخددثڂ تأللددى ٰددً ت ٨صدددثي ڄصددثبػ تټٽؽڅددر وشٵددهَٿ ڀ٩ٽىڀددثز          (ج 

خٕداڂ ش١دُدٳ ت شٱثٴُدر يٴدٿ     ( 22)شٱُٙٽُر ًٰ شٵًًَڈث تټٵثنپ خځىؼدح تټځدثنذ   

(100) 

 .ز خځصثخ٩ر تټځىٜى٦ شٹٽُٯ ټؽڅر ش١دُٳ ت شٱثٴُثز وتټصىُ٘ث (غ 

 ڄًٕ تټصٵًًَ ټٽ٩ځىپ و ڄهثء تألؼًتء تټىي شٿ تشمثوچ خڅثء ٨ٽً تټځ١ٽح تټڅٵثخً (ن 

 .شٵثيًَ ڈُةر ڀٹصح ڀؽٽُ تإلنتيذ  (:16)انجُذ 

ڀڃ نِصىي ڀڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر   ( 26)ٔٹىي خځىؼح تټځثنذ  :انزقشٚش األٔل  (1)

خٕـددـاڂ تټـصځددـٍُُ  1958ټـ٩ــددـثپ ( 111)ٜدده تټدفددًَڃ ټ٩ددهپ تـصددًتپ ت شٱثٴُددر 

ټځدتشځً  ( 100)ڀٵهڀڇ ًٰ وٰدىن ڀٕدثيٸر ٰدً تټدهويذ     ( ًٰ ت ِصمهتپ وتټځهڅر)

 (.GB312/INS/16/1)وظُٵر . 2011تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ 

( 311)وشٕددًُ تټىظُٵددر  ټددً يڂ ڀؽٽددُ تإلنتيذ يلددى ٨ٽځددث خځفثٜددً تټددهويذ        

ټؽڅددر ټٽځؽٽددُ تټځص٩ٽٵددر خثټٕددٹىي وخځٵصًـددثز ـٹىڀددر تټدفددًَڃ خٕدداڂ شٕددٹُٻ   
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ظالظُددر ټهيتِددر ڀىٜددى٦ تټ٩ځددثٺ تټځٱٙددىټُڃ وڀىت٨ُدده تؼصځث٨ثشهددث وتټصٵددثيًَ     

 .  تټځ١ٽىج شٵهَځهث  ټً تټځهًَ تټ٩ثپ

 :ٔفٗ ْزا انصذد ارخز يدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٗ انقشاس انزبنٙ 

ن٨ىذ تټځهًَ تټ٩ثپ  ټً شٵهَٿ تټځّث٨هذ تټٵثڄىڄُر تټٹثڀٽر يو ؼځ٧ُ  ٔٹثٺ تټده٨ٿ   (ج 

تټدفددًَڃ يو  ټددً ڀځعٽددً تټ٩ځددثٺ يو ي٘ددفثج تأل٨ځددثٺ وتټصددً ٴدده    ټددً ـٹىڀددر 

١َٽدىڄهث ًٰ ڈىت تټځؽثٺ وشٵهَٿ شٵًًَ ٨ڃ تټى٧ٜ  ټً تټهويذ تټٵثنڀر ټځؽٽُ 

 (.2012آوتي / ڀثيَ )تإلنتيذ 

وٰٳ ڈىچ تټٵث٨هذ ٴًي تټځؽٽُ شاؼُٻ تټڅ٥ً ًٰ تټٕٹىي تټځٵهڀدر  ټدً تټدهويذ     (غ 

 (.2012آوتي / ڀثيَ )تټٵثنڀر ټٽځؽٽُ 

 تټصًشُدثز تټځص٩ٽٵر خث ؼصځث٦ تإلٴٽُځٍ تألويوخٍ تټصث٧ِ :نزقشٚش انثبَٗ ا (2)

 : ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ ڀث َٽٍ 

يٴًتي ؼهوٺ ي٨ځثٺ ت ؼصځدث٦ تإلٴٽُځدٍ تألويوخدٍ تټصثِد٧ ٨ٽدً يِدثَ شٵًَدً         (ي 

 – 2009)تټځددهًَ تټ٩ددثپ وتټځصځعددٻ ٰددً نيتِددر تټصٵددهپ تټځفددًٌ لددالٺ تټٱصددًذ     

ٻ تټالبددٳ وتټصٙددهي  ټددً شدداظًُتز    وخىؼددڇ لددثٖ ٰددً ڀؽددثٺ تټ٩ځدد    ( 2012

٨ٽددً تټصٕدد٭ُٻ و٨ٽددً ِددىٲ تټ٩ځددٻ وتټُّثِددثز    2008تټالٌڀددر تټځثټُددر ټ٩ددثپ  

 .ت ؼصځث٨ُر

( تټڅددًوَػ)تټصاٸُدده ٨ٽددً تټصًشُدددثز تټځصمددىذ ټ٩ٵدده ڈددىت ت ؼصځددث٦ ٰددً يوِددٽى       (ج 

وشٹددىڂ تټٽ٭ددثز تټځّددصمهڀر ٰددً ت ؼصځددث٦ تإلڄؽٽٍَُددر وتټٱًڄّددُر وتألِدددثڄُر      

 .روتألټځثڄُر وتټًوُِ

 تإلؼًتءتز تټځص٩ٽٵر خص٩ُُڃ تټځهًَ تټ٩ثپ  :انزقشٚش انثبنث  (3)

خٕاڂ ي٬دصدڇ ٰدً    30/9/2011خڅثء ٨ٽً ل١ثج تټُّه لىتڂ ِىڀثُٰث خصثيَك 

، يشـمدددـى ڀؽدددـٽُ تإلنتيذ  30/9/2012شدددًٶ ڀڅٙدددح تټځدددهًَ تټ٩دددثپ خصدددثيَك 

 : تټٵًتي تټصثټٍ 

هًَ تټ٩دثپ تټدىتينذ    ٴًتي تټځٵصًـثز تټځص٩ٽٵر خثإلؼًتءتز تټمث٘در خص٩ُدُڃ تټځد    -

 (.INS/GB312/3/16)ڀڃ تټىظُٵر ( 5و  3)ًٰ تټٱٵًشُڃ 

ٸدالً ڀى٨ده  ِدصالپ تټصًٔدُفثز ٰدً       2012آوتي / ڀدثيَ   9شفهَه شثيَك  -

 .ڀٹصح يبُُ ڀؽٽُ تإلنتيذ
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ًٰ  ٠ثي ش٩ُُڃ تټځهًَ تټ٩ثپ َصٿ ت ِصځث٦  ټً ٸٽځثز تټځًٔدفُڃ  ظڅدثء تڄ٩ٵدثن     -

 .2012وتي آ/ ڀثيَ  30ڀؽٽُ تإلنتيذ خصثيَك 

 . ٠ٽح شىًُٰ ٴث٨ر ڀؽهٍذ خڅ٥ثپ تټٱُهَى ټځصثخ٩ر تټم١ثخثز -

ٴددٻ تٰصصدثؾ    2012آَثي / ڀثَى  28ن٨ىذ ڀؽٽُ تإلنتيذ ټ٩ٵه تؼصځث٦ خصثيَك  -

ټځتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً خههٮ تڄصمثج تټځهًَ تټ٩ثپ ٨دڃ ٠ًَدٳ   ( 101)تټهويذ 

 .تټصٙىَس

نتيذ خٕداڂ تټځًشدح   ن٨ىذ تټځٹصح  ټً شٵهَٿ ڀٵصًـثز ټال٨صځثن ڀڃ ڀؽٽُ تإل -

وتټځٍتَددث تأللددًي ؤددًوٞ ش٩ُددُڃ تټځددهًَ تټ٩ددثپ ٬ُددً تټځڅٙددىٖ ٨ٽُهددث ٰددً   

تألڄ٥ځدر وتټٵىت٨ده ڀدد٧ تأللدى خ٩ُددُڃ ت ٨صددثي تټصًشُدددثز تټځثټُدر وتإلؼددًتءتز      

تټځص٩ٽٵدددر خثټص٩ُُڅدددثز تټځٕدددثخهر ٰدددً يؼهدددٍچ ڀصمٙٙدددر يلدددًي شثخ٩دددر ټألڀدددٿ  

 .تټځصفهذ

شدددر ٨ٽددً ش٩ُددُڃ تټځددهًَ تټ٩ددثپ وتټځٵددهيذ  يڂ َددصٿ شځىَددٻ تټصٹددثټُٯ تټځثټُددر تټځصً -

نو ي يڀًَٹددددٍ ڀددددڃ وٰددددىيتز تټدًڄددددثڀػ وتټځٍُتڄُددددر    ( 747900)خڅفددددى 

وٰدددددً ـثټدددددر تټص٩دددددىي َدددددصٿ ت ِدددددصٵ١ث٦ ڀدددددڃ ڀدددددهلًتز  ( 2012–2013)

و وت يشٝؿ ش٩ىي ڈىت تألڀً َٵىپ تټځهًَ تټ٩دثپ خدثٴصًتؾ   . تټځًٙوٰثز تټ١ثيبڇ

 . ٠ًٲ شځىَٻ يلًي

تشځً تألڀدٿ تټځصفدهذ تټًتخد٧ خٕداڂ تټدهوٺ تألٴدٻ شٵدهڀث         ڄصدثبػ ڀد   :انزقشٚش انشاثاغ   (4)

ن٨ددىذ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر  ټددً  نڀددثغ   ( : 2011آَددثي / تِدد١څدىٺ ، ڀددثَى )

 . ل١ر ٨ځٻ ت١ِڅدىٺ ٜځڃ ل١ر ٨ځٽهث

 :٠ٽح ڀؽٽُ تإلنتيذ ڀڃ تټځهًَ تټ٩ثپ تټصثټٍ 

تأللددى خ٩ددُڃ ت ٨صدددثي ل١ددر ٨ځددٻ تِدد١څدىٺ ٨څدده ٴُددثپ تټځٹصددح خثټصٕددثوي ڀدد٧    -

( 2015-2014)هُةثز تټځٹىڄر ټى٧ٜ ڀٵصًـثز تټم١ر وتټځٍُتڄُر ټ٩ثڀً تټ

 (2012شًَٕڃ تټعثڄً / ڄىٰځدً )وتټصً ُِصٿ ٨ًٜهث ٨ٽً ڀؽٽُ تإلنتيذ 

 .شٕٹُٻ وؼهوٺ ي٨ځثٺ تألؼهٍذ تټهتبځر وت ؼصځث٨ثز  (:17)انجُذ 

 :  ټؽڅر تټمدًتء تټٵثڄىڄُُڃ ټص١دُٳ ت شٱثٴُثز وتټصىُ٘ثز 

ر ټؽڅددر تټمدددًتء ټص١دُددٳ ت شٱثٴُددثز وتټصى٘ددُثز ټځددهذ ظالظددر   شٵددًي شؽهَدده و َدد

 :ِڅىتز وتټمدًتء ڈٿ 
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 (تټدًتٌَٻ)  ټُٽُى خڅصُُ / تټُّه  -

 (تټځ٭ًج)  ئُه ُٰالټً / تټُّه  -

 (ًُِتټُىڂ) ٨دهوٺ ٸىيوڀث / تټُّه  -

 (شثَالڄهت) ٰدصُس ڀىڄصث يخهىيڂ / تټُّه  -

 (تټهڅه)  يوڀث خثٺ / تټُّهذ -

 (تټٹثڀًوڂ)  خىٺ ؼًُتي / تټُّه  -

 (تټُثخثڂ)  َىٌوَىٸىشث / تټُّه  -

 :قغى سفٛغ انًغزٕٖ : ثبَٛب  

تشّثٲ تټُّثِدثز ٰدً تټڅ٥دثپ ڀص٩دهن تأل٠دًتٮ  ٠دثي ټم١در ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ټٙدثټؿ            

 .ُِثِثز يٸعً تشّثٴث ًٰ تټڅ٥ثپ ڀص٩هن تأل٠ًتٮ

      ً  ټدً ڀڅثٴٕدر    ٠ٽح ڀؽٽُ تإلنتيذ ڀڃ تټځدهًَ تټ٩دثپ تشمدثو تإلؼدًتءتز تټځڅثِددر وتټصفٝدُ

ټ٧ُٝ يڀدثپ   2012ؼهَهذ ـىٺ تشّثٲ تټُّثِثز ًٰ تټڅ٥ثپ ڀص٩هن تأل٠ًتٮ ووټٷ لالٺ ٨ثپ 

ټٽځؽٽددُ ( 312)تټځؽٽددُ وظُٵددر ڀ٩هټددر ٨ٽددً يِددثَ تټځڅثٴٕددثز تټصددً ؼددًز لددالٺ تټددهويذ      

 (.2011شًَٕڃ تټعثڄً / ڄىٰځدً )

 :قغى ٔضغ انغٛبعبد : ثبنثب  

 .خض  انؼًبنخ ٔانسًبٚخ االخزًبػٛخ**

شٕدًَڃ  / ڄىٰځدً  8،  7ٿ ٨ٵه تؼصځث٨ثز ؼٍء تټ٩ځثټر وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر لالٺ َىڀٍ ش

وشىټدس تټّدُهذ ؼىټده خُدًغ ڀهځدر      (  َدًتڂ  –ـٹىڀدثز  )خًبثِر تټُّه ٔثڈځًُ  2011تټعثڄً 

تټڅث٠ٵددر خثِددٿ ي٘دددفثج تټ٩ځددٻ وتټّدددُهذ ٸُٽددٍ ڀهځددر تټڅث٠ٵدددر خثِددٿ تټ٩ځدددثٺ ووټددٷ ټځڅثٴٕدددر        

 :تټځىٜى٨ثز تټصثټُر

 . ف انخضشا  ٔانؼًم انالئق ٔانزًُٛخ انًغزذايخ انٕظبئ -1

خصٵدهَٿ ٨دًٚ   ( ڀدهًَ ٴ١دث٦ لٽدٳ ٰدًٖ تټ٩ځدٻ وش١دىًَ تټځڅٕداذ       )ٴثپ ڀځعٻ تټځدهًَ تټ٩دثپ   

ڀىؼٍ ٨ڃ ڀٝځىڂ تټىظُٵر تټځ١ًوـدر ټٽځڅثٴٕدثز ڀٕدًُت   ټدً يڂ تټځٹصدح ٴدهپ ڀّدثڈځر ٰڅُدر         

وتټدىي ِدُصٿ   ( 20+ يوَدى  ) ټً ِٹًشثيَر ڀتشځً تألڀٿ تټځصفدهذ ـدىٺ تټصڅځُدر تټځّدصهتڀر يو     

ـُدط يڂ وظُدٳ ڈدىت     1/11/2011ووټٷ ٴدٻ تټځهذ تټځفهنذ خصدثيَك    ٨2012ٵهچ لالٺ ٨ثپ 

تټدڅه شًُٕ  ټً ؼىوي خًڄثڀػ تټى٤ثبٯ تټمًٝتء ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُدر وَٱدصؿ تټڅٵدثْ ـدىٺ     
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ش١ىًَ تټدًڄدثڀػ ٰدً تټځّدصٵدٻ ٨ٽدً تټځّدصىَثز تټى٠څُدر وتټهوټُدر وخىؼدڇ لدثٖ ـدىٺ نوي           

تټځٹصددح وتټهُةددثز تټځٹىڄددر ٰددً ڀددتشځً تألڀددٿ تټځصفددهذ خٕدداڂ تټصڅځُددر تټځّددصهتڀر وتټځٱثوٜددثز  

 .تټؽثيَر وتټځص٩ٽٵر خثشٱثٲ نوټً ؼهَه خٕاڂ تټځڅثق

وٴدده ٔددثيٶ تټځٹصددح وتټهُةددثز تټځٹىڄددر ٰددً ڀددتشځً تألڀددٿ تټځصفددهذ ـددىٺ تټدُةددر وتټصڅځُددر        

ؼىڈثڄّدددً٪ )څځُددر تټځّددصهتڀر وٸددىټٷ ٰددً تټٵځددر تټ٩ثټځُددر ـددىٺ تټص( 1992يَددىني ؼددثڄًُو )

2002.) 

وًٰ ٜىء تټځڅثٴٕثز ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ يلى تټ٩ٽٿ خثټىظُٵر ڀ٧ ن٨ىذ تټځٹصح ټأللى خ٩دُڃ  

 (.GB312/POL/PRتټىظُٵر )ت ٨صدثي تِيتء تټصً يخهتڈث تټځٕثيٸىڂ لالٺ تټځڅثٴٕثز 

انااذٔنٗ  نًاؤرًش انؼًام  ( 100)يزبثؼاخ انًُبقشاخ ثشاؤٌ انضاًبٌ االخزًابػٗ فاٗ اناذٔسح         -2

 .خاخ انؼًم: 2011نؼبو 

شدُڃ تټىظُٵر ل١در تټ٩ځدٻ تټصدً ي٨دهڈث تټځٹصدح تِدصڅثنت   ټدً تټٵثبځدر تټٕدثڀٽر ټألڄٕد١ر تټصدً            

ً )وينز ٰددً تِددصڅصثؼثز تټځڅثٴٕددر تټځصٹددًيذ ٨ددڃ تټفځثَددر ت ؼصځث٨ُددر     ( تټٝددځثڂ ت ؼصځددث٨

 (.100)ًٰ تټهويذ  2011وتټصً ت٨صځهڈث ڀتشځً تټ٩ځٻ تټهوټً ټ٩ثپ 

وٜدد٧ : تټىظُٵددر تألڄٕدد١ر تټددىتينذ ٰددً ت ِددصڅصثؼثز  ټددً لځددُ ٰةددثز يبُّددُر      وشٙددڅٯ 

تټُّثِددددثز وتألڄٕدددد١ر وتز تټٙددددٽر خثټځ٩ددددثًَُ ، ش١ددددىًَ تټځ٩ددددثيٮ وشٵثِددددځهث، تټمددددهڀثز    

وَڅد٭ٍ شڅٱُى تألڄ١ٕر ًٰ ُِثٲ . ت ِصٕثيَر تټصٵڅُر، خڅثء تټٵهيتز، خڅثء تټًٕتٸثز وش٩ٍٍَڈث

ځث٨ً وشىًُٰ تټص٭١ُدر ټٽؽځُد٧ وٰدً  ٠دثي خًڄدثڀػ تټ٩ځدٻ       تټفځٽر تټ٩ثټځُر خٕاڂ تټٝځثڂ ت ؼص

 .تټالبٳ

ٸځددث ١َٽددح تټٵددًتي وت ِددصڅصثؼثز ڀًت٨ددثذ تټڅٕددثٞ تټځّددصٵدٽٍ ټٽځٹصددح ٰددً ڀؽددثٺ تټٝددځثڂ   

ت ؼصځددث٨ً ڀددڃ ـُددط يڄٱددثو تټصى٘ددُثز ، ووټددٷ ٨څدده  ٨ددهتن وظددثبٳ تټدًڄددثڀػ وتټځٍُتڄُددر ٰددً     

ىپ ل١در تټ٩ځدٻ تټځٵصًـدر ڈدىچ ٨ٽدً      وشٵد . تټځّصٵدٻ وشمُٙٗ تټځدىتين ڀدڃ لدثيغ تټځٍُتڄُدر    

ًُٰٜر يڂ ڀصىِٟ ڀٵهتي تټځىتين ڀڃ تټځٍُتڄُر تټ٩ثنَدر وڀدڃ لدثيغ تټځٍُتڄُدر، وتټځمٙٙدر      

إلنتيذ تټٝځثڂ ت ؼصځث٨ً لالٺ ٰصًشٍ تټّڅصُڃ تأللًُ شُڃ، ټڃ شص٭ًُ خٕٹٻ ڀٽځىَ ڀ٧ ڀً 

 .2019تټّڅُڃ ـصً ٨ثپ 

ځددثن ل١ددر ٨ځددٻ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ   ونوڂ ت٨صددًتٚ ڀددڃ تټځٕددثيٸُڃ ٴددًي ڀؽٽددُ تإلنتيذ ت٨ص  

 (.GB312/POL/2تټىظُٵر )تټهوټُر 

يزبثؼخ انُزبئح انًزؼهقخ ثبنًُشآد انًغزذًٚخ ٔانزٗ اػزًاذْب ياؤرًش انؼًام اناذٔنٗ نؼابو       -3

2007. 
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شدهلٻ ش٭ُددًتز  ( 96تټدهويذ  ) 2007يڂ تټڅصدثبػ تټځ٩صځدهذ ڀدڃ ڀددتشځً تټ٩ځدٻ تټدهوټً ټ٩ددثپ      

 :ڀث َٽٍ  ؼىيَر ًٰ ٠ًَٵر شڅځُر تټځڅٕاز وخىؼڇ لثٖ

ت ؼصځدث٨ً  )ڄ٥ًذ ؼهَهذ ؤثڀٽر شفهن ت يشدثٞ خُڃ تألخ٩ثن تټعالظر ټٽصڅځُدر تټځّدصهَځر    -

 (.وت ٴصٙثني وتټدُةٍ

 (.خُةر ڀالءڀر ، ڀځثيِثز ڀّةىټر وڀّصهَځر ًٰ ڀٹثڂ تټ٩ځٻ)شفهَه يٸٍُشُڃ  -

ر تټځّث٨هذ ٨ٽً  ٴثڀر تټځڅٕاز و٨ٽً تٌنڈثيڈث ًٰ ڈىچ تټدُةر وشٕؽ٧ُ تټًٕتٸر وشڅځُ -

 .تألڄ١ٕر

ون٨دىذ تټځٹصدح  ټدً تأللدى     ( GB312/POL/3)وٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ يلى تټ٩ٽٿ خثټىظُٵر 

 . خ٩ُڃ ت ٨صدثي تِيتء تټصً يخهَس لالٺ تټځڅثٴٕر

 .انزٕاصٌ ثٍٛ انسٛبح انًُٓٛخ ٔانسٛبح انخبصخ -4

ون٨دىذ تټځٹصدح  ټدً تأللدى     ( GB312/POL/4)ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ يلدى تټ٩ٽدٿ خثټىظُٵدر    

 (. تټصٵًًَ تټځتٴس)٨صدثي تِيتء تټصً يخهَس لالٺ تټځڅثٴٕر خ٩ُڃ ت 

 : خض  انسٕاس االخزًبػٗ **

خًبثِدر   10/11/2011شٿ ٨ٵه تؼصځدث٦ ؼدٍء تټفدىتي ت ؼصځدث٨ً َدىپ تټمځدُُ تټځىتٰدٳ        

وشدىټً تټّدُه ووٺ ٰدىين ڀهځدر تټڅدث٠ٳ خثِدٿ ي٘دفثج        ( ـٹىڀدثز ًٰڄّدث  )تټُّه ني يوخُدثڂ  

 :ټڅث٠ٳ خثِٿ تټ٩ځثٺ ووټٷ ټهيتِر تټځىٜى٨ثز تټصثټُر تټ٩ځٻ وتټُّهذ ٰىٸً ڀهځر ت

 .انذسٔط انًزخهصخ: يُزذٚبد انسٕاس انؼبنًٙ  -5

خصٵددهَٿ ٨ددًٚ ڀددىؼٍ ٨ددڃ  ( ڀددهًَذ ٴ١ددث٦ تألڄٕدد١ر تټٵ١ث٨ُددر )ٴثڀددس ڀځعٽددر تټځددهًَ تټ٩ددثپ  

وتټصددً شددٿ  ٨ددهتنڈث ٨ٽددً يِددثَ تټځڅثٴٕددثز تټصددً ؼددًز نتلددٻ ( GB312/POL/5)تټىظُٵددر 

وشدُڃ تټٱًٲ خُڃ ت ؼصځث٨ثز تټځمصٽٱر وڈً تټځڅصهَثز ټٽفىتي تټ٩ثټځً ، تألؼهٍذ ت ِصٕثيَر 

تؼصځث٨ددثز تټمدددًتء وت ؼصځث٨ددثز تټٵ١ث٨ُددر ڀدد٧ تټصًٸُددٍ ٨ٽددً تټځځثيِددثز تټفّددڅر تټصددً شددٿ   

 .و٩ٜهث خٱٝٻ تټ١ًَٵر تټؽهَهذ ټځڅصهَثز تټفىتي تټ٩ثټځٍ

/ ڀدثيَ  ( )313)وٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ ت ِصځًتي ًٰ نيتِر ڈدىت تټځىٜدى٦ ٰدً تټدهويذ     

 (.2012آوتي 

نًاؤرًش انؼًام   ( 100)يزبثؼخ انًُبقشخ انؼبياخ فاٗ اناذٔسح    : إداسح انؼًم ٔرفزٛش انؼًم -6

 .انذٔنٙ
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خصٵددهَٿ ٨ددًٚ ڀددىؼٍ ٨ددڃ  ( ڀددهًَ خًڄددثڀػ  نتيذ وشٱصددُٓ تټ٩ځددٻ )ٴددثپ ڀځعددٻ تټځددهًَ تټ٩ددثپ  

٩َصځدده ڀدد٧ تټصاٸُدده ٨ٽددً تټصىتٰددٳ خددُڃ تټٱددًٲ تټعالظددر ٨ٽددً يڂ    ( GB312/POL/6)تټىظُٵددر 

 .تټځٹصح تِصًتشُؽُر شههٮ  ټً ن٨ٿ تألؼهٍذ تټى٠څُر إلنتيذ وشٱصُٓ تټ٩ځٻ

 :وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټُر 

 .ت٨صځثن ل١ر ٨ځٻ تټځٹصح تټىتينذ ًٰ تټىظُٵر (ي 

 ٴددًتي ٨ٵدده تؼصځددث٦ ظالظددٍ ټٽمدددًتء لددالٺ تټ٩ددثڀُڃ تټٵددثنڀُڃ ٰددً ـثټددر شددىًٰ تټځددىتين    (ج 

 تټځدثنيتز تټمث٘ر ټځًتٴدر تټځ١ثخٵر ًٰ ٜىء ڀ٩ثًَُ تټ٩ځٻ تټهوټُر تټالٌڀر ټهيتِر

 :ًَؼً ڀڃ تټځهًَ تټ٩ثپ  (غ 

تشمددثو تإلؼددًتءتز تټځڅثِدددر ټصٱ٩ُددٻ تِددصڅصثؼثز ڀددتشځً تټ٩ځددٻ تټددهوټً خٕدداڂ  نتيذ        -

وشٱصُٓ تټ٩ځٻ ٨ٽً ييٚ تټىتٴد٧ وتـث٠در ڀؽٽدُ تإلنتيذ ٨ٽځدث ٨څده تټ١ٽدح خثټصٵدهپ        

 . تټځفًٌ وتټڅصثبػ تټځفٵٵر

شمددثو تټٵددًتيتز تټځڅثِدددر ټٝددځثڂ وٜدد٧ ل١ددر تټ٩ځددٻ ڀىٜدد٧ تټصڅٱُددى خځددث ٰددً وټددٷ   ت -

 .شه٨ُٿ ٴهيچ خًڄثڀػ  نتيذ وشٱصُٓ تټ٩ځٻ ټصفٵُٳ يڈهتٰڇ

 .يقبسثخ قابػٛخ: انؼًم انالئق فٗ انغهغهخ انؼبنًٛخ نزٕسٚذ األغزٚخ  -7

ڀد٧ تټصاٸُده   ( GB312/POL/7)ٴهڀس ڀځعٽدر تټځدهًَ تټ٩دثپ ٨ًٜدث ڀدىؼٍت  ٨دڃ تټىظُٵدر        

٨ٽً يڂ تټم١ر تټځٵصًـر شههٮ  ټً ن٨ٿ تألڀثڂ تټ٭ىتء ويڂ و َر ڀڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ُٰځدث    

َص٩ٽٳ خثألڀدثڂ تټ٭دىتبٍ شدٿ ت ٨صدًتٮ خهدث ڀدڃ تټٱًَدٳ تټځصمٙدٗ يُٰد٧ تټځّدصىي ٰدً تألڀدٿ             

ٸځدث َهدهٮ تټدًڄدثڀػ يَٝدث  ټدً شڅځُدر تټ٩ځدٻ تټالبدٳ ٰدً          . تټځصفهذ ـىٺ يٌڀر تټ٭دىتء تټ٩ثټځُدر  

 .تټ٭ىتبٍ وشىًُٰ تټهلٻ وتټفځثَر ت ؼصځث٨ُر ڀؽځٻ تټڅ٥ثپ

وٰددً ڈددىت تټٕدداڂ تٴددً ڀؽٽددُ تإلنتيذ تټځٵثيخددر ت ِددصًتشُؽُر تټددىتينذ ٰددً تټىظُٵددر وشٕددؽ٧ُ  

تټځٹصدددح  ټدددً شدددىًُٰ تټځدددىتين ڀدددڃ لدددثيغ تټځٍُتڄُدددر ټصځىَدددٻ شڅٱُدددى تألڄٕددد١ر تټځفدددهنذ وٰدددٳ   

 .تټٵ١ث٨ثز

 .يذٖ أَفبر رٕصٛبد االخزًبػبد انقابػٛخ ٔانزقُٛخ -8

ڀًُٕذ  ټً يڂ ( GB312/POL/8)هڀس ڀځعٽر تټځهًَ تټ٩ثپ ٨ًٜث ڀىؼٍت  ٨ڃ تټىظُٵر ٴ

تأليخ٩ر ڀىٜى٨ثز تټځ١ًوـر شص٩ٽٳ خاڄ١ٕر ڀڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر خثټص٩دثوڂ ڀد٧ ڀتِّدثز      

يلًي شثخ٩ر ټألڀٿ تټځصفهذ وخمث٘ر تټځڅ٥ځر تټدفًَر تټهوټُر وٸىټٷ تټٽؽڅر ت ٴصٙثنَر ټألڀدٿ  

 .ً ٔثيٸس ًٰ تإلٔ٭ثٺ تټځص٩ٽٵر خص٩دةر تټفثوَثزتټځصفهذ ألويوخث وتټص
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 :وًٰ ڈىت تټٙهن تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټُر 

تټځىتٰٵر ٨ٽدً يڂ َٵدىپ تټځدهًَ تټ٩دثپ خإيِدثٺ تټصٵًَدً تټمصدثڀً ټٽځڅصدهي  ټدً ـٹىڀدثز            (ي 

تټهوٺ تأل٨ٝثء وڀڃ لالټهث  ټً ڀڅ٥ځثز ي٘فثج تټ٩ځٻ وڀڅ٥ځثز تټ٩ځدثٺ تټځ٩څُدُڃ   

ځڅ٥ځثز تټهوټُر أل٘دفثج تټ٩ځدٻ وتټ٩ځدثٺ وتټځڅ٥ځدثز تټهوټُدر تأللدًي       وٸىټٷ  ټً تټ

 .تټځ٩څُر

ن٨دددىذ تټځدددهًَ تټ٩دددثپ ٨ٽدددً تَدددالء ت ڈصځدددثپ تټځ١ٽدددىج ِټُدددر وٜددد٧ ڀىٜددد٧ تټصڅٱُدددى      (ج 

 .تټصىُ٘ثز تټٙثنيذ ٨ڃ تټځڅصهي

 : خض  انزؼبٌٔ انزقُٗ **

خًبثِدر ِد٩ثنذ    9/11/2011شٿ ٨ٵه تؼصځث٦ ؼٍء تټص٩ثوڂ تټصٵڅدً َدىپ تأليخ٩دثء تټځىتٰدٳ     

ً / ـٹىڀدثز  )تټّٱًُ تنيَُ تټؽٍتبدًٌ   وشدىټً تټّدُه شدًتويي ڀهځدر تټڅدث٠ٳ خثِدٿ       ( تټؽٍتبد

 :ي٘فثج تټ٩ځٻ وتټُّه ؼىڀٍُ ڀهځر تټڅث٠ٳ خثِٿ تټ٩ځثٺ ووټٷ ټهيتِر تټځىٜى٨ثز تټصثټُر

دػى قذساد انٓٛئبد انًكَٕخ فاٗ إطابس انجاشايح انقاشٚاخ نزًُٛاخ انؼًام انالئاق ٔانزؼابٌٔ          -9

 .يزبثؼخ :انفُٗ 

وًٰ ڈىت تټځىٜى٦ ٠ٽح ڀؽٽدُ تإلنتيذ ڀدڃ تټځدهًَ تټ٩دثپ شٵدهَٿ شٵًَدً  ټدً نويذ ڀؽٽدُ         

ـددىٺ تټڅصددثبػ تټځص٩ٽٵددر خځٵثيخددثز تټص٩ددثوڂ تټٱڅددً    ( 2012شٕددًَڃ تټعددثڄً  / ڄددىٰځدً )تإلنتيذ 

وشٝځُڃ ڈىت تټصٵًَدً ڀٵصًـدثز خٕداڂ شٹُُدٯ ت ِدصًتشُؽُر تټفثټُدر ټٽص٩دثوڂ تټٱڅدً ڀدڃ يؼدٻ           

 .يٸعً خًت٬ځثشُڇ ټٽص٩ثوڂ تټٱڅً ون٨ٿ تټٵهيتزن٨ٿ ڀٵثيخر 

 - 2009انزؼبٌٔ انزقُٗ نًُظًخ انؼًم انذٔنٛخ ٔانجشايح انقاشٚخ نزًُٛخ انؼًم انالئق  -10

2010. 

ئثي ڀځعٻ تټځهًَ تټ٩ثپ  ټً يڂ تټىظُٵر ڀمصٙدًذ خثټځٵثيڄدر ڀد٧ تټصٵدثيًَ تټّدثخٵر ـُدط يڂ       

وشصٝددځڃ ڈددىچ  2011 – 2012ٽٱصددًذ تټځٹصددح ِددُٵهپ شٵًَددً شفٽُٽددٍ ـددىٺ شڅٱُددى تألڄٕدد١ر ټ 

تټىظُٵددر ڄ٥ددًچ ٨ثڀددر ټٽدددًتڀػ تټٵ١ًَددر ټصڅځُددر تټ٩ځددٻ تټالبددٳ وخًڄددثڀػ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر    

وتټىي َصٿ شځىَٽڇ ڀدڃ ڀدىتين لدثيغ تټځٍُتڄُدر      2010 – 2009ټٽص٩ثوڂ تټصٵڅً لالٺ تټٱصًذ 

وٰددً ٔددهً ي٬ّدد١ُ  . وٸددىټٷ خًڄددثڀػ تټص٩ددثوڂ تټٱڅددً تټددىي َددصٿ شځىَٽددڇ ڀددڃ تټځٍُتڄُددر تټ٩ثنَددر

 14ڀدڃ خُدڅهٿ    2010خًڄدثڀػ ٰدً    50خثټځٵثيڄر خـ ( 53)خٽ٫ ٨هن تټدًتڀػ تټٵ١ًَر  2011

وٰدً ڄٱدُ تټٱصدًذ تټٍڀڅُدر شدٿ      . 2011خدًتڀػ ڀدڅهٿ ٰدً يًَٰٵُدث ٨دثپ       9خًڄثڀػ ؼهَه شٿ شڅٱُى 

خًڄدثڀػ ٰدً    70خًڄثڀؽث ڀڃ خُڅهٿ خًڄثڀؽٍ تټُځڃ وِىيَث  ٜدثٰر  ټدً    11تإلڄهثء ًٰ شڅٱُى 

 .صٽٯ ڀًتـٻ تټصڅٱُىڀم
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ڀٽُدىڂ نو ي   220وٴه خٽ٭س تټځًٙوٰثز ٨ٽً تټص٩ثوڂ تټٱڅدً ڀدڃ لدثيغ تټځىتٌڄدر ڄفدى      

وشٵددهي تټځٙددثيَٯ ڀددڃ    ٨2009ددڃ ٨ددثپ  % 13.8يي خڅّدددر ٌَددثنذ   2010يڀًَٹددٍ ٨ددثپ  

 .ڀٽُىڂ نو ي يڀًَٹٍ 12.3تټځٍُتڄُر تټ٩ثنَر خڅفى 

 2008ڀٽُدىڂ نو ي ٨دثپ    6.370وخثټڅّدر ټٽهوٺ تټ٩ًخُر ٰداڂ تټځٙدًوٰثز شٵدهي خڅفدى     

 %.15.2يي خٍَثنذ شٵهي خـ  2010ڀٽُىڂ نو ي ٨ثپ  9.691ټصٙٻ  ټً 

ڀٽُدىڂ نو ي   53.842يڀث خثټڅّددر ټٽٵدثيذ تألًَٰٵُدر ٰٵده يي٩ٰدس تټځٙدًوٰثز يَٝدث ڀدڃ         

 %.6.1خٍَثنذ  2010ڀٽُىڂ نو ي ٨ثپ  63.790 ټً  ٨2008ثپ 

 .ًٰ ڄٱُ تټٱصًذ % 7.8شٵهي خڅفى ٸىټٷ ٨ًٰس ڀؽځى٨ر آُِث وتټدثُِٱُٷ ٌَثنذ 

وٴًي ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً ًٰ ڈىت تټٕداڂ يلدى تټ٩ٽدٿ خثټىظُٵدر ون٨دىذ تټځٹصدح       

 ټً تأللى خ٩ُڃ ت ٨صدثي تِيتء تټصً يخهَس ًٰ تټځڅثٴٕر خځث ًٰ وټٷ ًٜويذ ش١ىًَ تټص٩ثوڂ 

ويذ خىٺ تټؽهىن تټمىتٖ، وًٜ. ؼڅىج وتټص٩ثوڂ خٕٹٻ ڀعٽط تټًٕٸثء تټ٩ځىڀُُڃ –ؼڅىج 

ټٝددځثڂ شىٌَدد٧ ٨ددثنٺ ټٽځددىتين ـّددح تټڅصددثبػ ڀدد٧ شٵددهَٿ تټځٍَدده ٰددً تټځ٩ٽىڀددثز ٨ددڃ تټڅصددثبػ     

تټځفٵٵددر ٰددً تألٴددثټُٿ ويڈځُددر شفّددُڃ تټځٕددثويتز ڀدد٧ تټځددثڄفُڃ ټصڅٱُددى تټځٕددًو٨ثز و ٔددًتٶ  

 .تټهُةثز تټځٹىڄر ًٰ تټصٵُُٿ

 .سزهخانجشَبيح انًؼضص نهزؼبٌٔ انزقُٙ يٍ أخم األساضٙ انؼشثٛخ انً -11

ڄددهي تټڅثٔددٯ ڀددهًَذ تټځٹصددح تإلٴٽُځددٍ ټځڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر ټٽددهوٺ    / ٴثڀددس تټّددُهذ

تټ٩ًخُر ٍٰ خًُوز خصٵهَٿ ٨ًٚ ڀدىؼٍ ٨دڃ وظُٵدر ڈدىت تټدڅده تټصدٍ شڅثوټدس ڀدهي تټصٵدهپ          

تټځفًٌ ٍٰ شڅٱُى تټدًڄثڀػ تټځ٩ٌٍ ټٽص٩دثوڂ تټصٵڅدٍ ڀدڃ يؼدٻ تأليتٜدٍ تټ٩ًخُدر تټځفصٽدر        

ټٱٽ١ُّڅُر و٨دڃ ڀّدثڈځثز ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر تټځم١دٟ       ڀ٧ تټصًٸٍُ ٨ٽً تأليتٍٜ ت

ووټددٷ  2010شٕددًَڃ تټعددثڄٍ  –ټهددث ٰددٍ شڅٱُددى تټدًڄددثڀػ ڀڅددى آلددً شفددهَط ٰددٍ ڄددىٰځدً    

خثټص٩دددثوڂ ڀددد٧ وٌتيذ تټ٩ځدددٻ وت شفدددثن تټ٩دددثپ ټڅٵثخدددثز ٨ځدددثٺ ٰٽّددد١ُڃ وتشفدددثن تټ٭دددًٮ  

ٔدٯ  ټدً ڄّددر    ڄدهي تټڅث / وئدثيز تټّدُهذ  . تټصؽثيَر وتټٙدڅث٨ُر وتټٍيت٨ُدر تټٱٽّد١ُڅُر   

وڀ٧ وټدٷ ٰدإڂ تټىٜد٧ ت ٴصٙدثنٌ   َدٍتٺ ڈٕدث       %( 9) 2010تټڅځى ت ٴصٙثنٌ ټ٩ثپ 

خددثټڅ٥ً  ټددً تڄ٩ددهتپ تټُٵددُڃ تټُّثِددٍ وشفٵُددٳ ڈددىت ت ڄص٩ددثْ خث ٨صځددثن ٨ٽددً تټځّددث٨هتز 

 .تټصٍ شٵهڀهث تټؽهثز تټځثڄفر

ٸځث ش٩ًٜس  ټدً خ٩دٛ تإلڄؽدثٌتز تټصدٍ شفٵٵدس ٰدٍ ڀؽدث ز تټ٩ځدٻ تټًبُّدُر ڀدڃ           

تټځتِّدثز وتټدُةدر ت ٴصٙدثنَر وش١دىًَ      ٨ٿ ـٵىٲ تټ٩ځثٺ و نتيذ ِىٲ تټ٩ځٻ وش٩ٍٍَن

ڄ٥ٿ وشى٧ُِ ڄ١ثٲ تټٝځثڂ ت ؼصځث٨ٍ ڀًُٕذ  ټً يڂ ڀڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر شڅٱدى ـثټُدث     
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ڀٽُدىڂ نو ي ويڂ   4.97خًڄثڀػ ټٽص٩ثوڂ تټصٵڅدٍ خځدٽد٫  ؼځدثټٍ ڀصٍتَده َٙدٻ تِڂ  ټدً       

ّدد١ُڃ ِصىٜدد٧ ٰددٍ ٘ددُ٭صهث تټڅهثبُددر ڀدد٧ ڄهثَددر ٨ددثپ    تِددصًتشُؽُر تټ٩ځددٻ تټالبددٳ ٰددٍ ٰٽ 

2011. 

ظددٿ تِددصځ٧ تټځؽٽددُ  ټددً ش٩ٽُٵددثز وڀددهتلالز خ٩ددٛ تأل٨ٝددثء ڀځعٽددٍ تټٱددًٲ تټعالظددر   

وڀځعٽٍ خ٩ٛ تټهوٺ وتټځؽځى٨ثز تإلٴٽُځُر وتټىَڃ ٠دثټدىت ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ خصٵدهَٿ      

څُر تټځّدصٵٽر وشفٵُدٳ   تټځٍَه ڀڃ تټه٨ٿ ټدڅثء ڀتِّثز ٴىَر ٍٰ  ٠ثي خڅثء تټهوټر تټٱٽ١ُّ

تټّالپ تټٕثڀٻ وتټ٩ثنٺ ٍٰ تټځڅ١ٵر وڀڃ يڈٿ تټځهتلالز تټصٍ ؼدًز لدالٺ ڈدىچ تټؽٽّدر     

 :ڀث َٽٍ

 :ػٍ فشٚق انؼًبل -أ 

شىؼددڇ يبددُُ ًَٰددٳ تټ٩ځددثٺ خثټٕددٹً وتټصٵددهًَ ټځٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ وخىؼددڇ لددثٖ      

ه ڀددڃ تټځٹصدح تإلٴٽُځددٍ ټٽددهوٺ تټ٩ًخُدر خدُددًوز ٨ٽددً تټؽهددىن تټځدىوټدر ټصفٵُددٳ تټځٍَدد   

تإلڄؽثٌتز ټٙثټؿ تأليتٍٜ تټ٩ًخُر تټځفصٽر و٨ڃ تيشُدثؾ ًَٰدٳ تټ٩ځدثٺ ٨ٽدً تټصٵدهپ      

تټځفًٌ ٍٰ شڅٱُى تټدًڄثڀػ تټځ٩ٌٍ ټٽص٩ثوڂ تټٱڅٍ ڀڃ يؼٻ ٰٽ١ُّڃ ڀ٧ ن٨ىذ تټځڅ٥ځر 

 ټً شٵهَٿ ؼځ٧ُ ئٹثٺ تټه٨ٿ ڄفى  ڀٹثڄُر شفٵُٳ ڀٍَه ڀڃ تټصٵدهپ لث٘در ڀدڃ تټڅثـُدر     

ټّدٽ١ر تټٱٽّد١ُڅُر ټٽځّدٷ خځّدصٵدٻ تټٕد٩ح تټٱٽّد١ُڅٍ       تټُّثُِر ـُط يڂ ڀفثو ز ت

وتشمثو تټصهتخًُ تټځڅثِدر ټٝدځثڂ شڅځُدر ڀّدصهتڀر   شدٍتٺ ڀفدهونذ و٬ُدً ٰث٨ٽدر يڀدثپ         

تټىٜدد٧ تټفددثټٍ ټصٍتَدده تټصفددهَثز تټڅثؼځددر ٨ددڃ تِددصځًتيَر ت ـددصالٺ تإلِددًتبُٽٍ ٰددٍ  

١ٽددح ٰددًٚ تټفٙددثي وتټٵُددىن تټٙددثيڀر ٨ٽددً شڅٵددٻ تألٔددمثٖ وتټځددىتين وڈددىت َص      

ت ٨صددًتٮ خهوټددر ٰٽّدد١ُڃ و ڄهددثء ت ـددصالٺ وشٕددؽ٧ُ تټځدددثنيتز تټهثٰددر  ټددً خڅددثء          

ڀتِّثز ٰٽ١ُّڅُر ٴىَر شّث٨ه ٨ٽً  نڀثغ ٰٽ١ُّڃ ٍٰ تټځؽصځد٧ تټدهوټٍ شځثٔدُث ڀد٧     

تټٱؽً تټؽهَه تټىٌ ش٩ُٕڇ تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر ڄفدى تټهَځٵًت٠ُدر وتټ٩ځدٻ تټالبدٳ وتټ٩هتټدر      

 . ت ؼصځث٨ُر

تټٝددًويٌ يڂ َددصٿ شٙددځُٿ خًڄددثڀػ تټ٩ځددٻ تټالبددٳ وتټ٩هتټددر      وٰددٍ ڈددىت تټٙددهن ٰځددڃ  

ت ؼصځث٨ُددر وٰددٳ ڀص١ٽدددثز تټٕدد٩ح وي٠ددًتٮ تإلڄصددثغ تټعالظددر ٰددٍ ٰٽّدد١ُڃ ټٽڅهددىٚ   

خفٵىٲ تټ٩ځثٺ وو٧ٜ ٴث٨دهذ ټٽفځثَدر ت ؼصځث٨ُدر وشڅځُدر تټفدىتي ت ؼصځدث٨ٍ ٜدځڃ        

 .وټر تټٱٽ١ُّڅُريوټىَثز خًتڀػ تټص٩ثوڂ تټصٵڅٍ خث٨صدثيڈث تټًٸثبٍ تألِثُِر ټدڅثء تټه
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 :ػٍ فشٚق أصسبة انؼًم -ة 

لٽُٱدر لځدُُ ڀ١دً ٸٽځدر خثِدٿ ًَٰدٳ ي٘دفثج تټ٩ځدٻ ي٨دًج ُٰهدث ٨دڃ            / يټٵً تټّدُه 

تټٕٹً وتټصٵدهًَ  ټدً ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ٨ٽدً ڀدهي تڈصځثڀثشهدث خځصثخ٩در تألوٜدث٦           

ت ٴصٙددثنَر وت ؼصځث٨ُددر ٰددٍ ٰٽّدد١ُڃ وتأليتٜددٍ تټ٩ًخُددر تټځفصٽددر تأللددًي و٨ددڃ     

تټځدىوټر ټه٨ٿ تټص٩ثوڂ تټصٵڅٍ ڀڃ يؼٻ خڅثء ڀتِّدثز ٰٽّد١ُڅُر ٴىَدر وٴدثنيذ     تټؽهىن 

 .٨ٽً ٴُثنذ ڀًُّذ تټصڅځُر تټٕثڀٽر ٍٰ  ٠ثي  ٴثڀر تټهوټر تټٱٽ١ُّڅُر تټځّصٵٽر

ٸځث يٸه ُِثنشڇ ٨ٽً تټفثؼر تټځٽفر ټٽځڅ١ٵر تټ٩ًخُر ټصٱ٩ُدٻ تألؼڅدهذ تټ٩ًخُدر ټٽصٕد٭ُٻ     

ٍٰ تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر خٕٹٻ ٨ثپ وتټصدٍ ي٠ٽدٳ    شځثُٔث ڀ٧ تټص٭ًُتز تټصٍ ؼًز وشؽًٌ

٨ٽُهددث شّددځُر تټًخُدد٧ تټ٩ًخددٍ ڀتٸددهت ٨ٽددً يڂ تټصٕددثوي تټځّددصځً ڀدد٧ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ       

 . تټ٩ًخُر ٍٰ ڀمصٽٯ تټځؽث ز ڈثپ ؼهت و ُِځث ٍٰ ڈىچ تټځًـٽر

 (ڀًٰٳ ڄّمر ڀڃ ٸٽځر ي٘فثج تټ٩ځٻ)

 :يذاخهخ انغٛذ ػهٙ انخهٛفٙ -ج 

خإټٵثء ٸٽځر ٨دً  –نوټر ٴ١ً و٨ٝى ڀؽٽُ تإلنتيذ ڀځعٻ  –ٴثپ تټُّه ٨ٽٍ تټمٽُٱٍ 

ُٰهددث ٨ددڃ تټٕددٹً وتټصٵددهًَ  ټددً ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر ٨ٽددً ٨ٵدده تؼصځددث٦ ټٽځددثڄفُڃ       

خثټصڅُّٳ ڀ٧ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر وٸدىټٷ  ټدً تټدهوٺ تټصدٍ ٴدهڀس ڀّدثڈځثز ټصڅٱُدى           

ذ ٸځدث ن٨دً ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ  ټدً  ٨دثن       . تټځٕثي٧َ تټصٍ ٨ًٜدس ٨ٽدً ت ؼصځدث٦   

شڅُٕٟ ڀًٸٍ تټځٕىيذ تټٵثڄىڄُر تټصدثخ٧ ټالشفدثن تټ٩دثپ ټڅٵثخدثز ٨ځدثٺ ٰٽّد١ُڃ وتټڅ٥دً        

ٍٰ  ڀٹثڄُر شٵدهَٿ شٵًًَڀدىؼٍ ٨دڃ تټدًڄدثڀػ ٰدٍ نويذ ڀدثيَ ڀدڃ ٸدٻ ٨دثپ  ٠دال٦           

 .ڀؽٽُ تإلنتيذ ٨ٽً آلً تټځّصؽهتز

 (ڀًٰٳ ڄّمر ڀڃ ٸٽځر ڀځعٻ نوټر ٴ١ً)

 :ػٍ انًدًٕػخ اقفشٚقٛخ -د 

تإلًَٰٵُددر ڀؽددهنت ٨ددڃ ٴٽددٳ وتڄٕدد٭ثٺ تټٵددثيذ تإلًَٰٵُددر  ٌتء   ي٨ددًج ڀځعددٻ تټځؽځى٨ددر  

تِددصځًتيَر شددهڈىي تألوٜددث٦ تإلڄّددثڄُر وت ٴصٙددثنَر وت ؼصځث٨ُددر ټٽ٩ځددثٺ وتټٕدد٩ح   

تټٱٽ١ُّڅٍ ـُط يڂ تټصفُّڅثز وتټڅځى تټځفًٌ   ٍَتٺ ڈٕث وڈثڀُٕث ويٴٻ خٹعًُ ڀڃ 

١ثټددث ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ    ش١ٽ٩ثز تټ٩ٕح تټٱٽ١ُّڅٍ ٍٰ ڀىتؼهر شفهَثز تټٱٵً وتټد١ثټر ڀ

تټهوټُر وتټځؽصځ٧ تټهوټٍ خٕٹٻ ٨ثپ ټصٵهَٿ تټځٍَه ڀڃ تټه٨ٿ وت ټصٍتپ خدڅثء ڀتِّدثز  

ٴىَر ٍٰ ٰٽ١ُّڃ ٍٰ  ٠ثي شفٵُٳ يڈهتٮ تټ٩ځٻ تټالبٳ ٰدٍ ٰٽّد١ُڃ وٜدځثڂ تټصڅځُدر     

 .تټځّصهتڀر
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 :كهًخ يًثم نجُبٌْـ ـ 

ٸٽځر ي٨دًج ُٰهدث    –ذ ڀځعٻ ټدڅثڂ و٨ٝى ڀؽٽُ تإلنتي –يټٵً تټُّه ٨ده تهلل يٌوٲ 

٨ڃ تټٕٹً وتټصٵهًَ  ټً ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر وخىؼڇ لدثٖ تټځٹصدح تإلٴٽُځدٍ ټٽدهوٺ     

تټ٩ًخُددر خدُدددًوز ٨ٽددً ن٨ځدددڇ تټځصىت٘ددٻ ټدددىٌتيذ تټ٩ځددٻ ٰدددٍ تټؽځهىيَددر تټٽدڅثڄُدددر      

ٸځدث  . ټٽڅهىٚ خٵٝثَث تټ٩ځٻ وتټ٩ځثٺ ٍٰ ڀمصٽٯ تټځؽث ز وڀمصٽٯ تټٱةدثز تټ٩ځثټُدر  

ٍٰ يڂ ًَي ٍٰ تټځّصٵدٻ تټٵًَح ڀٵ٩هت ٸثڀٻ تټ٩ٝىَر ټهوټر ي٨ًج ُِثنشڇ ٨ڃ يڀٽڇ 

 .ٰٽ١ُّڃ ٍٰ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

ٸځث شؽهي تإلٔثيذ  ټً شىٴ٧ُ تشٱثٲ خُڃ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُدر وڀځعدٻ ٰٽّد١ُڃ ونوټدر     

يټددٯ نو ي يڀًَٹددٍ  ( 500.000)تټٹىَددس خٕدداڂ ڀّددثڈځصهث تټٹًَځددر خځدٽدد٫ ٴددهيچ     

 .14/11/2011ڃ ووټٷ َىپ ت ظڅُڃ ټصڅٱُى يڄ١ٕر شڅځىَر ًٰ ٰٽ١ُّ

يَٝدث شدٿ  ٨دهتن خُدثڂ ٨ًخدً ټٽصڅهَدده خثټځځثيِدثز تإلِدًتبُٽُر خٱدًٚ ٨ٵىخدثز ڀثټُددر          

٨ٽً تټّٽ١ر تټٱٽ١ُّڅُر خ٩ه ـٙىټهث ٨ٽً ٨ٝىَر ٸثڀٽر ٰدً تټُىڄّدٹى وٴدثپ ڀ٩دثټً     

تټُّه ًٔخٻ ڄفثَ خٵًتءذ تټدُثڂ ٨ٽً تټځؽٽُ يظڅثء تڄ٩ٵثن تټؽٽّدر تټځمٙٙدر ټٽد٩ده    

 .14/11/2011ځث٨ً ټٽ٩ىټځر خصثيَك ت ؼص

 (تټدُثڂڀًٰٳ ڄّمر ڀڃ )

 :وتشمى ڀؽٽُ  نتيذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټً ًٰ ڈىت تټٕاڂ تټٵًتي تټصثټً 

يلى تټ٩ٽٿ خثټىظُٵر ون٨دىذ تټځٹصدح  ټدً تأللدى ٰدً ت ٨صددثي تِيتء تټصدً يخدهَس ٰدً           -

ـ       ثټُدث ٰدً   تټځڅثٴٕثز خځث ًٰ وټٷ ٜدًويذ ن٨دٿ تټځدىتين وتټص٩دثوڂ تټصٵڅدً تټؽدثيٌ 

تأليتٜددٍ تټٱٽّدد١ُڅُر تټځفصٽددر وشٵددهَٿ شٵًَددً ٨ددڃ ڀصثخ٩ددر ڄصددثبػ تؼصځددث٦ تټځددثڄفُڃ    

 .2011شًَٕڃ تټعثڄً / تټىي شٿ ٨ٵهچ ًٰ ٔهً ڄىٰځدً 

◘ ◘ ◘ 
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 يذاخهخ ثبعى فشٚق أصسبة انؼًم

 فٙ يدهظ إداسح يكزت انؼًم انذٔنٙ

 (2011رششٍٚ انثبَٙ / خُٛف ، َٕفًجش ( ) 312)انذٔح 

 

لدىتڂ  / ٩هڄٍ يڂ ي٨ًج خثِٿ ًَٰٳ ي٘فثج تټ٩ځٻ ٨دڃ تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر  ټدً تټّدُه      َّ

تټځددهًَ تټ٩ددثپ ټځٹصددح تټ٩ځددٻ تټددهوټٍ ٨ددڃ ٨ځُددٳ تټٕددٹً وتټصٵددهًَ ٨ٽددً ؼهددىنچ           –ِددىڀثُٰث 

تټځصىت٘ٽر و٨ځٽڇ خثشّثٲ ڀ٧ ڀؽٽدُ  نتيذ ڀٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټٍ ټٍَدثنذ ـؽدٿ تټص٩دثوڂ تټٱڅدٍ         

ت ِددصځًتي ٨ٽددً ڈددىت تټځددڅهػ وخىؼددڇ لددثٖ ٨ٽددً ڀددهي    ټٙددثټؿ تټځڅ١ٵددر تټ٩ًخُددر ٨ٽددً يڀددٻ 

األٔضاابع انؼًبنٛااخ انشاُْااخ فااٙ فهغاااٍٛ ٔاألساضااٙ انؼشثٛااخ انًسزهااخ    " تڈصځثڀثشددڇ خځصثخ٩ددر 

ڀتٸهت  ٨ٽً تِص٩هتنتز ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر ٨ٽً تټصى٧ِ وتِصځًتيَر تټص٩ثوڂ ڀ٧  "األخشٖ 

ِّددثز ٰٽّدد١ُڅُر ٴىَددر وشفّددُڃ  تټٕدد٩ح تټٱٽّدد١ُڅٍ وتټّددٽ١ر تټٱٽّدد١ُڅُر ڀددڃ يؼددٻ خڅددثء ڀت   

تټُّثِثز وتټددًتڀػ تټهت٨ځدر إلٴثڀدر نوټدر ٰٽّد١ُڅُر ڀّدصٵٽر وڀ٩صدًٮ خهدث نوټُدث  ٴدثنيذ ٨ٽدً            

 .تټڅځى وتټ٩ُٓ خّالپ ڀ٧ ؼًُتڄهث 

لىتڂ ِدىڀثُٰث ٨ٽدً ڀدث ٴهڀدڇ ڀدڃ ن٨دٿ ټٽځڅ١ٵدر تټ٩ًخُدر         / ٸٻ تټصٵهًَ وتټ٩ًٰثڂ  ټً تټُّه 

أٔضبع انؼًبل فٙ " وٴه َٹىڂ تټصٵًًَ تټّڅىٌ ـىٺ  ٠ىتٺ ڀهذ ٴُثنشڇ ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر

ټځدتشځً تټ٩ځدٻ   ( 101)آلً شٵًًَ َٵهڀڇ  ټدً تټدهويذ    "فهغاٍٛ ٔاألساضٙ انؼشثٛخ انًسزهخ 

 .ڀ٧ شځڅُثشڅث ټُّثنشڇ خځىٰىي تټٙفر وتټصىُٰٳ ٍٰ تټځًـٽر تټٵثنڀر  2012تټهوټٍ ټ٩ثپ 

ٰددٍ ٰٽّدد١ُڃ   شددٍتٺ شىتؼددڇ    ٸځددث ش٩ٽځددىڂ ٰدداڂ تټُّثِددثز وتټم١ددٟ وتټدددًتڀػ تټصڅځىَددر      

خثِصځًتي تټ٩هَه ڀڃ تټصفهَثز ټځ٩ثټؽر تألوٜث٦ ت ؼصځث٨ُر ت ٴصٙثنَر وتألوٜث٦ تإلڄّثڄُر 

تټځاِثوَر ڄصُؽر ڀىت٘ٽر تڄصهثٸثز ت ـدصالٺ تإلِدًتبُٽٍ ټفٵدىٲ تټٕد٩ح تټٱٽّد١ُڅٍ وٰدًٚ       

تأل٨ځدثي  ٴُىن ٘ثيڀر ٨ٽدً ٨ځٽُدثز شڅٵدٻ تألٔدمثٖ وتټّدٽ٧ ويڈدٿ ٨څث٘دً تإلڄصدثغ و ٨دثنذ          

خثإلٜثٰر  ټً تيشٱث٦ ڀ٩هٺ تټڅځى تټّٹثڄٍ ڀځث ٩َدىٲ ٨ځٽُدر شدىًُٰ تټځٍَده ڀدڃ ٰدًٖ تټ٩ځدٻ        

 :تټ٩ٕح تټٱٽ١ُّڅٍ ڀځث َه٨ى  ټً  وڀ٩ثڄثذتټځڅصػ وشمٱُٯ ـهذ تټٱٵً 

تټصاٸُه ڀڃ ؼهَده ٨ٽدً تڄٕد٭ث ز وٴٽدٳ وڀىٴدٯ تټځؽځى٨در تټ٩ًخُدر  ٌتء تِدصځًتيَر          -1

ٱٽ١ُّڅُر وٴه ـثڂ تألوتڂ  ټً يڂ َصفځٻ تټځؽصځ٧ شهڈىي تألوٜث٦ تټځ٩ُُٕر ټٽ٩ځثټر تټ
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تټهوټٍ ڀّةىټُثشڇ شؽثچ تټٵُٝر تټٱٽ١ُّڅُر وخىؼڇ لثٖ ڀڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ټصٵدهَٿ    

تټځٍَدده ڀددڃ تټدده٨ٿ ټدڅددثء تټځتِّددثز تټٱٽّدد١ُڅُر تټٵىَددر شځثٔددُث  ڀدد٧ شٵددهپ ٰٽّدد١ُڃ  ټددً  

 .تألڀٿ تټځصفهذ ټځڅفهث تټ٩ٝىَر تټٹثڀٽر 

ُى خًتڀػ ش٩ثوڂ ٰڅٍ ٨ځٽُر ټٽڅهىٚ خثټصٕ٭ُٻ وخىؼدڇ لدثٖ   تإلًِت٦ ٍٰ و٧ٜ وشڅٱ -2

شٕدد٭ُٻ تټٕدددثج وشىِدد٧ُ تټفددىتي ت ؼصځددث٨ٍ وتټفځثَددر ت ؼصځث٨ُددر و٘ددُثڄر تټفٵددىٲ  

وتټفًَثز تټ٩ثڀر وتټڅٵثخُر وشفُّڃ ڀّصىي تټځ٩ُٕر ٍٰ تټځڅ١ٵدر تټ٩ًخُدر شځثٔدُث ڀد٧     

ټ٩ًخُددر ڈددثپ ؼددهت ش٭ُُددًتز تټًخُدد٧ تټ٩ًخددٍ وتڂ تټصٕددثوي تټځّددصځً ڀدد٧ ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ ت

 .و ُِځث ًٰ ڈىچ تټځًـٽر

تټصاٸُه ٨ٽً ڄصثبػ تؼصځدث٦ تټځدثڄفُڃ تټدىٌ ٨ٵهشدڇ ڀڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ٨ٽدً ڈدثڀٓ           -3

( 2011شٕددًَڃ تټعددثڄٍ / ؼڅُددٯ ، ڄددىٰځدً ) ټځؽٽددُ تإلنتيذ ( 309)ي٨ځددثٺ تټددهويذ 

 ون٨ىذ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ وؼځ٧ُ يؼهٍشڇ تټهِصىيَر  ټدً تټځٍَده ڀدڃ تټؽهده ټٍَدثنذ     

تټص٩دةدددر وشدددىًُٰ تټصځىَدددٻ تټدددالٌپ ټددده٨ٿ تټٙدددڅهوٲ تټٱٽّددد١ُڅٍ ټٽصٕددد٭ُٻ وتټفځثَدددر        

ت ؼصځث٨ُددر وشڅٱُددى ڀٕددًو٨ثز ڀڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر تټصددً شددٿ ٨ًٜددهث ٨ٽددً ڈددىت        

 .ت ؼصځث٦ ټٙثټؿ تټ٩ٕح تټٱٽ١ُّڅٍ 

ن٨ىذ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر وتټؽهثز تټځثڄفر وڀتِّثز تټصځىَٻ ٨ٽً ت ِصځًتي ٍٰ  -4

ٿ تټالٌپ ټٽّٽ١ر تټٱٽّد١ُڅُر ټځىتؼهدر تِظدثي تټځدهڀًذ ټځځثيِدثز ت ـدصالٺ       شٵهَٿ تټه٨

 .تإلًِتبُٽٍ ڀځث َّثڈٿ خؽهَر وٰث٨ٽُر ٍٰ خڅثء نوټر ٰٽ١ُّڃ تټځّصٵٽر 

ټٵه ـثڂ تألوتڂ ټصٵهَٿ تټځٍَه ڀڃ تټه٨ٿ ټص١ىًَ وشٱ٩ُدٻ تألؼڅدهذ تټ٩ًخُدر ټٽصٕد٭ُٻ ٰدٍ       -5

     ٍ تټ٩ځددٻ تټهوټُددر وتټ٩ًخُددر ټٽص٩ثڀددٻ     ٠ددثي ش٩ٍَددٍ تټص٩ددثوڂ تټدڅددثء تټٵددثبٿ خددُڃ ڀڅ٥ځصدد

 .   خإَؽثخُر ڀ٧ تټص١ىيتز تأللًُذ تټصٍ شځً خهث تټځڅ١ٵر تټ٩ًخُر 

ويون خثِٿ ڀؽځى٨ر ي٘فثج تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر تټصاٸُه ٨ٽً تټځدثنيذ تټصدً ت٠ٽٵهدث ڀ٩دثټً     -6

تټُّه يـځه ڀفځه ټٵځدثڂ تټځدهًَ تټ٩دثپ ټځڅ٥ځدر تټ٩ځدٻ تټ٩ًخُدر ٰدً ت ؼصځدث٦ ت ٴٽُځدً          

تټعثڄً ٨ًٕ خه٨ىذ تټُّه لىتڂ ِىڀثُٰث تټځدهًَ تټ٩دثپ ټځٹصدح تټ٩ځدٻ تټدهوټً       ت ًَٰٵً

وشڅ٥ُٿ ـٱٻ شٹًَٿ ټدڇ خځڅثِددر   ( 2012)ټځتشځً تټ٩ځٻ تټ٩ًخً  39ټفٝىي تټهويذ 

 .ٴًج تڄصهثء ڀهثڀڇ ٨ٽً يتَ تټځڅ٥ځر تټ٩صُهذ

 (قاش)ػهٙ انخهٛفٙ / يذاخهخ انغٛذ

 . ٵرڄٕٹً ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ ٨ٽً شٵهَٿ ڈىچ تټىظُ -
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تټُّه تټًبُُ يون ٍٰ تټدهتَر يڂ يشٵهپ خثټٕٹً ټځڅ٥ځر تټ٩ځدٻ تټهوټُدر ٨ٽدً ٨ٵده تؼصځدث٦       -

ټٽځثڄفُڃ خثټصڅُّٳ ڀ٧ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر ٰدٍ ٔدهً ڄدىٰځدً تټځثٜدٍ ٸځدث ڈدى ڀٕدثي        

ڀڃ تټىظُٵر وڄٕدٹً تټدهوٺ تټصدٍ شد٨ًدس ټٽځٕدثي٧َ تټصدٍ ٴدهڀس لدالٺ          5ٍٰ تټٱٵًذ   ټُڇ

ڀدڃ تټځٹصدح ت٠دال٦ تټځؽٽدُ ڀّدصٵدال ـدىٺ ڀّدصؽهتز ڈدىت          ت ؼصځث٦ تټځىٸىي وڄ١ٽدح 

 .تټځىٜى٦

ٸځث ڄالـ٣ خثڈصځثپ تټه٨ٿ تټصٵڅٍ وتټځثټٍ تټىٌ ٸثڄس شٵهڀڇ تټځڅ٥ځر  ټً ڀًٸٍ تټځٕىيذ  -

، 9تټٵثڄىڄُر تټصثخ٧ ټالشفثن تټ٩ثپ ټڅٵثخدثز تټ٩ځدثٺ تټٱٽّد١ُڅُُڃ ٸځدث ڈدى ڀددُڃ ٰدٍ تټٱٵدًذ         

تپ تټصځىَدٻ، وڄده٨ى تټځٹصدح ټدفدط  ڀٹثڄُدر      وڄاِٯ ټصىٴٯ ٨ځٻ ڈىت تټځًٸٍ خّدح تڄ٩ه

شىًُٰ تټځىتين تټالٌڀر إل٨ثنذ شڅُٕٟ ڈىت تټځًٕو٦، و ٠دال٦ تټځٹصدح ٨ٽدً تټص١دىيتز     

 .تټځّصٵدٽُر ٍٰ ڈىت تټٕاڂ

ٸځث ڄه٨ى تټځٹصح ټځصثخ٩ر ؼهىنچ ټؽځ٧ تألڀىتٺ تټالٌڀر ټه٨ٿ تټځًٕو٦ تټمثٖ خصڅځُدر   -

 .و ـث٠ر تټځؽٽُ خثټص١ىيتز 11ذ تټځڅٕاز تټٙ٭ًُذ وتټځصى١ِر تټىتين ٍٰ تټٱٵً

تټُّه تټًبُُ ڀ٧ ٔٹًڄث تټؽٍَٻ ټٽځٹصح ٨ٽً شٵدهَٿ ڈدىچ تټىظُٵدر ٰدٍ ٔدهً ڄدىٰځدً ڀدڃ         -

ٸٻ ٨ثپ ٰإڄڅث ٸىټٷ ڄًؼى ڀڃ ڀٹصح تټ٩ځٻ تټهوټٍ تټڅ٥ً ٍٰ  ڀٹثڄُر شٵهَٿ شٵًًَ ڀىؼٍ 

تؼصځث٦ ڀؽٽُ تإلنتيذ ٍٰ ٔهً ڀثيَ  ٠ال٨ڇ ٨ٽً آلً تټځّصؽهتز، لٙى٘دث   ټً 

ڈڅثٶ تټٹعُدً ڀدڃ تټځٕدثي٧َ تټځٵهڀدر يو تټصدٍ ڈدٍ خٙدهن تټصڅٱُدى وتټصدٍ شفصدثغ  ټدً            ويڂ 

 .ڀصثخ٩ر

 ثـٛـــبٌ

 ثبعى انًدًٕػخ انؼشثٛخ زٕل انٕضغ فٙ فهغاٍٛ

 ڂ تټځؽځى٨ددر تټ٩ًخُددر  و شتٸدده ٨ٽددً ٜددًويذ  َؽددثن ـددٻ ٨ددثنٺ ؤددثڀٻ  ټٵٝددُر تټٕدد٩ح   

٩ًخُدر ټٽّدالپ وشدًي تټځؽځى٨در     تټٱٽ١ُّڅٍ ٨ٽً يِثَ ٴًتيتز تټ٨ًُٕر تټهوټُر وتټځدثنيذ تټ

خدداڂ تټصىؼددڇ تټٱٽ١ُّڅـددـٍ ټڅُددٻ تټ٩ٝىَـددـر تټٹثڀٽددـر ٰددٍ تألڀددٿ تټځصفددهذ ـددٳ ٠د٩ُددٍ وشددثيَمٍ  

ټٽ٩ٕح تټٱٽ١ُّڅٍ وٸىټٷ ـٳ ٰٽ١ُّـڃ خثټ٩ٝىَر تټٹثڀٽر ٍٰ تټىٸث ز تټځصمٙٙر ټألڀـــــٿ 

تټٹثڀٽدر ٰدٍ وٸثټدر    تټځصفـهذ وٴه ؼثء ش٩دُـً تټځؽصځ٧ تټهوټٍ ڀڃ لالٺ ڀڅؿ ٰٽ١ُّڃ تټ٩ٝدىَر  

تټُىڄّددٹى وتټصٙددىَس تټىتِدد٧ تټددىٌ ـٙددٽس ٨ٽُددڇ ٰٽ١ُّددـڃ، وٰددٍ ڈددىت تټّددُثٲ ٰإڄڅددث ڄددهَڃ       

وڄّدددصڅٹً تإلؼدددًتءتز تټ٩ٵثخُدددـر تټصدددٍ ٴثڀدددـس خهدددث تټٵـدددـىذ تټٵثبځدددر خث ـصدددـالٺ ٜددده تټ٩ٕدددـح  

تټٱٽ١ُّڅٍ خٕٹٻ ٨ثپ وي٠ًتٮ تإلڄصثغ تټعالظر خٕٹٻ لثٖ وٸثڂ يخًٌڈث  ٨ــــــالڂ  ًِتبُٻ 

وــهذ تِص١ُثڄُر ؼهَهذ ٍٰ تټٵـهَ وٸىټٷ وٴٯ شفىَٻ تټ٩ثبهتز تټًَٝدُــر  2000ڃ خڅثء ٨
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تټصٍ شؽځ٩هث  ًِتبُٻ ڄُثخر ٨ڃ تټّٽ١ـر وڈٍ شٕٹٻ ڄٙٯ يوتشح تټځى٤ٱُــــڃ ٍٰ ٰٽ١ُّــڃ 

وٸىټٷ ڀڅ٧ تټصٕ٭ُٻ وتټفًٸر وش١٩ُٻ ڄٵٻ تټدٝدثب٧ وتټصددثنٺ تټصؽدثيٌ، ڀدڃ ڈڅدث ٰإڄڅـدـث ڄدًي        

ٙــىز و نتڄر ڈىچ تټځځثيِــــثز وو٧ٜ ـه ټالڄصهثٸدثز تإلًِتبُٽُدـر خفدٳ    خًٝويذ ي٧ٰ تټ

 .تټ٩ٕــح تټٱٽ١ُّڅـٍ

يزبثؼااخ إػااالٌ يُظًااخ انؼًاام انذٔنٛااخ ثشااؤٌ انًجاابدا ٔانسقاإا األعبعااٛخ فااٗ انؼًاام      -12

 .أنٕٚبد ٔخاخ ػًم انزؼبٌٔ انفُٗ نهقضب  ػهٗ انزًٛٛض فٗ االعزخذاو ٔانًُٓخ

 :تټٕاڂ تټٵًتي تټصثټً  وتشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ ًٰ ڈىت

ڀددڃ يؼددٻ  (GB312/POL/12)تټىظُٵددر ت٨صځددثن ت وټىَددثز تټ٩ًَٝددر تټځدُڅددر ٰددً   -

ون٨ددىذ  2012 ٨ددهتن ل١ددر ٨ځددٻ ڀصځثِددٹر وڀىؼهددر وڀّددصهَځر ټددهويذ تټځددتشځً ټ٩ددثپ    

تټځٹصح يڂ َالى ًٰ ت ٨صدثي تټځٵصًـثز تټىتينذ ًٰ تټىظُٵر وڄصثبػ تټځڅثٴٕثز ووټٷ ًٰ 

څثٴٕر تټځصٹدًيذ ـدىٺ تټځددثنئ وتټفٵدىٲ تألِثِدُر ٰدً تټ٩ځدٻ ٜدځڃ          ٠ثي تټصفًُٝ ټٽځ

 .2012ؼهوٺ ي٨ځثٺ نويذ تټځتشځً ټ٩ثپ 

 : خض  انًُشآد يزؼذدح اندُغٛخ **

 .2011 - 2010أخش انًغزدذاد ثشؤٌ االٔنٕٚبد االعزشارٛدٛخ انفزشح  -13

 خًبثِدر  8/11/2011شٿ ٨ٵه تؼصځدث٦ ؼدٍء تټځڅٕداز ڀص٩دهنذ تټؽڅّدُر َدىپ تټعالظدثء        

وشىټدس تټّدُهذ ڈىيڄدىڄػ نيتوَ ڀهځدر تټڅدث٠ٳ      ( ًٰڄّدث / ـٹىڀدثز  )تټُّه ني يوخُثڂ 

خثِٿ ي٘فثج تټ٩ځدٻ وتټّدُه ؼىيڄدثي ڀهځدر تټڅدث٠ٳ خثِدٿ تټ٩ځدثٺ ـُدط تٰصدصؿ تټدًبُُ           

تټ٩ًَٕڃ وتټىي ٨ٵده ٰدً ًٰڄّدث     20تټؽٽّر خصٵهَٿ ٨ًٚ ڀىؼٍ ٨ڃ تؼصځث٦ ڀؽځى٨ر 

ټدُددثڂ تټځٕددصًٶ تټٙددثني ٨ددڃ ت ؼصځددث٦  ټ٩الٴصددڇ خځىٜددى٦ ڈددىت تټدڅدده ڀدد٧ تټصاٸُدده ٨ٽددً ت 

وتټددىي ت٨صځدده ٨ٽددً تإل٨ددالڂ تټعالظددً ټٽځدددثنئ ټځڅ٥ځددر تټ٩ځددٻ تټهوټُددر خٕدداڂ تټځڅٕدداز       

 .ڀص٩هنذ تټؽڅُّر وتټُّثِر ت ؼصځث٨ُر

 :وًٰ ڈىت تټځؽثٺ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټً 

ً يخهَس لالٺ يلى تټ٩ٽٿ خثټصٵًًَ ون٨ىذ تټځٹصح  ټً تأللى ًٰ ت ٨صدثي تِيتء تټص -

تټځڅثٴٕر ټٽصځٹڃ ڀڃ شٵهَٿ ڀٵصًؾ ڀٹصىج ١َٽح ڀدڃ ڀؽٽدُ تإلنتيذ تټځىتٰٵدر ٨ٽدً     

٨ٵه تؼصځث٦ يلًُ ټٱًَٳ تټ٩ځٻ تټعالظً ـىٺ آټُر ڀصثخ٩ر تإل٨الڂ تټعالظدً ټٽځددثنئ   

ـىٺ تټځڅٕاز ڀص٩هنذ تټؽڅّدُر وتټُّثِدر ت ؼصځث٨ُدر وشدٿ شفىَدٻ ڈدىت تټځىٜدى٦        

 .وتإلنتيذ ټٽهيتِر  ټً ؼٍء تټدًڄثڀػ وتټځٍُتڄُر
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 :قغى انًغبئم انقبََٕٛخ ٔيؼبٚٛش انؼًم انذٔنٛخ : ساثؼب  

/ ڄدىٰځدً   15شٿ ٨ٵه تؼصځث٦ ٴّدٿ تټځّدثبٻ تټٵثڄىڄُدر وڀ٩دثًَُ تټ٩ځدٻ تټهوټُدر َدىپ تټعالظدثء         

وشددىټً تټّددُه ني  ( تأليؼڅصددُڃ –ـٹىڀددثز )خًبثِددر تټّددُه ٸددىيَُ   2011شٕددًَڃ تټعددثڄً  

٘فثج تټ٩ځٻ وتټُّه ٸىيشدُٷ ڀهځدر تټڅدث٠ٳ خثِدٿ تټ٩ځدثٺ ووټدٷ      يَؽُٻ ڀهځر تټڅث٠ٳ خثِٿ ي

 :ټځڅثٴٕر تټځىٜى٨ثز تټځ١ًوـر ٨ٽً ؼهوٺ تأل٨ځثٺ ٸثټصثټٍ 

 .خض  انًغبئم انقبََٕٛخ**

 . نزؼذٚم دعزٕس يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ 1986رشدٛغ انزصذٚق ػهٗ صف  -1

ٍ  )ٴدثپ ڀځعدٻ تټځدهًَ تټ٩دثپ      ىٸًُ خداڂ ڀؽٽددُ  خ٩دًٚ تټځىٜدى٦ ڀد٧ تټصد    ( تټځّصٕدثي تټٵدثڄىڄ

 ٨ثنذ شفًَٷ تټفځٽر تټهثنٰر  ټً تټصٙهَٳ ٨ٽدً تټص٩دهَٻ وتڂ    2010تإلنتيذ ٴًي ًٰ ڄىٰځدً 

ټدٿ شدًن ٨څهدث يَدر تِدصؽثخر ويَدر       ( GB312/LILS/1)ِٽّٽر تټځدثنيتز تټىتينذ ًٰ تټىظُٵدر  

ٻ ٸځدث ٔدٹ  . شٙهَٵثز ؼهَهذ وٴه َٹىڂ وټٷ ڄصُؽر ټٽٱصًذ تټٍڀڅُر تټالٌڀر  ِصٹځثٺ تټصٙهَٳ 

ًٰ٘ر ټ٩ٵه ؼٽّر  ٨الڀُر لث٘در  ( 2011يٸصىخً )ت ؼصځث٦ تإلٴٽُځٍ تألًَٰٵٍ تټعثڄً ٨ًٕ 

 .ټهىت تټځىٜى٦

وتټؽهًَ خثټىٸً يڂ ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټ٩ًخُر شٵىپ خځصثخ٩ر ڈدىت تټځىٜدى٦ ڀڅدى ِدڅصُڃ وخٙدٱر      

٨ٽً نِصىي ڀڅ٥ځر تټ٩ځٻ  1986ڀّصځًذ ڀ٧ تټهوٺ تټ٩ًخُر تټصً ټٿ شٙثنٲ خ٩ه ٨ٽً ش٩هَٻ 

 .هوټُرتټ

( 14/10/2011 – 11ؼىڈثڄّددً٪  )ٸځث يڂ ت ؼصځث٦ تإلٴٽُځدٍ تألًَٰٵدٍ تټعدثڄً ٨ٕدً     

 .ٴه تشڅى شىُ٘ر خفط تټهوٺ تألًَٰٵُر ٨ٽً تټصٙهَٳ ٨ٽً ڈىت تټص٩هَٻ 

 :وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټٍ 

٨ٽدً تټص٩دهَٻ   يلى تټ٩ٽٿ خثټصٵًًَ وشٕؽ٧ُ تټځٹصح ٨ٽدً ت ِدصځًتي ٰدً شڅځُدر تټصٙدهَٳ       -

( 313)وٰٵث ټڅصثبػ تټځڅثٴٕثز و٠ٽح شٵهَٿ ڀ٩ٽىڀثز ـىٺ آلً تټځّصؽهتز  ټً تټهويذ 

ڀ٧ نيتِر تټځٵصًـثز تټؽهَهذ تټڅثشؽر ٨ڃ تټځڅثٴٕثز ڀڃ يؼٻ (. 2012آوتي / ڀثيَ )

 .٨ًٜهث ٨ٽً نويذ ٴثنڀر ټځؽٽُ تإلنتيذ

انزصااذٖ : ٔنٗ يغاابئم يزصااهخ ثزًثٛاام أصااسبة انؼًاام ٔانؼًاابل فااٗ يااؤرًش انؼًاام انااذ       -2

 .نالخزالل انثالثٗ داخم انٕفٕد
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خ٩دًٚ تټىظُٵدر ـدىٺ ت لدصالٺ تټعالظدٍ نتلدٻ       ( تټځّصٕثي تټٵثڄىڄٍ)ٴثپ ڀځعٻ تټځهًَ تټ٩ثپ 

تټىٰىن ڀ٧ تټصىٸًُ خاڂ ڀؽٽُ تإلنتيذ ِدٳ ټڇ نيتِر ڈىت تټځىٜدى٦ ٰدً نويتز ِدثخٵر، ويڂ    

شٱًّ ڈىت تټمٽٻ  2011وټً ټ٩ثپ ټځتشځً تټ٩ځٻ تټه( 100)ټؽڅر ت٨صځثن تټ٩ٝىَر ًٰ تټهويذ 

خاڄڇ ٩َىن ًٰ تټ٭ثټدح  ټدً ـٝدىي نخٽىڀثِدُُڃ ڀدڃ تټد٩عدثز تټهتبځدر خؽڅُدٯ وٰدٳ تټځ٩ٽىڀدثز           

 .تټىتينذ ڀڃ تټفٹىڀثز

وٴدده َٹددىڂ تټفددٻ ٰددً ت٨صځددثن خ٩ددٛ تټځٕددثيٸىڂ خٙددٱر ڀددًتٰٵُڃ ټٽددىًٌَ وټددُُ خٙددٱر         

 .ڀّصٕثيَڃ

 : وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټٍ 

تِصځًتي تټځٹصح ًٰ يڄ١ٕر شى٨ُر تټفٹىڀثز خث لصالٺ تټعالظٍ نتلٻ تټىٰدىن و ـث٠در    -

ڀؽٽدددُ تإلنتيذ ٨ٽځدددث خثټځّدددصؽهتز وٰٵدددث ټٽص١دددىيتز وخثإلڀٹدددثڂ ش٩دددهَٻ ڄ٥دددثپ تټ٩ځدددٻ    

 .خثټځتشځً ټصى٧ُِ ٘الـُثز ټؽڅر ت٨صځثن تټ٩ٝىَر

 .انزؼذٚالد انًزصهخ ثئصالذ يدهظ اقداسح -3

آوتي / ڀدثيَ  ( )313)٥دً ٰدً ڈدىت تټځىٜدى٦  ټدً تټدهويذ       ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ شاؼُٻ تټڅ

2012. ) 

 .خض  يؼبٚٛش انؼًم انذٔنٛخ ٔزقٕا اقَغبٌ**

 . انزسغُٛبد ػهٗ األَشاخ انًؼٛبسٚخ نًُظًخ انؼًم انذٔنٛخ -5

خ٩دددًٚ تټىظُٵدددر  ( ڀدددهًَذ ٴ١دددث٦ ڀ٩دددثًَُ تټ٩ځدددٻ تټهوټُدددر    )ٴثڀدددس ڀځعٽدددر تټځدددهًَ تټ٩دددثپ    

(GB312/LILS/5 )تټځٵصًـثز تټځهيوِر شځعٻ ًٰ٘در ڀهځدر ټځڅ٥ځدر     ڀ٧ تټصاٸُه ٨ٽً يڂ

تټ٩ځددٻ تټهوټُددر ټٽصاٸُدده ڀددڃ ؼهَدده ٨ٽددً نوي ڀ٩ددثًَُ تټ٩ځددٻ تټهوټُددر ٸددانوتز ټځّددثڄهذ تټ٩ىټځددر    

و ١٨ثءڈددث ڀ٩څددً ټالِددصؽثخر  ټددً تټ٩هتټددر ت ؼصځث٨ُددر وتټفًَددر وتټٹًتڀددر وتټفځثَددر تټفٵُٵُددر    

 .و ڄٕثء تټځًٕو٨ثز تټځّصهَځر

 :ُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټٍ وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽ

تټځىتٰٵدر ٨ٽدً  ڄٕددثء آټُدر ټهيتِددر تټځ٩دثًَُ ووټدٷ خڅددثء ٨ٽدً ڀددهتلالز تټځٕدثيٸُڃ ڀدد٧         -

تٴصًتؾ شڅ٥ُٿ ڀٕثويتز ؼهَهذ ـىٺ ٠ًَٵر ٨ځٻ ڈىچ تِټُدر ټصفهَده وڀ٩ثټؽدر تټځٕدثٸٻ     

 (.2012آوتي / ڀثيَ ( )313)وتز تټ٩الٴر وشٵهَٿ ڀٵصًـثز  ټً تټهويذ 

ٔانزٕصااٛخ  158ًاابع انخجااشا  انثالثااٗ انًكهااف ثاابنُظش فااٗ االرفبقٛااخ  رقشٚااش َٔزاابئح اخز -6

 . ثشؤٌ إَٓب  انخذيخ 1982نؼبو  166
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 :تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټٍ ( GB312/LILS/6)وخځڅثٴٕر تټىظُٵر 

شٱىَٛ تټځهًَ تټ٩ثپ خإيِثٺ تټصٵًًَ  ټً ـٹىڀثز تټهوٺ تأل٨ٝثء وڀڅ٥ځثز ي٘فثج  (ي 

 . ټً تټځڅ٥ځثز تټهوټُر ٬ًُ تټفٹىڀُر وتز تټ٩الٴرتټ٩ځٻ وتټ٩ځثٺ تټځ٩څُر و

٨ٽددً تټځددهًَ تټ٩ددثپ تأللددى ٰددً ت ٨صدددثي ڄصددثبػ تټصٵًَددً ٨څدده شٵددهَٿ ڀٵصًـددثز خاڄٕدد١ر       (ج 

 .تټځٹصح ًٰ تټځّصٵدٻ

ندُخ انخجشا  انًشزشكخ ثٍٛ يُظًخ انؼًم انذٔنٛاخ ٔانَٕٛغاكٕ ثشاؤٌ راجٛاق انزٕصاٛبد       -7

 .. انًزؼهقخ ثبنؼبيهٍٛ فٗ انزذسٚظ

 :ت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټُر وًٰ ڈى

يلددى تټ٩ٽددٿ خثټىٜدد٧ وتټځالـ٥ددثز وتټصى٘ددُثز تټددىتينذ ٰددً تټصٵًَددً تټځًـٽددً تټىظُٵددر      (ي 

(GB312/LILS/7. ) 

شٱىَٛ تټځهًَ تټ٩ثپ خإيِدثٺ تټصٵًَدً تټځًـٽدً  ټدً ـٹىڀدر تټُثخدثڂ وتټڅٵثخدر تټُثخثڄُدر          (ج 

ڄُددر يلدًي ڀځعٽددر ټٽځهيِدُڃ ون٨ددىشهٿ   ټٽځهيِدُڃ وتټ٩ددثڀٽُڃ ٰدً تټصًخُددر وڀڅ٥ځدثز َثخث   

 . شمثو تإلؼًتءتز تټځڅثِدر ټٽځصثخ٩ر وٰٳ تټصىُ٘ثز تټىتينذ ًٰ تټصٵًًَ

 :قغى انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ ٔاقداسح : خبيغب  

شٕدًَڃ  / ڄدىٰځدً   11،  10َدىڀٍ   شٿ ٨ٵده تؼصځث٨دثز ٴّدٿ تټدًڄدثڀػ وتټځٍُتڄُدر وتإلنتيذ     

ُ  2011تټعددثڄً  ڀؽٽددُ تإلنتيذ وشىټددس تټّددُهذ ِددىڄهڄثَ ڀهځددر   خًبثِددر تټّددُه ُٰڅددُُ يبددُ

تټڅث٠ٵددر خثِددٿ تټ٩ځددثٺ وتټّددُه ؼىټُددثڂ ڀهځددر تټڅددث٠ٳ خثِددٿ ي٘ددفثج تټ٩ځددٻ ووټددٷ ټهيتِددر           

 :تټځىٜى٨ثز تټصثټُر 

 .  2011 - 2010انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ نهفزشح  -1

ڀٕددًُت   ټددً يڂ ڀؽځددى٦   ( GB312/PFA/1)ٴددثپ ڀځعددٻ تټځددهًَ تټ٩ددثپ خ٩ددًٚ تټىظُٵددر     

ًٰڄددٷ ِىَّددًٌ ڀددڃ خُددڅهٿ     307981179خٽ٭ددس  2011تټځّددهنذ ٰددً ٨ددثپ   تټځّددثڈځثز 

 .ًٰڄٷ ِىًٌَّ ٸځصالًتز 34057456

 .ًٰڄٷ ِىًٌَّ 163290036خٽ٫ تټًُ٘ه تإلؼځثټٍ  10/11/2011وخصثيَك 

 . ويڂ ٨هن تټهوٺ تټځفًوڀر ڀڃ تټصٙىَس ٴه تڄمٱٛ

 :وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټٍ 
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ڀڃ تټڅ٥دثپ تټځفثِددٍ ڀ١ثټددث تټځدهًَ     ( 16)تټځؽٽُ خځىؼح تټځثنذ شٱىَٛ ٘الـُثز  -

تټ٩ثپ خصٵهَٿ ڀٵصًـدثز ٴددٻ يٴٱدثٺ ـّدثخثز تټّدڅصُڃ ټال٨صځدثن ڀدڃ ڀؽٽدُ تإلنتيذ خٕداڂ          

خٕدًٞ   2011 – 2010تټځڅثٴالز تټًٝويَر ًٰ  ٠ثي ڀٍُتڄُر تټځٙدًوٰثز ټ٩دثڀً   

 (.2012آوتي / ڀثيَ ( )313)شاٸُه ٨ځٽُر ت ٨صځثن ڀڃ ڀؽٽُ تإلنتيذ ًٰ تټهويذ 

 .اعزخذاو زغبة انجشايح انخبصخ -2

ڀٽُددىڂ نو ي يڀًَٹددٍ ڀددڃ  4.2شصٝددځڃ تټىظُٵددر ڀٵصًـددثز خٕدداڂ تِددصمهتپ ي٘ددُه خځدٽدد٫  

 ـّثج تټدًتڀػ تټمث٘ر ټصځىَٻ يڄ١ٕر ًٰ ٬ثَر تألڈځُر وت وټىَر

 :وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتي تټصثټٍ 

ڀٽُدىڂ نو ي يڀًَٹدٍ وٰدٳ تټځٵصًـدثز      4.2ټ٩دثپ ڀدٽد٫   تټځىتٰٵر ٨ٽً تِصمهتپ تټځهًَ ت -

 (.GB312/PFA/2)تټىتينذ ًٰ تټىظُٵر 

 .نهسغبثبد يٍ خبسج انًٛضاَٛخ 2013 – 2012انًٛضاَٛخ انًقزشزخ نهفزشح  -4

 :وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټٍ 

ُر ټٽځًٸٍ تټهوټً ڀڃ لثيغ تټځٍُتڄ 2013 – 2012 ٴًتي تټځٍُتڄُر تټځٵصًـر ټٽٱصًذ  (ي 

 .ټٽځ٩ٽىڀثز ًٰ تټّالڀر وتټٙفر تټځهڅُر

 ٴًتي تټځٍُتڄُر تټځصىٴ٩ر ڀڃ لثيغ تټځٍُتڄُر ټٽځًٸدٍ تألڀًَٹدٍ ټصڅځُدر تټځ٩دثيٮ ٰدً       (ج 

 .تټصهيَح تټځهڅً

 .أخش انًغزدذاد ػٍ يششٔع ردذٚذ يجُٗ يقش يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ: يغبئم انًجُٗ  -5

 :ًتي تټصثټٍ وتشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ ًٰ ڈىت تټٕاڂ تټٵ

ون٨دىذ تټځٹصدح ټأللدى خ٩دُڃ ت ٨صددثي ڄصدثبػ       ( GB312/PFA/5)يلدى تټ٩ٽدٿ خثټىظُٵدر     -

 .تټځڅثٴٕر

 .يغبئم ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد  ٔاالرصبالد -6

 (.GB312/PFA/6/2)ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ يلى تټ٩ٽٿ خثټىظُٵر 

 .يغبئم يبنٛخ أخشٖ -7

 .شٵًًَ ٨ڃ تټصٵهپ ًٰ نيتِر تټڅٱٵثز (ي 

 .يلى تټ٩ٽٿ خثټصٵًًَٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ 
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 ش٩ُُڃ ٨ٝى ًٰ ټؽڅر ت ِصعځثيتز ټځڅ٥ځر تټ٩ځٻ تټهوټُر (ج 

 :تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټُر 

 .شٵهَٿ تټٕٹً  ټً تټُّه يوټٯ ڄثڄٍ ٨ڃ ؼهىنچ لالٺ ِڅىتز ٨ځٽڇ ًٰ تټٽؽڅر -

شؽهَه تټعٵر ًٰ تټُّه يَڅً ٌؼىټُڃ وٸّثًُٰ ٸا٨ٝدثء ٰدً تټٽؽڅدر ټٱصدًذ ؼهَدهذ ټعالظدر        -

 .تزِڅى

ش٩ُدددُڃ تټّدددُه ڀدددثٸُ خدددثيشٓ ٨ٝدددى ٰدددً تټٽؽڅدددر ټځددده ظالظدددر ِدددڅىتز شڅصهدددً خصدددثيَك      -

31/12/2014. 

ًَٰٳ ٨ځٻ ڀٹٽدٯ خځصثخ٩در تإل٨دالڂ تټعالظدٍ ټٽځددثنئ خٕداڂ تټځڅٕداز ڀص٩دهنذ تټؽڅّدُر            (غ 

 .وتټُّثِر ت ؼصځث٨ُر

خٕٹٻ َّځؿ خصڅ٥ُٿ ( 2011ـًٍَتڂ / َىڄُى )وًٰ ڈىت تټٕاڂ ٨هٺ ڀؽٽُ تإلنتيذ ٴًتيچ 

صځث٦  ٜثًٰ ټٱًَٳ تټ٩ځٻ تټعالظٍ ټصځٹُڅڇ ڀڃ ت٨صځثن شٵًًَچ ٰدً ٘دُ٭صڇ تټڅهثبُدر ٨ٽدً يڂ     تؼ

وخصځىَددٻ ڀددڃ تټځددىتين تټځصثـددر ٰددً   2012آوتي / َددصٿ ٨ٵدده ڈددىت ت ؼصځددث٦ ٴدددٻ نويذ ڀددثيَ  

 .ٴ١ث٦ تټصٕ٭ُٻ

 .خض  يشاخؼخ انسغبثبد ٔاألششاف**

 .2011 - 2010رقشٚش انزقٛٛى انغُٕٖ  -8

 :ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټُر  وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى

 .تټصاٸُه ٨ٽً ت وټىَثز ًٰ ل١ر تټ٩ځٻ (ي 

( 2012آوتي / ڀدثيَ  ) 313ن٨ىذ تټځهًَ تټ٩ثپ  ټً شٵهَٿ وظُٵر ټال٨صځثن ًٰ تټهويذ  (ج 

شصٝځڃ شىُ٘ثز ـدىٺ ٠ًَٵدر شفٵُدٳ تټځٵصًـدثز وتټځًتـدٻ تټٵثنڀدر ولث٘در خٱٝدٻ         

 . تټځصٹًيذ  نلثٺ شفٽُالز ت ڄ٩ٹثِثز ًٰ شٵثيًَ تټځڅثٴٕثز

رقٛااٛى االعاازشارٛدٛبد ٔانجااشايح انقاشٚااخ   )يُبقشاابد ػًهٛاابد انزقٛااٛى سفٛؼااخ انًغاازٕٖ    -9

 (نزًُٛخ انؼًم انالئق

 :تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ ًٰ ڈىت تټٕاڂ تټٵًتي تټصثټٍ 

ن٨ىذ تټځهًَ تټ٩ثپ  ټً تأللى خ٩ُڃ ت ٨صدثي تټڅصثبػ وتټصىُ٘ثز وتټهيوَ تټځّصٱثنچ ڀڃ  -

 .ٵٽر٨ځٽُثز تټصٵُُٿ تټځّص

 .انُظش فٗ انهدُخ االعزشبسٚخ انًغزقهخ نألششاف ٔانًشاخؼخ -10
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 :وًٰ ڈىت تټٕاڂ تشمى ڀؽٽُ تإلنتيذ تټٵًتيتز تټصثټُر 

ت٨صدثي تټٽؽڅر ت ِصٕثيَر تټځّصٵٽر ټٽځًتؼ٩ر ٸؽهثٌ تِصٕدثيٌ نتبدٿ ًَٰد٧ تټصٵًَدً  ټدً       (ي 

 .ڀؽٽُ تإلنتيذ

٨ٝددددثء ټٽؽڅددددر وخددددڅٱُ تټٕددددًوٞ و َددددر تټمځّددددر ي 16/11/2012تټصځهَددده ټ٭ثَددددر   (ج 

 .ټځؽٽُ تإلنتيذ 2007ټ٩ثپ ( 300)ت ِصٕثيَر تټځّصٵٽر ټٽځًتؼ٩ر وٰٳ ٴًتي تټهويذ 

تِصځًتي تټځهًَ تټ٩ثپ ٰدً شّدهُٻ تټځٕدثويتز ٬ُدً تټًِدځُر ڀدڃ يؼدٻ شٵدهَٿ ڀٵصًـدثز           (غ 

 :ـىٺ 

( 313)٨ځٽُددر تلصُددثي ي٨ٝددثء تټٽؽڅددر ت ِصٕددثيَر تټځّددصٵٽر ټٽځًتؼ٩ددر  ټددً تټددهويذ    -

 (.2012آوتي / َ ڀثي)ټځؽٽُ تإلنتيذ 

ټځؽٽددُ ( 315)ڀًتؼ٩در و َددر تټٽؽڅددر ت ِصٕددثيَر تټځّدصٵٽر ټٽځًتؼ٩ددر  ټددً تټددهويذ    -

 .ٸفه تٴًٙ( 2012شًَٕڃ تټعثڄً / ڄىٰځدً )تإلنتيذ 

 .رقبسٚش انهدُخ: يغبئم رزؼهق ثهدُخ انزفزٛش انًشزشكخ  -11

ً    ( GB312/PFA/11)ٴًي ڀؽٽُ تإلنتيذ يلى تټ٩ٽٿ خثټىظُٵدر   -12  ڀد٧ ن٨دىذ تټځٹصدح  ټد

 .تأللى ًٰ ت ٨صدثي تِيتء تټصً يخهَس ًٰ تټځڅثٴٕر

◘ ◘ ◘ 

 


