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 انًحكًخ انخبطخ ثهجُبٌ
 

 هٕاػذ اإلخشاءاد ٔاإلثجبد
 

 

 انًحزٕٚبد
 

 أحكبو ػبيخ     األٔل انلظم

 

 

 يجبدا أعبعٛخ     انوغى األٔل 

 

 رذء ح٤ِٛخر      1ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛوخ٣ٮ     2ح٠ٛخدس 

 طِغٰش حٛٔ٪حهذ      3ح٠ٛخدس 

 هذٝ حٛظٰٔذ رخٛٔ٪حهذ     4ح٠ٛخدس 

 طوذٯٚ حٛٔ٪حهذ      5ح٠ٛخدس 

 ح٤ٛظ٪ص رحص حٛلـٰش     6ح٠ٛخدس 

 

 انًٓم     انوغى انثبَٙ 

 

 أك٘خٝ هخٟش      7ح٠ٛخدس 

 ح٨٠ٜٛش إلٯذحم حٜٛ٪حثق حٛـ٪حرٰش ه٬ٜ حٛـٜزخص     8ح٠ٛخدس 

 طوذٯٚ ح٨٠ٛٚ       9ح٠ٛخدس 

 

 انهـبد    انوغى انثبنث 

 

 حٌٜٛخص حٛشع٠ٰش ٩ٌٛخص حٛو٠ٚ     10ح٠ٛخدس 
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 االخزظبص     انوغى انشاثغ

 

٠ٟخسعش حالخظظخص رشؤ١ حالهظذحءحص حٛظٮ ٓذ طذخٚ ػ٢٠  11ح٠ٛخدس 

 ٣ـخّ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش

 

ٗخ٣٪١  ٠ٟ12خسعش حالخظظخص رشؤ١ حالهظذحءحص حٛلخطٜش روذ  12ح٠ٛخدس 

 2005دٯغ٠زش /حأل٩ٙ

 

 انزؼبٌٔ يغ انًحكًخ انلظم انثبَٙ 

 

٠٘ش ٟن ٧ٰجخص ٩ؿ٤ٰش أ٩ حٛظشطٰزخص أ٩ حالطِخٓخص حٛظٮ طزش٨ٟخ ح٠ٛل 13ح٠ٛخدس 

  د٩ٰٛش

 حٛظوخ١٩ ر٢ٰ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٧٩ٰجخص ٩ؿ٤ٰش أ٩ د٩ٰٛش             14ح٠ٛخدس 

 حٛظوخ١٩ ر٢ٰ حٛذُخم ٧٩ٰجخص ٩ؿ٤ٰش أ٩ د٩ٰٛش               15ح٠ٛخدس 

 طٔذٯٞ ؿٜذ ا٬ٛ ٛز٤خ١ ر٤ٔٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حٛظوخ١٩  16ح٠ٛخدس 

 رخٛظ٤خصٙ ه٢ حالخظظخصطٔذٯٞ ؿٜذ ا٬ٛ ٛز٤خ١   17ح٠ٛخدس 

 طٔذٯٞ ؿٜذ ا٬ٛ د٩ٛش ػخٛؼش ر٤ٔٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حٛظوخ١٩   18ح٠ٛخدس 

 طٔذٯٞ ؿٜذ ا٬ٛ د٩ٛش ػخٛؼش رخٛظ٤خصٙ ه٢ حالخظظخص  19ح٠ٛخدس 

 هذٝ حعظـخرش ٛز٤خ١ ٛـٜذ أ٩ ألٟش ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش  20ح٠ٛخدس 

 هذٝ حعظـخرش د٩ٛش ػخٛؼش ٛـٜذ أ٩ ألٟش ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش 21ح٠ٛخدس 

 حٛظشخ٩س ٟن سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم 22ح٠ٛخدس 

 هذٝ ؿ٪حص ح٠ٛلخ٠ٗش ه٬ٜ حٛـشٝ ٣ِغ٦ ٟشط٢ٰ 23ح٠ٛخدس 

 

 رُظٛى انًحكًخ  انلظم انثبنث 

 

 انوؼبح  انوغى األٔل 

 

 حٛشع٠ٰش ح٢ٰ٠ٰٛ  24ح٠ٛخدس 

 ؿٜذ ط٤لٰش ٓخع  25ح٠ٛخدس 

 ًٰخد ٓخع 26ح٠ٛخدس 

 حٛٔؼخس ح٤٠ٛخ٩ر٪١  27ح٠ٛخدس 

 حالعظٔخٛش 28ح٠ٛخدس 

 ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩سثٰظ  29س ح٠ٛخد

 حألعزٰٔش  30 ح٠ٛخدس
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 انشئبعخ انوغى انثبَٙ 

 

 ح٣ظخخد حٛشثٰظ 31ح٠ٛخدس 

 ٨ٟخٝ حٛشثٰظ 32ح٠ٛخدس 

 ٣خثذ حٛشثٰظ 33ح٠ٛخدس 

 ٨ٟخٝ ٣خثذ حٛشثٰظ 34ح٠ٛخدس 

 حالعظزذحٙ 35ح٠ٛخدس 

 حٛٔخػٮ ح٠ٛٔشس 36ح٠ٛخدس 

 

 ػًم انًحكًخ انذاخهٙ  انوغى انثبنث

 

 ٟـٜظ حٛٔؼخس 37 ح٠ٛخدس

 ح٠ٛـٜظ حأله٬ٜ ٛإلدحسس  38ح٠ٛخدس 

 حٛظشخ٩س ٩حٛظ٤غْٰ 39ح٠ٛخدس 

 حؿظ٠خهخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش 40ح٠ٛخدس 

 ٟ٪حهٰذ ح٣ؤخد ؿٜغخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش  41ح٠ٛخدس 

 ح٤ٛظخد ٩حالٓظشحم  42ح٠ٛخدس 

 

 انـشكزبٌ انوغى انشاثغ 

 

 ح٠ٛزحٗشس  43ح٠ٛخدس 

 خخسؽ ٟٔش ح٠ٛل٠٘شحالؿظ٠خهخص  44ح٠ٛخدس 

 

 ههى انًحكًخ  انوغى انخبيظ

 

 ح٢ٰ٠ٰٛ حٛشع٠ٰش 45ح٠ٛخدس 

 ٯ٢ٰ٠ ح٠ٛظشؿ٢ٰ٠ حِٛ٪سٯ٢ٰ ٩ح٠ٛظشؿ٢ٰ٠ حٛظلشٯشٯ٢ٰ 46ح٠ٛخدس 

 طو٢ٰٰ ٣خثذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩ٟ٪كِٮ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش  47ح٠ٛخدس 

 ٨ٟخٝ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش  48ح٠ٛخدس 

 ٨ٟخٝ ٣خثذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش  49ح٠ٛخدس 

 ٩كذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د  50ح٠ٛخدس 

 ٩كذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص  51ح٠ٛخدس 

 ٩كذس حٛظ٪حطٚ حٛخخسؿٮ 52ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛلخػش 53ح٠ٛخدس 

 حٛغـٚ حٛوخٝ 54ح٠ٛخدس 
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 انًذػٙ انؼبو انوغى انغبدط

 

 ٨ٟخٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ  55ح٠ٛخدس 

 ٨ٟخٝ ٣خثذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ  56ح٠ٛخدس 

 

 انذكبع انوغى انغبثغ 

 

 ٨ٟخٝ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم 57ح٠ٛخدس 

 ط٪ٰٗٚ ح٠ٛلخٟٮ، ٟئ٧الط٦ ٩٩حؿزخط٦ 58ح٠ٛخدس 

 طو٢ٰٰ ح٠ٛلخٟٮ 59ح٠ٛخدس 

 

 انخطأ انًُٓٙ  انوغى انثبيٍ 

 

حٛخـؤ ح٤٨٠ٛٮ حٛز٭ ٯشط٘ز٦ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ ٟلخٟٮ حٛذُخم أ٩  60ح٠ٛخدس 

 ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٠ٜٛظؼشسٯ٢

 ٩هشٜٓش عٰش حٛوذحٛش طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش سٟ٘ش 60ح٠ٛخدس 

 

 

 انزحوٛن ٔحوٕم انًشزجّ ثٓى ٔانًزًٍٓٛ انلظم انشاثغ 

 

 عٰش حٛظلْٰٔ 61ح٠ٛخدس 

 حإلؿشحءحص حالكظٰخؿٰش 62ح٠ٛخدس 

 ٣ٔٚ ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ ٩ط٪٨ِٰٓٞ حكظٰخؿًٰخ 63ح٠ٛخدس 

 كِق ح٠ٛوٜ٪ٟخص 64ح٠ٛخدس 

 كٔ٪ّ ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ أػ٤خء حٛظلْٰٔ  65ح٠ٛخدس 

 طغـٰٚ حعظـ٪حد ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ 66ح٠ٛخدس 

 حعظوخ٣ش حألشخخص ح٠ٛلظـضٯ٢ ر٠لخٝ 67ح٠ٛخدس 

 

 

 رظذٚن انزٓى ٔاإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ انلظم انخبيظ

 

 هشاس االرٓبو  انوغى األٔل 

 

 طٔذٯٞ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٛٔشحس حالط٨خٝ  68ح٠ٛخدس 

 كٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ  69ح٠ٛخدس 

 ػٞ حٛـشحثٞ أ٩ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ 70ح٠ٛخدس 

 طوذٯٚ ٓشحس حالط٨خٝ 71ح٠ٛخدس 
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 حٛشؿ٪م ه٢ ٓشحس حالط٨خٝ أ٩ حٛشؿ٪م ه٢ حٛظ٨ٞ 72ح٠ٛخدس 

 ه٤ٰٜش ٓشحس حالط٨خٝ 73ح٠ٛخدس 

 هذٝ حإلهال١ ه٢ ٓشحس حالط٨خٝ 74ح٠ٛخدس 

 ُشـزض 75ح٠ٛخدس 

  طزٰٜي ح٠ٛغظ٤ذحص حٛٔؼخثٰش ٟ٘شس 75ح٠ٛخدس 

 طزٰٜي ٓشحس حالط٨خٝ  76ح٠ٛخدس 

 ٓشحس حالط٨خ٣ٝشش  ٟ٘شس 76ح٠ٛخدس 

 

 األٔايش ٔانطهجبد ٔانًزكشاد انوغى انثبَٙ 

 

 ٓ٪حهذ هخٟش  77ح٠ٛخدس 

 حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش 78ح٠ٛخدس 

 ٟزٗشحص حٛظ٪َٰٓ 79ح٠ٛخدس 

 حٛظغٰٜٞ ح٠ٛئٓض 80ح٠ٛخدس 

 اطذحس طظخسٯق ح٠ٛش٩س 81ح٠ٛخدس 

 ط٤ِٰز حٛذه٪حص ٩ح٠ٛزٗشحص ٩حأل٩حٟش ٩حٛـٜزخص 82ح٠ٛخدس 

 حإلؿشحءحص روذ حٛظ٪َٰٓ 83ح٠ٛخدس 

 اطذحس ٟزٗشس ط٪َٰٓ د٩ٰٛش 84ح٠ٛخدس 

 حعظـ٪حد ح٠ٛظ٨ٞ 87ح٠ٛخدس 

 

 يشبسكخ انًزؼشسٍٚ كٙ اإلخشاءاد  انوغى انثبنث 

 

 ٤ٟق طِش ح٠ٛظؼشس ح٠ٛشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص 86ح٠ٛخدس 

 ِٰٰٗش ٟشخسٗش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ُٮ حإلؿشحءحص 87ح٠ٛخدس 

 

 ٓٛذٚخ هبػٙ اإلخشاءاد انزً انوغى انشاثغ 

 

 د٩س ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٓزٚ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ 88ح٠ٛخدس 

 ٨ٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش روذ ح٤ٛلش ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ 89ح٠ٛخدس 

 ح٤ٛلش رخٛذُ٪م حأل٩ٰٛش 90ح٠ٛخدس 

 اهذحد خـش ه٠ٚ ٩ط٤ِٰز٧خ  91ح٠ٛخدس 

 ؿ٠ن حألدٛش رظِش حعظؼ٤خثٰش 92ح٠ٛخدس 

حعظـ٪حد ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٜٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٛٞ ُط٘شَ  93ح٠ٛخدس 

 ٧٪ٯظ٨ٞ 

 حٛـٜغخص حٛظ٨٠ٰذٯش  94ح٠ٛخدس 

 اكخٛش ح٠َٜٛ ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ 95ح٠ٛخدس 

 حإلهال١ ه٢ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش 96ح٠ٛخدس 
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 طالكٰخص ٩٩حؿزخص أخش٫ 97ح٠ٛخدس 

 

 اإلخشاءاد األٔنٛخ  انوغى انخبيظ 

 

 ح٠ٛؼ٪ٙ حأل٩ٙ ٠ٜٛظ٨ٞ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش 98ح٠ٛخدس 

 حالطِخّ ك٪ٙ آشحس ح٠ٛظ٨ٞ  99ح٠ٛخدس 

 حإلٓشحس رخٛظ٠٨ش   100ح٠ٛخدس 

 حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ 101ح٠ٛخدس 

 اخالء حٛغزٰٚ   102ح٠ٛخدس 

 ٠ٛظ٨ٞ ًٰش ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ حإلؿشحءحصكؼ٪س ح  103ح٠ٛخدس 

 حٛظ٤خصٙ ه٢ كْ كؼ٪س حإلؿشحءحص 104ح٠ٛخدس 

 ٛـٜغخص ر٪حعـش ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضسكؼ٪س ح 105ح٠ٛخدس 

 

 ؿٛبة انًزٓى ػٍ اإلخشاءاد أيبو انًحكًخ   انوغى انغبدط 

 

أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص  حٛٔخث٠شًٰخد ح٠ٛظ٨ٞ ه٢ حإلؿشحءحص  ٟ٘شس 105ح٠ٛخدس 

 حٛظ٨٠ٰذٯش

حعظلخٛش  حٛظِشٯْ ر٨٤ٰخ ٩ر٢ٰكخالص ٓظذ حٛظ٨شد ٢ٟ ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ 106ح٠ٛخدس 

 حٛلؼ٪س

 طـزْٰ أك٘خٝ حٛٔ٪حهذ ه٬ٜ اؿشحءحص ح٠ٛلخ٠ٗش حٌٰٛخرٰش 107ح٠ٛخدس 

 ٟؼ٪ٙ ح٠ٛظ٨ٞ أػ٤خء حإلؿشحءحص حٌٰٛخرٰش  108ح٠ٛخدس 

 ٟؼ٪ٙ ح٠ٛظ٨ٞ روذ ح٣ظ٨خء حإلؿشحءحص حٌٰٛخرٰش 109ح٠ٛخدس 

 

 اإلثالؽ انوغى انغبثغ 

 

 حإلرالى حٛز٭ ٯٔ٪ٝ ر٦ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ 110ح٠ٛخدس 

 ٗشحص ٩أٯش ٩ػخثْ دحخٰٜش أخش٫ارالى حٛظٔخسٯش ٩ح٠ٛز 111ح٠ٛخدس 

 حإلرالى حٛز٭ ٯٔ٪ٝ ر٦ حٛذُخم 112ح٠ٛخدس 

  ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص حإلرالى حٛز٭ ٯٔ٪ٝ ر٦ ٟ٘شس 112ح٠ٛخدس 

 ارالى حألدٛش حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ ٣ِٮ حٛظ٠٨ش 113ح٠ٛخدس 

 حإلخالٙ ر٠٪ؿذ حإلرالى 114ح٠ٛخدس 

 ٟئًٓظخهذٝ حٛ٘شَ ه٢ ح٨ٛ٪ٯش  115ح٠ٛخدس 

  ؿٜذ هذٝ ارالى ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩ٟزشسحط٦    116ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛظخٛق حأل٤ٰٟش ٜٛذ٩ٙ ٩ح٨ٰٛجخص حٛذ٩ٰٛش حألخش٫ 117ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ال ٯ٢٘٠ ارال٨ًخ رذ١٩ ٟ٪حُٔش ٟٔذ٨ٟخ 118ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛغظشخس حٛخخص 119ح٠ٛخدس 

 حٛـخرن ح٠ٛغظ٠ش ٠ٛ٪ؿذ حإلرالى  120ح٠ٛخدس 
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 إلرالىؿشّ ح 121ح٠ٛخدس 

  حٛظ٪حُْ ك٪ٙ حألدٛش 122ح٠ٛخدس 

 

 اإلكبداد  انوغى انثبيٍ 

 

 ػزؾ حإلُخدحص ر٤خًء ه٬ٜ أٟش ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش  123ح٠ٛخدس 

 حإلدالء رخٛش٨خدس ر٪حعـش ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس 124ح٠ٛخدس 

 حألدٛش حٛظٮ طـ٠و٨خ حٛغٜـخص حٛٔؼخثٰش ُٮ د٩ٛش ٟخ  125ح٠ٛخدس 

 

 انطهجبد  انوغى انزبعغ 

 

 حٛـٜزخص حٛظٮ طغظٜضٝ طشخًٰظخ  126ح٠ٛخدس 

 

 اندهغبد  انوغى انؼبشش 

 

 حٛـٜغخص حٛظ٨٠ٰذٯش ٠ٜٛلخ٠ٗش  127ح٠ٛخدس 

 ح٨٠ٛخٝ حٛظٮ ٯ٢٘٠ ٠ٟخسعظ٨خ روذ طٔذٯٞ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٛألدٛش                128ح٠ٛخدس 

 م حٛـٜغخص حٛظ٨٠ٰذٯش ٛظٔذٯٞ أدٛش حٛذُخ 129ح٠ٛخدس 

 

 اإلخشاءاد أيبو ؿشكخ انذسخخ األٔنٗ      انلظم انغبدط

 

 أحكبو ػبيخ      انوغى األٔل

 

 عٰش حإلؿشحءحص     130 ح٠ٛخدس

 حألؿشحٍ حٛؼخٛؼش ٩أطذٓخء ح٠ٛل٠٘ش      131ح٠ٛخدس 

 اخؼخم ح٠ٛظ٨ٞ ِٜٛلض حٛـزٮ     132ح٠ٛخدس 

 طذحرٰش ك٠خٯش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د    133ح٠ٛخدس 

 ُشـزض    134ح٠ٛخدس 

 دُن حٌٛشحٟخص    135ح٠ٛخدس  

 حٛـٜغخص حٛو٤ٰٜش    136ح٠ٛخدس 

 حٛـٜغخص حٛغشٯش    137ح٠ٛخدس 

 ػزؾ ح٤ٛلخٝ     138ح٠ٛخدس 

 عـالص حإلؿشحءحص ٩حألدٛش    139ح٠ٛخدس 

  طالكٰش اهخدس ح٤ٛلش ُٮ حٛٔشحسحص    140ح٠ٛخدس 

 

 

 عٛش انذػٕٖ      انوغى انثبَٙ 
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 ػٞ ٩ُظٚ ح٠ٛلخ٠ٗخص     141ح٠ٛخدس 

 ٩عخثٚ حإلٗشح٥    142 ح٠ٛخدس

 حٛظظشٯلخص حٛظ٨٠ٰذٯش    143ح٠ٛخدس 

 طظشٯلخص ح٠ٛظ٨ٞ ٩حعظـ٪حر٦     144ح٠ٛخدس 

 حعظـ٪حد حٛش٨٪د    145ح٠ٛخدس 

 طٔذٯٞ حألدٛش    146ح٠ٛخدس 

 ٟـخٛوش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ح٠ٛشحُوخص    147ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛزحٗشس    148ح٠ٛخدس 

 

 األدنخ     انوغى انثبنث 

 

 أك٘خٝ هخٟش      149ح٠ٛخدس 

 ش٨خدس حٛش٨٪د    150ح٠ٛخدس 

 ٣ٔٚ حٛش٨٪د ح٠ٛلظـضٯ٢    151ح٠ٛخدس 

 ش٨خدس حٛض٩س روذ كَٜ ح٢ٰ٠ٰٛ    152ح٠ٛخدس 

 حإلٓشحسحص    153ح٠ٛخدس 

 ٓز٪ٙ ح٠ٛغظ٤ذحص     154ح٠ٛخدس 

ح٠ٛذ٣٩ش رذاًل ٢ٟ حٛش٨خدس ٓز٪ٙ حإلُخدحص حٛخـٰش ٩ح٤ٛظ٪ص   155ح٠ٛخدس 

 حٛش٨ِٰش

حعظخذحٝ اُخدحص خـٰش ٣٩ظ٪ص ٟذ٣٩ش رذاًل ٢ٟ حالعظـ٪حد  156ح٠ٛخدس 

 حٛشثٰغٮ

 حإلُخدحص ح٠ٛوـخس ر٤خًء ه٬ٜ أٟش ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ 157ح٠ٛخدس 

 حألشخخص ح٠ٛظخِّٜ٪١ ه٢ حٛلؼ٪س   158ح٠ٛخدس 

 اُخدحص حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٛٞ ط٘شَ ٧٪ٯظ٨ٞ 159ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛلؼش حٛٔؼخثٮ ٠ٛ160خدس ح

 ش٨خدس حٛخزشحء حٛش٨٪د  161ح٠ٛخدس 

 حعظزوخد أدٛش ٟو٤ٰش 162ح٠ٛخدس 

 ر٢ٰ ح٠ٛلخٟٮ ٩ٟ٪٦ٜٗعشٯش ح٠ٛذح٩الص   163ح٠ٛخدس 

عشٯش ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حألدٛش حٛظٮ ٧ٮ رلٰخصس حٛلشٗش حٛذ٩ٰٛش   164ح٠ٛخدس 

 ٜٛظٰٜذ حألك٠ش حٛذ٩ٛٮ ٩كشٗش ح٨ٛالٙ حألك٠ش 

 ٰش حٌٛشُش ُٮ ؿٜذ أدٛش اػخُٰشطالك 165ح٠ٛخدس 

 رش٣خٟؾ حٛل٠خٯش   166ح٠ٛخدس 

 

 

 انحكى  انوغى انشاثغ
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 حٛل٘ٞ رخٛزشحءس روذ ٟـخٛوش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ 167ح٠ٛخدس 

 حٛل٘ٞ  168ح٠ٛخدس 

 ٩ػن حٛشخض ح٠ٛذح١ ُٮ ح٣ظلخس حٛٔؼخء رخٛؤ٪رش 169ح٠ٛخدس 

 ٩ػن حٛشخض حٛز٭ ُأه٤ٜض رشحءط٦ 170ح٠ٛخدس 

 

 انؼوٕثخ ٔيذرٓب   انوغى انخبيظ 

 

 اؿشحءحص طلذٯذ حٛؤ٪رش 171ح٠ٛخدس 

 حٛؤ٪رخص 172ح٠ٛخدس 

 ٩ػن حٛشخض ح٠ٛذح١ 173ح٠ٛخدس 

 ٟ٘خ١ حٛغـ٢ 174ح٠ٛخدس 

 حإلششحٍ ه٬ٜ ط٤ِٰز هٔ٪رش حٛغـ٢ 175ح٠ٛخدس 

 

 إخشاءاد االعزئُبف انلظم انغبثغ 

 

 أك٘خٝ هخٟش  176ح٠ٛخدس 

 حال٩ٰٛشح٠ٛغخثٚ  ٟ٘شس 176ح٠ٛخدس 

 ؿٜذ حالعظج٤خٍ  177ح٠ٛخدس 

 ربهخدس ح٠ٛلخ٠ٗشطٔذٯٞ اكذ٫ حٛذ٩ٙ ؿًٜزخ  178ح٠ٛخدس 

 َٟٜ حالعظج٤خٍ 179ح٠ٛخدس 

 ٣غخ َٟٜ حالعظج٤خٍ  180ح٠ٛخدس 

 حٛـٜغش حٛظ٨٠ٰذٯش ٛالعظج٤خٍ 181ح٠ٛخدس 

 ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َ 182ح٠ٛخدس 

 ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َ ه٦ٰٜ 183ح٠ٛخدس 

 ح٠ٛزٗشس حٛـ٪حرٰش   184ح٠ٛخدس 

 ٟ٪هذ حٛـٜغش 185ح٠ٛخدس 

 حألدٛش حإلػخُٰش 186ح٠ٛخدس 

 اؿشحءحص حالعظج٤خٍ ح٠ٛغظوـٜش   187ح٠ٛخدس 

 حٛٔشحس حالعظج٤خُٮ 188ح٠ٛخدس 

 ٩ػن ح٠ٛظ٨ٞ روذ طذ٩س حٛٔشحس حالعظج٤خُٮ 189ح٠ٛخدس 

 

 

 إػبدح انًحبكًخ   انلظم انثبيٍ 

 

 ؿٜذ اهخدس ح٠ٛلخ٠ٗش  190ح٠ٛخدس 

 حٛظ٨٠ٰذٯشحإلؿشحءحص  191ح٠ٛخدس 

 حالعظج٤خٍ 192ح٠ٛخدس 
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 اهخدس حٛٔؼٰش ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ 193ح٠ٛخدس 

 

 انوٕاػذ انؼبيخ نًُح انؼلٕ أٔ رخلٛغ انؼوٕثخ انلظم انزبعغ 

 

 حٛظزٰٜي ح٠ٛٔذٝ ٢ٟ حٛذ٩ٙ 194ح٠ٛخدس 

 حِٛظٚ ٢ٟ ؿخ٣ذ حٛشثٰظ 195ح٠ٛخدس 

 شحٛٔ٪حهذ حٛوخٟش ٤٠ٛق حٛوِ٪ أ٩ طخِٰغ حٛؤ٪ر 196ح٠ٛخدس 
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 انلظم األٔل

 

 أحكبو ػبيخ

 

 يجبدا أعبعٛخ: األٔل انوغى

 

 1انًبدح 

 ثذء انُلبر

 

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٠ٜٛل٠٘ش حٛخخطش  28طذخٚ ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص، ح٠ٛوظ٠ذس ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 .2009ٟخسط /آرحس 20ٜٛز٤خ١، كٰض ح٤ِٛخر ُٮ 

 

 

 2انًبدح 

 انًؼبَٙ

 

 :ح٠ٛوخ٣ٮ حٛ٪حسدس ا٬ٛ ؿخ٣ذ ٗٚ ٨٤ٟخ ٟخ ٛٞ ٯٔظغ حٛغٰخّ خالٍ رٖٛٯٔظذ رخ٠ٛظـٜلخص حٱطٰش  (أَٛ)

 

، حِٛٔشس 18ٗٚ شخض أٓشص رل٦ٔ ط٠٨ش أ٩ أٗؼش ٢ٟ ٓشحس حالط٨خٝ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  :ح٠ٛظ٨ٞ

 ؛(3)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (ؿخء)، حِٛٔشس 68، ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩ح٠ٛخدس (1)

 

٩حٛـ٨٠٪سٯش حٜٛز٤خ٣ٰش رشؤ١ ا٣شخء ٟل٠٘ش حالطِخّ ح٠ٛزشٝ ر٢ٰ حألٟٞ ح٠ٛظلذس  :حالطِخّ

 ؛(2007) 1757خخطش رٜز٤خ١ ٩ح٠ٛشُْ رٔشحس ٟـٜظ حأل٢ٟ سٓٞ 

 

 ٩ػن ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ أ٩ شخ٧ذ ٰٓذ حالكظـخص ر٠٪ؿذ ٟزٗشس ط٪َٰٓ؛ :حٛظ٪َٰٓ

 

٣لخٝ آدحد ٤٨ٟش 

 :ح٠ٛلخٟخس

٠وظ٠ذ ٣لخٝ آدحد ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس حٛخخص رخ٠ٛلخ٢ٰٟ ح٠ٛخػ٢ٰٜ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٩حٛ

 ؛60ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 

 أ٩ ٟلخٟٮ ح٠ٛظ٨ٞ؛/ح٠ٛظ٨ٞ ٩ :حٛذُخم

 

 ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ؛ 13ح٠ٛ٘ظذ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس  :ٟ٘ظذ حٛذُخم

 

 ٟ٘ظذ حٛششؿش حأل٩س٩رٮ؛ :ٯ٪س٩ر٪ٙ

 

٩أد٫ ا٬ٛ ٟٔظٚ سثٰظ حٛ٪صسحء  2005ُزشحٯش /شزخؽ 14حالهظذحء حٛز٭ ٩ٓن ُٮ  :حالهظذحء ه٬ٜ حٛلشٯش٭

 شخًظخ آخشٯ٢؛ 22حٜٛز٤خ٣ٮ حألعزْ سُْٰ حٛلشٯش٭ ٩

 

 ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ؛ 1، ح٠ٛخدس 13سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ح٠ٛو٢ٰ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  :سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم
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 2007دٯغ٠زش /ٗخ٣٪١ حأل٩ٙ 21حالطِخّ ح٠ٛظوْٜ ر٠ٔش ح٠ٛل٠٘ش ٩ح٠ٛ٪ٓن ُٮ  :حطِخّ ح٠ٛٔش

 ر٢ٰ حألٟٞ ح٠ٛظلذس ٠ٟ٩ٜ٘ش ٧٪٤ٛذح؛

 

 ح٤٠ٛل٠ش حٛذ٩ٰٛش ٜٛششؿش حٛـ٤خثٰش؛ :حإل٣ظشر٪ٙ

 

 ؿ٠ٰن حأله٠خٙ حٛظٮ ٯظ٪ال٧خ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٠٪ؿذ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ :حٛظلْٰٔ

 حالط٨خٝ أ٩ روذ٥؛ ٓشحس  حٛلخػشس ٛـ٠ن ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حألدٛش ع٪حًء ٓزٚ طظذٯْ

 ؛٠ٜٛ168خدس ٓشحس ادح٣ش أ٩ رشحءس طظذس٥ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩ًُٔخ  :حٛل٘ٞ

 

 ٓخ٣٪١ أط٪ٙ

حٛـضحثٰش  ح٠ٛلخ٠ٗخص

 :حٜٛز٤خ٣ٮ

 

ٓخ٣٪١ أط٪ٙ ح٠ٛلخ٠ٗخص حٛـضحثٰش حٛز٭ أٓش٥ ٟـٜظ ح٤ٛ٪حد حٜٛز٤خ٣ٮ ٠ٗخ طٞ 

 طوذٯ٦ٜ؛

 

ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ 

٠ٜٛظؼشس ح٠ٛشخسٕ ُٮ 

حإلؿشحءحص أٟخٝ 

 :ح٠ٛل٠٘ش

 

 ح٠ٛشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش؛ح٠ٛظؼشس ح٠ٛلخٟٮ حٛز٭ ٯ٠ؼٚ 

 

 

 

 حٛذ٩ٙ ٢ٟ حالطِخّ ٩ح٠ٛئِٛش ٢ٟ ٠ٟؼٜٮ روغ 6حٜٛـ٤ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛخدس  :ٛـ٤ش حإلدحسس

 ح٠ٛغخ٠٧ش ُٮ ط٠٪ٯٚ ح٠ٛل٠٘ش؛

 

٩كذس حٛظ٪حطٚ 

 :حٛخخسؿٮ

حٛ٪كذس حٛظٮ ٯ٤شج٨خ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش دحخٚ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٢ٟ أؿٚ ٣شش 

 ح٠ٛوٜ٪ٟخص ك٪ٙ د٩س ح٠ٛل٠٘ش  ٨ٟ٩خ٨ٟخ، خظ٪ًطخ ُٮ ٛز٤خ١؛

 

 ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ حٛذُخم؛ :حِٛشٯْ

 

 ؛(٥)، حِٛٔشس 32حٛظ٪ؿ٨ٰخص حٛظٮ ٯظذس٧خ حٛشثٰظ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  :حٛظ٪ؿ٨ٰخص حٛو٠ٰٜش

 

 ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ؛( 3)، حِٛٔشس 11ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ح٠ٛو٢ّٰ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  :ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ

 

 حألعخعٮ؛ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ( 3)، حِٛٔشس 12سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛو٢ّٰ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  :سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

 

ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ ٯؼو٨خ ٗٚ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم أ٩ سثٰظ  :حأل٣ل٠ش حٛذحخٰٜش

 ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٌٛشع ادحسس ٨ٟخٝ ح٠ٛ٘خطذ حٛظخروش ٨ٛٞ؛

 

 ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص ح٤ٛخُزس؛ :حٛٔ٪حهذ

 

حألشخخص س٢٧ ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ حالعظج٤خٍ أٟخٝ حٛٔ٪حهذ حٛظٮ طشه٬ حكظـخص  :ٓ٪حهذ حالكظـخص

ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش أ٩ حألشخخص ح٠ٛلظـضٯ٢ ُٮ كخالص أخش٫ رؤٟش طخدس ه٢ 

 ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش ٠ٗخ أٓشط٨خ ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٣٩شش٧خ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش؛

 

 حأل٢ٰٟ حٛوخٝ ٛألٟٞ ح٠ٛظلذس؛ :حأل٢ٰٟ حٛوخٝ
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ٟـٜظ ٟئَٛ ٢ٟ حٛشثٰظ ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ  :ح٠ٛـٜظ حأله٬ٜ ٛإلدحسس

 ظ٤غْٰ أ٣شـش أؿ٨ضس ح٠ٛل٠٘ش؛رح٠ٛل٠٘ش َٟٜ٘ 

 

 ؛171حٛؤ٪رش ح٠ٛٔشسس طزوًخ ٛإلدح٣ش حٛظخدسس ه٢ حٌٛشُش ه٠اًل رخِٛٔشس  :حٛؤ٪رش

 

٩حٛـ٨٠٪سٯش  لذسح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٠ٜٛل٠٘ش ح٠ٛؼ٠٪ٝ ا٬ٛ حالطِخّ ر٢ٰ حألٟٞ ح٠ٛظ :ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ

ّٞ حهظ٠خد٥  (2007) ٩1757ح٠ُٛشُْ رٔشحس ٟـٜظ حأل٢ٟ سٓٞ  حٜٛز٤خ٣ٰش ٩حٛز٭ ط

 ؛2007ٟخٯ٪ /أٯخس 30ُٮ 

 

حٛشخض حٛز٭ ٯ٠ٜٖ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رشؤ٦٣ أعزخرًخ ٟؤ٪ٛش طذُو٦ ٛالهظٔخد رؤ٦٣  :ح٠ٛشظز٦ ر٦

 حسط٘ذ ؿشٯ٠ش؛

 

 د٩ٛش ًٰش ٛز٤خ١؛ :د٩ٛش ػخٛؼش

 

 حٛخخطش رٜز٤خ١؛ح٠ٛل٠٘ش  :ح٠ٛل٠٘ش

 

 ٛـ٤ش حٛظلْٰٔ حٛذ٩ٰٛش ح٠ٛغظٜٔش حٛظخروش ٛألٟٞ ح٠ٛظلذس؛ :ٛـ٤ش حٛظلْٰٔ

 

حٛشخض حٛـزٰوٮ حٛز٭ هخ٬٣ ٢ٟ ػشس ؿغذ٭ أ٩ ٟخد٭ أ٩ ٟو٤٪٭ ٣ظٰـش  :ح٠ٛظؼشس

 حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش؛  ُٮ  طذخٚ ؿشٯ٠ش

 

 ح٠ٛظؼشس

  ح٠ٛشخسٕ ُٮ

 :حإلؿشحءحص

ح٠ٛل٠٘ش ٩حٛز٭ روذ طظذٯْ ٓشحس ح٠ٛظؼشس ٢ٟ حهظذحء ٯذخٚ ُٮ حخظظخص 

حالط٨خٝ ع٠ق ٦ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش روشع ٩ؿ٨خص ٣لش٥ 

 .٩ش٪ح٦ًٜ ُٮ ٟشكٜش أ٩ أٗؼش ٢ٟ ٟشحكٚ حإلؿشحءحص

 
 (2010 ٣٪٠ُزش/طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ ٩10ُٮ  2009 أٗظ٪رش/طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

 . ُٮ عٰخّ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس ٯش٠ٚ حعظخذحٝ ح٠ٛزٗش ح٠ٛئ٣غ ٩ح٠ِٛشد حٛـ٠ن ٩حٛو٘ظ رخٛو٘ظ (رخء)

 

 

 3انًبدح 

 رلغٛش انوٕاػذ

 

ٯـش٭ طِغٰش أك٘خٝ ح٤ٛلخٝ حٛلخػش ه٬ٜ ٣ل٪ ٯظ٪حُْ ٟن س٩ف ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٠ٗخ ٩ه٬ٜ ٣ل٪   (أَٛ)

٢ٟ حطِخٰٓش  33ا٬ٛ  31ُٮ ح٠ٛ٪حد  ٟزخدة حٛظِغٰش ح٠ٛلذدس ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوشُٮ حٛذ٩ٛٮ( أ)ٯظ٪حُْ ٟن 

٩ح٠ٛزخدة حٛوخٟش ( ؽ)ح٠ٛوخٯٰش حٛذ٩ٰٛش ٛلٔ٪ّ حإل٣غخ١ ( د)، ٤ُٰٰ1969٩خ ٛٔخ٣٪١ ح٠ٛوخ٧ذحص ٛوخٝ 

ٓخ٣٪١ أط٪ٙ ح٠ٛلخ٠ٗخص ( د)ٜٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ حٛذ٩ٛٮ ٩ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص، ٩ه٤ذ حالٓظؼخء 

 رلغذ أ٩ٛ٪ٯش طشطٰز٨خ؛حٛـضحثٰش حٜٛز٤خ٣ٮ ه٬ٜ أ١ ٯـش٭ حكظشحٝ حٛٔ٪حهذ ح٠ٛزٗ٪سس 
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ُٮ كخٙ هذٝ حٛظ٢٘٠ ٢ٟ طزذٯذ ٠ً٪ع ٟخ ُٮ أ٭ ٢ٟ ٣ظ٪ص حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس رخٛ٪عخثٚ  (رخء)

أهال٥، ٯـش٭ حهظ٠خد حٛظِغٰش حٛز٭ ٯ٘٪١ أٗؼش ٟالءٟش ٠ٛظٜلش ( أَٛ)ح٠ٛوش٩ػش ُٮ حِٛٔشس 

 ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ٠ٜٛظ٨ٞ ح٠ٛو٤ٮ ُٮ ػ٪ء ٟوـٰخص حٛٔؼٰش؛ 

 

 

 4انًبدح 

 ثبنوٕاػذ ػذو انزوّٛذ

 

ُٮ كخٙ هذٝ طٰٔذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٟ٘ظذ حٛذُخم أ٩ أكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص رؤك٘خٝ 

حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس، ٯلْ ألكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ أكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص طٔذٯٞ حهظشحع 

خ ٯلْ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص ٜٛش٘٪٫ ٢ٟ ٧ز٥ ح٠ٛخخِٛش ٩رٖٛ ُٮ ٨ٟٜش أعز٪ه٢ٰ ٢ٟ طخسٯخ ه٨٠ٜٞ ر٨خ، ٠ٗ

حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، كغذ حالٓظؼخء، اػخسس ٧ز٥ ح٠ٛخخِٛش طٜٔخثًٰخ روذ ع٠خم حِٛشٯ٢ٰٔ ٩حٛل٘ٞ رظو٪ٯغ أرح 

ػزض حسط٘خد ح٠ٛخخِٛش ٩أ٨٣خ ؿذٯش ٩ٓذ أٛلٔض ػشًسح ٟخدًٯخ رؤكذ  حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ رؤكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ 

 .ُٮ حإلؿشحءحص

 

 5انًبدح 

 رؼذٚم انوٕاػذ

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

ٯـ٪ص طٔذٯٞ حٓظشحكخص رظوذٯٚ حٛٔ٪حهذ ٢ٟ ؿخ٣ذ أكذ حٛٔؼخس أ٩ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ سثٰظ ٟ٘ظذ  (أَٛ)

 .حٛذُخم أ٩ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

 

ٟخ ٯٔذ٦ٟ ا٨ٰٛخ أكذ حٛٔؼخس أ٩  ٗٚٯـش٭ ا٣شخء ٛـ٤ش ٟو٤ٰش رخٛٔ٪حهذ، ٩ُطَّٜ٘ ٧ز٥ حٜٛـ٤ش رذسحعش  (رخء)

سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٢ٟ حالٓظشحكخص حٛشحٰٟش ا٬ٛ ادخخٙ  ٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم أ٩ح

 .طوذٯالص ه٬ٜ حٛٔ٪حهذ

 

٢ٟ ٤٠خطز٨ٞ، ط٪ٛٮ ػ٠خ٣ٰش ٓؼخس ه٬ٜ حألٓٚ ٛطظؤَٛ ٧ز٥ حٜٛـ٤ش حٛظٮ ٯشأع٨خ ٣خثذ حٛشثٰظ، ٓزٚ  (ؿٰٞ)

سثٰظ ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ حٛظ٨٠ٰذٯشٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛشثٰظ ٢ٟ٩  غ٦ٰ٠ّٓخٍع ٯ٢ٟ أ٩ حٛشثٰظ 

٩طظؤَٛ ٧ز٥ . ٨ٛٞ ال ٯظ٠ظو٪١ رلْ حٛظظ٪ٯضأ٩ ٢ٟ ٠ٟؼ٢ٰٜ  ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

٢ٟ ٓخػ٢ٰٰ آخشٯ٢ ٯغ٨ٰ٠ّٞ حٛظٮ ٯشأع٨خ ٣خثذ حٛشثٰظ، روذ ط٪ٛٮ ػ٠خ٣ٰش ٓؼخس ٤٠ٛخطز٨ٞ،  حٜٛـ٤ش

أ٩ ٢ٟ ٠ٟؼ٢ٰٜ ٨ٛٞ ال  ح٠ٛل٠٘شسثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ ٢ٟ٩٩ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛشثٰظ 

  .ٯظ٠ظو٪١ رلْ حٛظظ٪ٯض

 

روشع ٩ؿ٨خص حألك٪حٙ  ُٗٚٮ ُٯغ٠ق ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش  (دحٙ)

 .ٜٔ٪حهذ٣ٛلش٧ٞ ك٪ٙ أ٭ طوذٯٚ ٟٔظشف 

 



18 

 

ا٬ٛ  حطٔشٯًش ،أخش٫ أ٣شجض ٨ٛزح حٌٛشع ٢ٟ ٓزٚ خخطش ح٠ٛو٤ٰش رخٛٔ٪حهذ أ٩ أ٭ ٛـ٤شطّٔذٝ حٜٛـ٤ش  (٧خء)

حٛٔؼخس ح٠ٛـظ٠و٢ٰ ر٨ٰجظ٨ٞ حٛوخٟش ٩طٔظشف أ٭ طٌٰٰشحص ه٬ٜ حٛٔ٪حهذ طشح٧خ ػش٩سٯش أ٩ ٟشً٪د 

 .   ٨ُٰخ

 

ٯـش٭ آشحس حٓظشحف حٛظوذٯٚ ه٤ذ ٦ٰٜ٣ ٟ٪حُٔش عزوش ٓؼخس ه٬ٜ حألٓٚ ُٮ حؿظ٠خم ٨ٰٜٛجش حٛوخٟش حٛظٮ   (٩ح٩)

 ٩ُٯزٜي ا٬ٛ حٛٔؼخس ٗخُش؛ ح٠ٛٔظشفط٘٪١ ٓذ دهٰض ا٬ٛ حالؿظ٠خم ر٠٪ؿذ اشوخس ٯظؼ٢٠ حٛظوذٯٚ 

 

 ُٮ ًٰش ٧ز٥ حٛلخٛش ششؽ ٟ٪حُٔش حٛٔؼخس ه٦ٰٜ رخإلؿ٠خم؛ٜٔ٪حهذ ٛطوذٯٚ  ٯـ٪ص حهظ٠خد (صح٭)

 

ٯذخٚ حٛظوذٯٚ كٰض ح٤ِٛخر روذ عزوش أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ طذ٩س ٩ػٰٔش سع٠ٰش ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش طظؼ٢٠  (كخء)

أ٩ رلٔ٪ّ ٢ٟ أدٯ٢ رظ٠٨ش أ٩ ٢ٟ أه٤ٜض حٛظوذٯٚ، ه٬ٜ أال ٯخٚ رٖٛ رلٔ٪ّ أ٭ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ 

 .رشحءط٦ ُٮ أ٭ ٓؼٰش ٰٓذ ح٤ٛلش

 

رخإلػخُش ا٬ٛ  ،ٯو٢ٜ حٛشثٰظ ه٢ ٟٜخض ٜٛظوذٯالص حٛظٮ ط٠ض ح٠ٛ٪حُٔش ه٬ٜ ادخخ٨ٛخ ه٬ٜ حٛٔ٪حهذ (ؿخء)

روذ دخ٪ٙ حٛظوذٯالص  ،٧ز٥ حٛظٌٰٰشحصٮ حهظ٠ذ٧خ حٛٔؼخس ٩أعزخد حٛظ حٛظٌٰٰشحصحالٓظشحف حألطٜٮ ٩

 حإلهال١ ه٢ ٟٜخض ٜٛظوذٯالص ،٩ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ أ١ ٯٔشس، رخٛظشخ٩س ٟن حٛٔؼخس. كّٰض ح٤ِٛخر

 .(2010 ٣٪٠ُزش/طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10أػِٰض ُٮ )ح٠ٛشُ٪ػش  ح٠ٛٔظشكش

 

 

 6انًبدح 

 انُظٕص راد انحدٛخ

 

ه٤ذ حالخظالٍ، ٯئخز . طظغخ٫٩ ٢ٟ كٰغ حٛلـٰش ٣ظ٪ص حٛٔ٪حهذ رخٌٜٛخص حٛوشرٰش ٩حِٛش٣غٰش ٩حإل٣ٰٜ٘ضٯش

 .حألٗؼش ط٪حًُٔخ ٟن س٩ف ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشسرخ٤ٛض 
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 انًٓم : انثبَٙ انوغى

 

 7انًبدح 

  أحكبو ػبيخ

 

ه٤ذٟخ طلذد حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس أ٩ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ٨ٟٜش ٰٜٛٔخٝ رو٠ٚ ٟخ   (أَٛ)

ٯشطزؾ عشٯخ٨٣خ ر٪حٓوش ٟو٤ٰش، ٨ُز٥ ح٨٠ٜٛش ال طزذأ رخٛغشٯخ١ اال ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛظخٛٮ ٛلظ٪ٙ طٜٖ 

 . حٛ٪حٓوش

 

ٮ طخسٯخ اٯذحم ح٤ٛض طزذأ ح٨٠ٛٚ ح٠ٛٔشسس ر٠٪ؿذ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس رخٛغشٯخ١ ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛز٭ ٯٜ (رخء)

 . حال٣ٰٜ٘ض٭ أ٩ حِٛش٣غٮ ٜٛٔشحس أ٩ حٛل٘ٞ

 

ٯش٠ٚ كغخد ح٨٠ٛٚ ح٠ٛٔشسس ر٠٪ؿذ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس أٯخٝ حٛو٠ٚ ُٔؾ ٩ال طذخٚ ٦ُٰ أٯخٝ حٛوـٚ  (ؿٰٞ)

 . حٛشع٠ٰش ٠ٜٛل٠٘ش ٩ال ٯ٪ٟٮ ٨٣خٯش حألعز٪م

 

ٮ اهال١ حٛٔشحس حٛش٨ِٮ ٟخ ٛٞ ٯشش ارح طذس حٛٔشحس ش٨ًِٰخ، ٯزذأ عشٯخ١ ح٨٠ٜٛش ٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٛز٭ ٯٜ  (دحٙ)

ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ا٬ٛ طذ٩س ٓشحس خـٮ الكًٔخ، ُظزذأ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش ح٨٠ٜٛش 

 .ُٮ حٛغشٯخ١ ٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٛز٭ ٯٜٮ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس حٛخـٮ

 

 

 8انًبدح 

 انًٓهخ إلٚذاع انهٕائح اندٕاثٛخ ػهٗ انطهجبد

 

حٛـ٪حرٰش، ه٬ٜ ؿٜذ ٓذ٦ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، أسروش هشش ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم  ط٘٪١ ح٨٠ٜٛش إلٯذحم حٛالثلش

حٛـٜذ، ٩ط٘٪١ ٨ٟٜش حٛشد ه٬ٜ حٛـ٪حد عزوش أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار١ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص 

حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٢ٟ حٌٛشُش ٩رٖٛ ٟخ ٛٞ ٯؤٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش رخهظ٠خد ٨ٟٚ أخش٫ رش٘ٚ 

 .٩ ُٮ كخٛش ٟلذدسهخٝ أ

 

 

 9انًبدح 

 رؼذٚم انًٓم 

 

، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ (رخء)رخعظؼ٤خء ٟخ ٧٪ ٤ٟظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ حِٛٔشس  (أَٛ)

 :ٌٜٛشُش،طٜٔخثًٰخ، أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ أعزخد ٤ٟٔوش ٯظؼ٨٤٠خ حٛـٜذ

 

 ط٠ذٯذ أ٩ طٔظٰش أ٭ ٨ٟٜش ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ز٥ حٛٔ٪حهذ؛ (1)
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أ٩ اهال١ طلش أ٭ ه٠ٚ ٯ٤ِز روذ ح٣ٔؼخء ح٨٠ٜٛش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ٩ه٤ذ حالٓظؼخء طلذٯذ حٛشش٩ؽ ( 2)

  . حٛظٮ ٯوظزش ٧زح حٛو٠ٚ ٟلًٔخ ر٠٪ؿز٨خ رٌغ ح٤ٛلش ه٢ ح٣ٔؼخء ٧ز٥ ح٨٠ٜٛش أ٩ هذٝ ح٣ٔؼخث٨خ

 ( 2009أٗظ٪رش/طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

 .٩151 63ال طـزْ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ه٬ٜ ح٨٠ٛٚ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدط٢ٰ   (رخء)

 

 

 انهـبد: انوغى انثبنث

 

 10انًبدح 

 انهـبد انشعًٛخ ٔنـبد انؼًم

 

٩ٯـ٪ص أل٭ ٟشخسٕ . ط٘٪١ ٗٚ ٢ٟ حٌٜٛش حٛوشرٰش ٩حِٛش٣غٰش ٩حإل٣ٰٜ٘ضٯش ٌٛخص ح٠ٛل٠٘ش حٛشع٠ٰش (أَٛ)

ٟخ ٛٞ ٯٔشس أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حعظخذحٝ أ٭ ٌٛش ٢ٟ حٌٜٛخص حٛشع٠ٰش  ٔخث٠شٰش حُٛٮ حإلؿشحءحص حٛش٨ِ

 (.2010 ٣٪٠ُزش/طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )خالٍ رٖٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش 

 

ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، ٟزخششس روذ رذء حإلؿشحءحص ٩ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ،   (رخء)

ٯ٢ٰٔ ٩ٟن ٠ٟؼٜٮ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، أ٭ ٢ٟ حٌٜٛخص ٩روذ حٛظشخ٩س ٟن حِٛش

 .عظغظخذٝ ٌٜٗش ه٠ٚ ُٮ ٓؼٰش ٟو٤ٰش

 

٠ٜٛظ٨ٞ حٛلْ ُٮ حعظخذحٝ ٌٛظ٦ حٛخخطش أػ٤خء حإلؿشحءحص أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩   (ؿٰٞ)

 .حٌٛشُش

 

٠ٗخ ٯـ٪ص ٛألشخخص حٱخشٯ٢ حٛزٯ٢ ٯ٠ؼٜ٪١ أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ٩ٰٛظ   (دحٙ)

ٛذٯ٨ٞ ٟوشُش ٗخُٰش رٌٜش ٢ٟ حٌٜٛخص حٛشع٠ٰش، أ١ ٯغظخذٟ٪ح ٌٛظ٨ٞ حٛخخطش ششؽ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار١ 

ٯغظؼ٬٤ ح٠ٛلخٟ٪١ ٢ٟ حإلؿخصس ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ . ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٢ٟ حٌٛشُش

 .حِٛٔشس حٛلخػشسُٮ 

 

٩طظشؿٞ . طظذس ٗٚ حٛٔشحسحص ح٠ٛظؤٜش رخالعظذهخءحص حٛخـٰش أ٩ حٛش٨ِٰش رخإل٣ٰٜ٘ضٯش أ٩ حِٛش٣غٰش  (٧خء)

ا٬ٛ حٌٜٛش حٛوشرٰش حألك٘خٝ ٩حٛؤ٪رخص ٩حٛٔشحسحص ح٠ٛظؤٜش رخالخظظخص ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حٛٔشحسحص حٛظٮ 

 .     ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش أ٨٣خ طظـشّ ا٬ٛ ٟغخثٚ أعخعٰش

 

 

 

 

 

 



21 

 

 االخزظبص : انوغى انشاثغ

 

 11انًبدح 

 يًبسعخ االخزظبص ثشبٌ االػزذاءاد انزٙ هذ رذخم ػًٍ َطبم اخزظبص انًحكًخ

 

ٯ٢٘٠ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ، ُٮ أٯش ٟشكٜش ٢ٟ حٛظلْٰٔ، ٩ٓزٚ هشع ٓشحس حالط٨خٝ ٜٛظظذٯْ ه٦ٰٜ ٩ًُٔخ   (أَٛ)

ٛ٘ٮ ٯِظٚ ٓخػٮ حإلؿشحءحص ( حعظذهخء ٯظوْٜ رظالصٝ حٛٔؼٰش)، أ١ ٯظّٔذٝ رخعظذهخء ٠ٜٛ68خدس 

طششٯ٢ حأل٩ٙ  1ر٢ٰ أ٭ حهظذحء كظٚ ُٮ ٛز٤خ١ ر٢ٰ " سحرـش حٛظالصٝ"حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ٟذ٫ ط٪حُش 

٩حالهظذحء حٛز٭ حعظ٨ذٍ سُْٰ حٛلشٯش٭ ٩ًُٔخ ٜٛشش٩ؽ ح٠ٛلذدس ُٮ  2005ٗخ٣٪١ حأل٩ٙ  ٩12

 .٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ 1ح٠ٛخدس 

 

ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رظ٪سس أ٩ٰٛش ٟخ ارح ٗخ٣ض حٛٔؼٰش طذخٚ ػ٢٠ حخظظخص   (رخء)

 .ح٠ٛل٠٘ش

 

س حط٨خٝ، ٯـ٪ص ٜٛذُخم ح٤٠ٛخصهش ُٮ حٛٔشحس ا٬ٛ ٓشح( أَٛ)ارح أُؼ٬ حٛظلْٰٔ ح٠ٛزٗ٪س ُٮ حِٛٔشس   (ؿٰٞ)

 .      90حٛز٭ أطذس٥ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رخهظزخس٥ دُوًخ أ٩ًٰٛخ رخالخظظخص ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ حعظج٤خٍ ٓشحس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ػ٢٠ ٨ٟٜش عزوش أٯخٝ ٩ُٮ ٧ز٥   (دحٙ)

حٛلخٛش، طـٜذ ًشُش حالعظج٤خٍ ٢ٟ ٟ٘ظذ حٛذُخم طغ٠ٰش ٟلخٝ ٟغظٔٚ رظِظ٦ طذٯْ ٠ٜٛل٠٘ش ٠ٰٛؼٚ 

 .ٗخظٞ ُٮ ٟ٪حؿ٨ش حعظج٤خٍ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ

 

ٓخراًل ٠ٜٛشحؿوش ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛذُخم ( دحٙ) ٯ٘٪١ ٓشحس ًشُش حالعظج٤خٍ ح٠ٛزٗ٪س ُٮ حِٛٔشس  (٧خء)

ٯ٪ًٟخ طزذأ ٢ٟ طخسٯخ ارالى ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ا٬ٛ حٛذُخم ؿ٠ٰن ح٠ٛغظ٤ذحص  21ُٮ ٨ٟٜش أٓظخ٧خ 

 (.1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)، حِٛٔشس ٩110حٛظظخسٯق ح٠ٛز٤ٰش ُٮ ح٠ٛخدس 

 

زض ُٮ حٛـٜذ أ٩ اكخٛش ح٠ٛغؤٛش ا٬ٛ ٓخػٮ ر٤خًء ه٬ٜ ٧ز٥ ح٠ٛشحؿوش، ٯـ٪ص ٌٛشُش حالعظج٤خٍ اٟخ حٛ  (٩ح٩)

٩ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش حألخٰشس، ٯلْ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم . حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٜٛظذْٰٓ ٨ُٰخ ٟـذًدح

 .حعظج٤خٍ ٓشحس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ػ٢٠ ٨ٟٜش عزوش أٯخٝ

 

 

 12انًبدح 

 2005دٚغًجش /كبٌَٕ األٔل 12يًبسعخ االخزظبص ثشأٌ االػزذاءاد انحبطهخ ثؼذ 

 

ٟشطزؾ رلغذ  2005دٯغ٠زش /ٗخ٣٪١ حأل٩ٙ 12ارح حهظزش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ١ حهظذحًء كخطاًل روذ   (أَٛ)

٩أ١ ٦ٛ ؿزٰوش ٩خـ٪سس ٠ٟخػٜظ٢ٰ، ٩أ٦٣  2005ُزشحٯش /شزخؽ 14ٟزخدة حٛوذحٛش حٛـ٤خثٰش، رخهظذحء 

ٞ ٟغئ٩ٛ٪١ ه٢ ٢ٟ ح٤٠ٛخعذ أ١ ٯ٘٪١ ٠ٜٛل٠٘ش حخظظخص ٠ٛلخ٠ٗش حألشخخص حٛزٯ٢ ٯشظز٦ أ٨٣

 .رٖٛ حالهظذحء، ُٯزٜي حٛشثٰظ رزٖٛ



22 

 

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛشثٰظ، ٯ٤ٔٚ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ا٬ٛ حأل٢ٰٟ حٛوخٝ حعظ٤ظخؿخص ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ   (رخء)

ح٠ٛوٜٜش ٛ٘ٮ ٯٔشس ٟـٜظ حأل٢ٟ ٩حٛل٘٪ٟش حٜٛز٤خ٣ٰش اٟ٘خ٣ٰش ٤ٟق ح٠ٛل٠٘ش أ٩ هذٝ ٤ٟل٨خ 

 . ٠ٛو٤ٰشحالخظظخص حٛٔؼخثٮ ٤ٜٛلش ُٮ حٛـشٯ٠ش ح

  



23 

 



24 

 

 انلظم انثبَٙ

 

 انزؼبٌٔ يغ انًحكًخ

 

 13انًبدح 

 انزشرٛجبد أٔ االرلبهبد انزٙ رجشيٓب انًحكًخ يغ ْٛئبد ٔطُٛخ أٔ دٔنٛخ 

  

ٯـ٪ص ٠ٜٛل٠٘ش، ٢ٟ خالٙ حٛشثٰظ، ده٪س د٩ٛش ػخٛؼش أ٩ ٧ٰجش ا٬ٛ طٔذٯٞ ح٠ٛغخهذس ر٤خًء ه٬ٜ طشطٰزخص خخطش  

طششٯ٢  30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ). أ٩ حطِخٓخص طزش٨ٟخ ٟن ٧ز٥ حٛذ٩ٛش أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ أ٭ أعظ أخش٫ ٟالث٠ش

 ( 2009أٗظ٪رش/حأل٩ٙ

 

  ( 2009أٗظ٪رش/طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ٌٟٜخس ُٮ )  (ثبء)

  

 

 14انًبدح 

 انزؼبٌٔ ثٍٛ انًذػٙ انؼبو ْٔٛئبد ٔطُٛخ أٔ دٔنٛخ

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ أ٭ د٩ٛش أ٩ ٧ٰجش أ٩ شخض حٛظوخ١٩ ُٮ اؿخس حٛظلٰٔٔخص ٩ح٠ٛالكٔخص ر٠خ 

ٯظ٪حُْ ٟن ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ر٠خ ُٮ رٖٛ ط٤لٰٞ عٰش حٛظلٰٔٔخص ح٠ٰٛذح٣ٰش، ٩طٔذٯٞ ح٠ٛغظ٤ذحص ٩ح٠ٛوٜ٪ٟخص، 

 .ء ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ ٩حٛش٨٪د ٩حعظـ٪حر٨ٞ، ٩ط٪َٰٓ ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ أ٩ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ٩ٞ٨ٜٔ٣٩حعظذهخ

 

 

 15انًبدح 

 انزؼبٌٔ ثٍٛ انذكبع ْٔٛئبد ٔطُٛخ أٔ دٔنٛخ 

 

ٯـ٪ص ٛشثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ؿٜذ حٛظوخ١٩ ٢ٟ أ٭ د٩ٛش أ٩ ٧ٰجش أ٩ شخض ٠ٜٛغخهذس ُٮ حٛذُخم ه٢ ح٠ٛشظز٦ 

أٟخ ُٮ كخالص ٟو٤ٰش ُٰظٞ ٧زح حٛظوخ١٩ ر٤خًء . ٟن ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ر٨ٞ ٩ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ر٠خ ٯظ٪حُْ

 . ه٬ٜ ؿٜذ حٛذُخم

 

 



25 

 

16انًبدح   

 روذٚى طهت إنٗ نجُبٌ ثُوم انًؼهٕيبد ٔانزؼبٌٔ 

 

٢ٟ  1ارح طز٢ٰ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ١ حهظذحًء ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔن ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس  (أَٛ)

أ٩ ح٠ٛالكٔش حٛـ٤خثٰش أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٜٛز٤خ٣ٰش، ٦ُٜ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٧٪ س٢٧ حٛظلْٰٔ 

 .حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ح٠ٛو٤ٰش طض٩ٯذ٥ ر٘ٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ر٨زح حٛخظ٪ص

 

ألًشحع حٛظلْٰٔ ح٠ٛظوْٜ رخالهظذحء ه٬ٜ سُْٰ حٛلشٯش٭ أ٩ أ٭ حهظذحء آخش ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔن ػ٢٠   (رخء)

عٮ، ارح طز٢ٰ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ كخؿش ا٬ٛ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخ 1حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

حعظـ٪حد ش٨٪د، أ٩ طِظٰش أٟخ٢ٗ، أ٩ ٟظخدسس ٟغظ٤ذحص ٩أٯش أدٛش أخش٫ ٟلظ٠ٜش، أ٩ اؿشحء أ٭ 

طلْٰٔ آخش ُٮ ٛز٤خ١، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش حٰٛٔخٝ رظٜٖ حإلؿشحءحص، 

  (2009 أٗظ٪رش/طششٯ٢ حأل٩ٙ ٩30 2009ٯ٪٣ٰ٪ /كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). أ٩ حٛغ٠خف ِٛشٯ٦ٔ حٰٛٔخٝ ر٨خ ر٤ِغ٩/٦

 

ٯـ٪ص ٛشثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛذُخم، ٩ٟخ ٛٞ ٯوظزش حٛـٜذ ًٰش ٟـٍذ أ٩ طوغًِٰخ،  (ؿٰٞ)

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5أػِٰض ُٮ ). طٔذٯٞ ؿٜزخص ٟن ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ

 

 

 17انًبدح 

 الخزظبصروذٚى طهت إنٗ نجُبٌ ثبنزُبصل ػٍ ا

 

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٩ُٮ ٨ٟٜش ال طظـخ٩ص حٛش٨شٯ٢ ٢ٟ طخسٯخ طغّٜٞ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ  2، حِٛٔشس 4رخ٠ٛخدس  ه٠اًل

٨ٟخ٦ٟ، ٩ر٤خًء ه٬ٜ حعظذهخء ٦٤ٟ، ٯـٜذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٢ٟ حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ح٠ِٜٛ٘ش رخٛظلْٰٔ 

 :ٯ٪ًٟخ ا٬ٛ حٰٛٔخٝ رخٱطٮ 14ػ٢٠ ٨ٟٜش أٓظخ٧خ  ُٮ ٓؼٰش حًظٰخٙ سثٰظ حٛ٪صسحء سُْٰ حٛلشٯش٭ أ١ طو٠ذ

 

 حٛظ٤خصٙ ه٢ حخظظخط٨خ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش؛  (1)

 

طغٰٜٞ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٣ظخثؾ حٛظلْٰٔ ٣٩غخش ه٢ عـالص ح٠ٛل٠٘ش ٩ٟ٪حد حإلػزخص حألخش٫ رحص   (2)

 حٛظٜش؛

 

طٔذٯٞ ٓخث٠ش رؤع٠خء حألشخخص ح٠ٛلظـضٯ٢ س٢٧ حٛظلْٰٔ ُٮ حٛٔؼٰش ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص   (3)

 .حٛظ٨٠ٰذٯش

 

( ؽ)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)ُ٪س طغُٜٞ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حِٛٔشس   (رخء)

أ١ ٯٔذٝ حعظذهخًء ٟوٜاًل ه٬ٜ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ . أهال٥، ٯل٨ٰٜخ ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ

ٯشُْ ر٦ ح٠ٛ٪حد ح٠ٛئٯذس ٩ٯشٰش ٦ُٰ رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ شخض ٩حسد ه٬ٜ حٛٔخث٠ش، ٟخ ارح ٗخ١ ٯشًذ 

ُٮ حعظ٠شحس ط٪٦ِٰٓ أ٩ أ٦٣ ال ٯوخسع ٰٓخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ربخالء عز٦ٰٜ ٩ُٮ ٧ز٥ 

 .102ش٩ؽ حٛ٪حسدس ُٮ ح٠ٛخدس حٛلخٛش حألخٰشس أ١ ٯٔشس، ٟخ ارح ٗخ١ اخالء عز٦ٰٜ عٰظٞ ٩ًُٔخ ٜٛش
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، ه٬ٜ اخالء عز٦ٰٜرخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ شخض ُٮ حٛٔخث٠ش ال ٯوخسع ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ   (1)

ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯٔشس ػ٢٠ ٨ٟٜش ٟؤ٪ٛش ٟخ ارح ٗخ١ عٰظذس أٟشًح 

. ُ٪سًح ٟن ٩ؿ٪د طؤ٢ٰٟ عالٟظ٦ ُٮ كخٙ ؿٜذ ٧٪ رٖٛربخالء عز٦ٰٜ ٜٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش 

٩ُٮ حٛ٪ٓض ه٦٤ٰ ٯـش٭ . حٛٔشحس ه٤ًٜخ رلؼ٪س سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝٯظذس 

 (.رخء)حإلهال١ ه٢ ٟؼ٠٪١ ٟـخٛوش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حِٛٔشس 

 

، ٯؤذ ٓخػٮ اخالء عز٦ٰٜرخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ شخض هخسع ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ   (2)

ا٨ٰٛخ ٗال ٢ٟ حٛشخض  حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ ؿٜغش ه٤ٰٜش ٯذه٪

ح٠ٛو٤ٮ ٦ٰٜٗ٩٩ ٠ٗخ ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١ ٧ز٥ حٛـٜغش ٟظِٜضس ٢ٟ أؿٚ طلذٯذ ٟخ ارح ٗخ١ ٯـذ ٣ٔٚ 

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ أ٩ ( 2)، حِٛٔشس (4)٧زح حٛشخض ا٬ٛ ه٨ذس ح٠ٛل٠٘ش ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 .اطذحس أٟش أ٩ ٟزٗشس رظ٪٦ِٰٓ روذ حالعظ٠خم ا٦ٰٛ أ٩ ٛ٪٦ٰٜٗ

 

ٜـخص ح٠ٛو٤ٰش ه٢ حالعظـخرش ٛـٜذ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩ًُٔخ ِٜٛٔشس ارح طخِٜض حٛغ  (ؿٰٞ)

ٯ٪ًٟخ ٢ٟ ارال٨ًخ ٧زح حٛـٜذ أ٩ حألٟش، ٯ٤لٞ  14، خالٙ (رخء)، أ٩ ألٟش طخدس ه٠اًل رخِٛٔشس (أَٛ)

 .ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٟلؼًشح ٓؼخثًٰخ ر٨ز٥ حٛ٪حٓوش

 

، ُو٦ٰٜ أ١ (ؿٰٞ)ش ح٠ٛلؼش حٛٔؼخثٮ ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ حِٛٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯارح ٣لٞ   (دحٙ)

٩ه٬ٜ حٛشثٰظ حٛظشخ٩س ٟن حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ح٠ٛو٤ٰش ر٨ذٍ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ . ٯزّٜي حٛشثٰظ رزٖٛ

ارح سأ٫ . حٛظوخ١٩ ح٠ٛـٜ٪د ٩ه٦ٰٜ أ١ ٯزٜي ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٤ظٰـش ٧ز٥ ح٠ٛشخ٩سحص

ظشخ٩س ٟن حٛشثٰظ، أ٦٣ ٛٞ ٯظٞ طٔذٯٞ أ٭ سد ٤ٟٔن خالٙ ٨ٟٜش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، روذ حٛ

ٟؤ٪ٛش، ٯّوذ حٛشثٰظ ٟلؼًشح ٓؼخثًٰخ ر٨زح حألٟش ٩ٯلٰٚ ح٠ٛغؤٛش ا٬ٛ ٟـٜظ حأل٢ٟ ٛالؿالم ٩حطخخر 

 .اؿشحءحص الكٔش ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٯشح٥ ٤ٟخعزًخ

 

٢ٟ ح٤ٛلخٝ  2، حِٛٔشس 4اػخُش ا٬ٛ اؿشحءحص حٛظ٤خصٙ ه٢ حالخظظخص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس   (٧خء)

حألعخعٮ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٤خًء ه٬ٜ حعظذهخء ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، حٛـٜذ ٢ٟ ٛز٤خ١ 

٩رش٘ٚ خخص، ارح طز٢ٰ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ، ُٮ أٯش طلٰٔٔخص طـش٭ ُٮ ٛز٤خ١ . حٛظ٤خصٙ ه٢ حالخظظخص

أ٩ ُٮ ٟالكٔخص ؿ٤خثٰش أٟخٝ ٟلخٗٞ ُٮ ٛز٤خ١ أ١ ٤٧خٕ أُوخاًل أ٩ طظشُخص طذخٚ ُٮ حخظظخص 

حٛـٜذ ٢ٟ ٛز٤خ١ حٛظ٤خصٙ ه٢  ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯشح٠ٛل٠٘ش، ُٰـ٪ص ٦ٛ أ١ ٯٜظ٠ظ ٢ٟ 

 . حالخظظخص ٛظخٛق ح٠ٛل٠٘ش

 

٤ًخ ؿٜزًخ رؤ١ طلخٙ ا٬ٛ ٟوٜاًل ٩ٟظؼ٠( ٧خء)ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ؿٜذ حٛظ٤خصٙ ح٠ٛزٗ٪س ُٮ حِٛٔشس   (٩ح٩)

 . ح٠ٛل٠٘ش ٣ظخثؾ حٛظلْٰٔ ٣٩غخش ه٢ عـالص ح٠ٛل٠٘ش ٠ٗخ ٩حٛل٘ٞ، ُٮ كخٙ طذ٩س٥

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حٛزض ُٮ ٣ٔٚ حألشخخص ح٠ٛلظـضٯ٢ ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ حٛ٪ؿ٤ٰش ُٮ   (صح٭)

 .ٛز٤خ١ ا٬ٛ ه٨ذس ح٠ٛل٠٘ش ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ
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 (.رخء)ٯـ٪ص حعظج٤خٍ حٛٔشحسحص ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ حِٛٔشس   (كخء)

 

 

 18انًبدح 

 روذٚى طهت إنٗ دٔنخ ثبنثخ ثُوم انًؼهٕيبد ٔانزؼبٌٔ

 

٢ٟ  1ارح طز٢ٰ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ١ حهظذحًء ٯ٢٘٠ أ١ ٯذخٚ ُٮ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس   (أَٛ)

ؿضحثٰش أٟخٝ ٟلخٗٞ د٩ٛش  ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٗخ١ أ٩ ال ٯضحٙ ٟ٪ػ٪م طلْٰٔ ٩ٟ٪ػ٪م اؿشحءحص

 . ػخٛؼش، ُٰـ٪ص ٦ٛ حٛـٜذ ٢ٟ طٜٖ حٛذ٩ٛش طض٩ٯذ٥ ر٘ٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رحص حٛظٜش ُٮ ٧زح حٛخظ٪ص

 

ارح طز٢ٰ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ٦٣ ٢ٟ حٛؼش٩س٭ ٢ٟ٩ أؿٚ كغ٢ عٰش طلْٰٔ أ٩ حدهخء ٟظوْٜ رخهظذحء   (رخء)

خدسس ٟغظ٤ذحص أ٩ أٯش ٯذخٚ ُٮ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش، حعظـ٪حد ش٨٪د، أ٩ طِظٰش أٟخ٢ٗ، أ٩ ٟظ

أدٛش أخش٫ ٟلظ٠ٜش، أ٩ حطخخر أٯش اؿشحءحص طلْٰٔ أخش٫ ُٮ د٩ٛش ػخٛؼش، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ؿٜذ 

أ٩ ؿٜذ حٛظشخٰض ِٛشٯ٦ٔ /ح٠ٛغخهذس ٢ٟ حٛغٜـخص ح٠ٛو٤ٰش ُٮ حٛذ٩ٛش طٜٖ ٛظٔ٪ٝ رظٜٖ حإلؿشحءحص، ٩

      ( 2009أٗظ٪رش/شٯ٢ حأل٩ٙطش ٩30 2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ٰٜٛٔخٝ رظٜٖ حإلؿشحءحص

 

ٯـ٪ص ٛشثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛذُخم، ٩ٟخ ٛٞ ٯوظزش حٛـٜذ ًٰش ٟـٍذ أ٩ طوغًِٰخ،  (ؿٰٞ)

 ( 2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5أػِٰض ُٮ ). طٔذٯٞ ؿٜزخص ٟن ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ

 

 

 19انًبدح 

 روذٚى طهت إنٗ دٔنخ ثبنثخ ثبنزُبصل ػٍ االخزظبص

 

ارح ٗخ٣ض حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش ُٮ د٩ٛش ػخٛؼش طـش٭ طلٰٔٔخص أ٩ ٟالكٔخص ؿضحثٰش طظوْٜ رخهظذحء ٯذخٚ ُٮ 

حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ٧ز٥ حٛغٜـخص حٛظ٤خصٙ ه٢ حخظظخط٨خ ٛظخٛق 

ص ح٠ٛل٠٘ش ٣٩غخش ٯ٘٪١ ؿٜذ حإلكخٛش ح٠ٛٔذٝ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٟوٜاًل ٩ٟظؼ٤ً٠خ ؿٜزًخ ربكخٛش عـال. ح٠ٛل٠٘ش

 . ه٢ ٟلخػش حٛـٜغخص، ٣٩ض حٛل٘ٞ ُٮ كخٙ طذ٩س٥
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 20انًبدح 

 ػذو اعزدبثخ نجُبٌ نطهت أٔ أليش يٍ انًحكًخ

 

ه٤ذٟخ طظغٜٞ حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ؿٜزًخ رظٔذٯٞ ٟوٜ٪ٟخص أ٩ حٛظوخ١٩ أ٩ حٛظ٤خصٙ ه٢  (أَٛ)

طؤخٰش ٩٩ًُٔخ  ، طٔذٝ ح٠ٛغخهذس ح٠ٛـٜ٪رش رذ٩17١٩ 16حالخظظخص ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدط٢ٰ 

ه٢ حالعظـخرش ٜٛـٜذ  ارح طخِٜض حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش. ٛإلؿخس حٛض٤ٟٮ ح٠ٛلذد ُٮ حٛـٜذ

خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طز٨ٌٰٜخ اٯخ٥، أ٩ ػ٢٠ ٨ٟٜش أؿ٪ٙ ٟلذدس ُٮ حٛـٜذ، ٯـ٪ص ِٜٛشٯ٢ٰٔ 

حٜٛزٯ٢ طٔذٟخ ر٦ أ١ ٯٜظ٠غخ أٟشًح ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٢ٟ حٌٛشُش، كغذ 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ظؼخء، رخٟظؼخٙ حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ٜٛظوخ١٩ ح٠ٛـٜ٪دحالٓ

 

ه٤ذٟخ طظغٜٞ حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ده٪س ٜٛلؼ٪س أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٟزٗشس ط٪َٰٓ أ٩ أًٟشح   (رخء)

رخ٤ٛٔٚ أ٩ أًٟشح رظٔذٯٞ ٩ػخثْ أ٩ ٟوٜ٪ٟخص أ٩ أ٭ أٟش رخٛظوخ١٩ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص 

 .أ٩ ٢ٟ حٌٛشُش، ٯـذ ه٨ٰٜخ طٔذٯٞ ح٠ٛغخهذس ح٠ٛـٜ٪رش رذ١٩ طؤخٰشحٛظ٨٠ٰذٯش 

 

( أَٛ)ارح طخِٜض حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ح٠ٛو٤ٰش ه٢ حالعظـخرش ٛألٟش ر٠٪ؿذ حِٛٔشط٢ٰ   (ؿٰٞ)

ٯ٪ًٟخ ٢ٟ اخـخس٧خ ر٨زح حألٟش، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩  30، خالٙ (رخء)٩

ٌٜٛشُش، كغذ حالٓظؼخء، ط٤لٰٞ ٟلؼش ٓؼخثٮ رزٖٛ، ٩ه٬ٜ حٛشثٰظ أ١ ٯزخشش حٛظشخ٩س 

ارح سأ٫ حٛٔخػٮ . ٰش ر٨ذٍ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٛظوخ١٩ ح٠ٛـٜ٪دٟن حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ح٠ٛو٤

ح٠ٛو٤ٮ أ٩ سأص حٌٛشُش ح٠ٛو٤ٰش، روذ حٛظشخ٩س ٟن حٛشثٰظ، أ٦٣ ٛٞ ٯظٞ طٔذٯٞ أ٭ سد ٤ٟٔن 

خالٙ ٨ٟٜش ٟؤ٪ٛش، ٯّوذ حٛشثٰظ ٟلؼًشح  ٓؼخثًٰخ ر٨زح حألٟش ٩ٯلٰٚ ح٠ٛغؤٛش ا٬ٛ ٟـٜظ 

 .ٯشح٥ ٤ٟخعزًخ حأل٢ٟ ٛالؿالم ٩حطخخر اؿشحءحص الكٔش ٩ًُٔخ ٠ٛخ

 

ٟخ ٛٞ ُٯشش ا٬ٛ خالٍ رٖٛ، ٯـزْ ٣ض ٧ز٥ ح٠ٛخدس ه٬ٜ أ٭ ؿٜذ أ٩ أٟش ط٪ؿ٦٨ ح٠ٛل٠٘ش  (دحٙ)

 .(2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ا٬ٛ ٛز٤خ١ ه٠اًل رخٛٔ٪حهذ حٛلخػشس
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 21انًبدح 

 ػذو اعزدبثخ دٔنخ ثبنثخ نطهت أٔ أيش يٍ انًحكًخ

 

ٯـذ ه٬ٜ حٛذ٩ٛش ح٠ٜٛضٟش رخٛظوخ١٩ ٟن ح٠ٛل٠٘ش طٔذٯٞ ح٠ٛغخهذس ح٠ٛـٜ٪رش ٩ًُٔخ ٜٛز٤٪د ح٠ٛلذدس  (أَٛ)

ارح حٟظ٤وض حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ٨ٛز٥ حٛذ٩ٛش ه٢ . ر٠٪ؿذ حالطِخّ أ٩ ر٠٪ؿذ أ٭ طٖ رحص طٜش

حالعظـخرش ٛـٜذ أ٩ ألٟش طخدس ه٢ أكذ أؿ٨ضس ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ 

ُش، ٯظخس ا٬ٛ كٚ حٛخالٍ ٩ًُٔخ ٛإلؿشحءحص ح٠ٛلذدس ُٮ حالطِخّ أ٩ ُٮ حٛ٪عٰٜش حٛٔخ٣٪٣ٰش ه٢ ًش

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). رحص حٛظٜش

 

ًٰش ٟٜضٟش رخٛظوخ١٩ ٟن ح٠ٛل٠٘ش ٩حٟظ٤وض ه٢ حالعظـخرش ٛـٜذ طخدس ه٢  ارح ٗخ٣ض د٩ٛش ػخٛؼش (رخء)

٩سحص ٟن حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُٮ حٛذ٩ٛش ٜٛلظ٪ٙ أكذ أؿ٨ضط٨خ، ٯ٢٘٠ ٜٛشثٰظ أ١ ٯذخٚ ُٮ ٟشخ

 .(2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ه٬ٜ حٛظوخ١٩ ح٠ٛـٜ٪د

 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ٌٟٜخس ُٮ ) (ؿٰٞ)

 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ٌٟٜخس ُٮ ) (دحٙ)

 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ٌٟٜخس ُٮ ) (٧خء)

   

 

 22 انًبدح

 انزشبٔس يغ سئٛظ يكزت انذكبع

 

ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ أ٩ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش حٛظشخ٩س، كٰغ ٯ٘٪١ رٖٛ ٟالث٠ًخ، ٟن سثٰظ ٟ٘ظذ 

 .  حٛذُخم رشؤ١ ٟغخثٚ طظوْٜ رخٛظوخ١٩ ٟن ٛز٤خ١ أ٩ ٟن د٩ٙ أخش٫

 

 

 23انًبدح 

 ػذو خٕاص انًحبكًخ ػهٗ اندشو َلغّ يشرٍٛ

 

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ال ٯلخٗٞ أ٭ شخض أٟخٝ  5اػخُش ا٬ٛ حٛٔ٪حهذ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس   (أَٛ)

 .ح٠ٛل٠٘ش ه٢ أُوخٙ شٜ٘ض أعخعًخ الط٨خٟخص عزْ ٠ٜٛل٠٘ش أ١ أدح٣ظ٦ ه٨ٰٜخ أ٩ رشأط٦ ٨٤ٟخ

 

ارح ط٬ٜٔ حٛشثٰظ ٟوٜ٪ٟخص ٟ٪ػ٪ّ ر٨خ طز٢ٰ أ١ ٟالكٔخص ؿضحثٰش أ٠ٰٓض أٟخٝ ٟل٠٘ش ٩ؿ٤ٰش ٤ٜٛلش   (رخء)

٠ٛل٠٘ش حٛخخطش، ه٬ٜ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ُٮ ؿشٯ٠ش شخض عزْ ٩ك٘ٞ ه٦ٰٜ ٨ُٰخ ٢ٟ ٓزٚ ح

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ حٛشثٰظ، أ١ طظذس ٓشحًسح ٟوٜاًل طذه٪ ر٠٪ؿز٦ ح٠ٛل٠٘ش حٛ٪ؿ٤ٰش ا٬ٛ ط٪َٰٓ 

 .اؿشحءحط٨خ رظ٪سس ٨٣خثٰش
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 انلظم انثبنث

 

 رُظٛى انًحكًخ

 

 

 انوؼبح: انوغى األٔل

 

 24انًبدح 

 انًٍٛٛ انشعًٛخ 

 

 : ٓزٚ ٟزخششس ٨ٟخ٦ٟ، ٯذٛٮ ٗٚ ٓخٍع ٢ٟ حٛٔؼخس رخ٢ٰ٠ٰٛ حٛشع٠ٰش حٱطٰش (أَٛ)

 

أطو٨ذ سع٠ًٰخ أ١ أٓ٪ٝ ر٪حؿزخطٮ ٩أٟخسط طالكٰخطٮ رظِظٮ ٓخػًٰخ ُٮ ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش رٜز٤خ١ "

 ". رششٍ ٩اخالص ٩طـّشد ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٯ٦ٰٜ٠ ػ٠ٰش٭

 

طلِق ح٢ٰ٠ٰٛ ُٮ . حٛوخٝ أ٩ أكذ ٠ٟؼ٦ٰٜ ٯ٪ٓن حٛٔخػٮ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛظٮ ٯ٘٪١ شخ٧ذًح ه٨ٰٜخ حأل٢ٰٟ  (رخء)

 . عـالص ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش

 

ال ٯلَٜ حٛٔخػٮ ح٠ٛـذدس ٩الٯظ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ ػخ٣ٰش ششؽ أ١ ط٘٪١ خذٟظ٦ حعظ٠شص ٢ٟ د١٩ ح٣ٔـخم ر٢ٰ  (ؿٰٞ)

 . ٩الٯظ٦ حأل٬ٛ٩ ٩حٛ٪الٯش ح٠ٛـذدس

 

 

 25انًبدح 

 طهت رُحٛخ هبٍع

 (2010 ٣٪٠ُزش/طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

ال ٯـ٪ص ٜٛٔخػٮ ُٮ أ٭ ٢ٟ ٟشكٜظٮ حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ حالعظج٤خٍ ح٤ٛلش ُٮ ٓؼٰش ٗخ١ ٦ٛ ٨ُٰخ   (أَٛ)

ٟظٜلش أ٩ ط٘٪١ ٦ٛ ٨ُٰخ كخػًشح أ٩ ٟخػًٰخ، أ٭ طٜش ٓذ طئػش ه٬ٜ طـشد٥ أ٩ ه٬ٜ كخ٧ش ٧زح 

ٯظ٤ل٬ حٛٔخػٮ، ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش، ٩ٯو٢ٰ حٛشثٰظ ٓخػًٰخ آخش ٟ٘خ٦٣ ٠ٛظخروش ح٤ٛلش ُٮ . حٛظـشد

 . حٛذه٪٫

 

أل٭ ُشٯْ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ سثٰظ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ط٤لٮ أكذ ٓؼخط٨خ ٩ح٣غلخر٦ ٢ٟ حٛذه٪٫   (رخء)

ٯظذح٩ٙ سثٰظ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رخ٠ٛ٪ػ٪م ٟن حٛٔخػٮ (. أَٛ)ٛألعزخد ح٠ٛز٤ٰش ُٮ حِٛٔشس 

ه٠ًٜخ  ،ؼخءكغذ حالٓظ ًٰش ح٠ٛو٢ٰٰ٤ رـٜذ حٛظ٤لٰش، أ٩ أٗزش حٛٔؼخس ح٠ٛو٤ٮ ٩ٯلٰؾ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش

 .رزٖٛ
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 ًٰش ح٠ٛو٢ٰٰ٤ رـٜذ حٛظ٤لٰشأ٩ ا٬ٛ أٗزش حٛٔؼخس  ،سثٰظ ح٠ٛل٠٘شا٬ٛ ٯـ٪ص أل٭ ُشٯْ أ١ ٯظٔذٝ   (ؿٰٞ)

ٛظ٤لٰش ٩ح٣غلخد أكذ ٓؼخس ًشُش حالعظج٤خٍ أ٩ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط رـٜذ كغذ حالٓظؼخء، 

ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩سُن ٯذ٥ ه٢ حٛذه٪٫ ه٬ٜ حألعظ ح٠ٛزٗ٪سس 

 (.  أَٛ)ُٮ حِٛٔشس 

 

٧ٰجش ٟئِٛش ٢ٟ ػالػش ٓؼخس  ًٰش ح٠ٛو٢ٰٰ٤ رـٜذ حٛظ٤لٰشأ٩ أٗزش حٛٔؼخس  ٯو٢ٰ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش  (دحٙ)

خٛظلْٔ ٢ٟ ٟذ٫ طلش حٛـٜذ ر٦ِٜ٘ ط، ه٤ذ حٛؼش٩سس، ٓخػًٰخ ٩طو٢ّٰ ٧ز٥ ح٨ٰٛجش. ٛذسحعش حٛـٜذ

ٓز٪ٙ حٛـٜذ، ٓخػًٰخ آخش ٰٛظ٪٬ٛ  صارح ٓشس٩طو٢ّٰ ح٨ٰٛجش، (. ؿٰٞ)أ٩ ( رخء)ح٠ٛٔذٝ ر٠٪ؿذ حِٛٔشط٢ٰ 

 . ٨ٟخٝ حٛٔخػٮ ح٠ٛو٤ٮ

 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ٌٟٜخس ُٮ )  (٧خء)

 

 

 26انًبدح 

 ؿٛبة هبٍع

 

 ( أَٛ)

        

ُٮ كخٙ طوزس ه٬ٜ ٓخٍع ِٛظشس ٯظ٪ٓن ٨ٛخ أ١ ط٘٪١ ٓظٰشس، حالعظ٠شحس ُٮ ٟظخروش اؿشحءحص  (1)

ح٠ٛلخ٠ٗش ُٮ ده٪٫ ٟخ، رغزذ ح٠ٛشع أ٩ ألعزخد شخظٰش ٟٜلش أخش٫، أ٩ ألعزخد ٟٔز٪ٛش 

 طشطزؾ ر٤شخؿخص ح٠ٛل٠٘ش،

 

حٛوذحٛش ٯ٪ؿذ ه٨ٰٜٞ حالعظ٠شحس ُٮ ح٤ٛلش حٌٛشُش ٟٔظ٤و٢ٰ رؤ١ طؤ٢ٰٟ ٟظٜلش  ٩ارح ٗخ١ رخٓٮ ٓؼخس (2)

 ُٮ حٛذه٪٫،

 

ٯـ٪ص ٨ٛئالء حٛٔؼخس حالعظ٠شحس ُٮ ح٤ٛلش ُٮ حٛذه٪٫ ُٮ ًٰخد ٧زح حٛٔخػٮ ِٛظشس ال طظـخ٩ص 

 (2009 أٗظ٪رش/ طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). حٛوششس أٯخٝ ٢ٟ حٛـٜغخص

   

 ( رخء)

 

ُٮ كخٙ طوزس ه٬ٜ ٓخٍع ِٛظشس ٯظ٪ٓن ٨ٛخ أ١ ط٘٪١ ٓظٰشس، حالعظ٠شحس ُٮ ٟظخروش اؿشحءحص  (1)

ح٠ٛلخ٠ٗش ُٮ ده٪٫ ٟخ، رغزذ ح٠ٛشع أ٩ ألعزخد شخظٰش ٟٜلش أخش٫، أ٩ ألعزخد ٟٔز٪ٛش 

 طشطزؾ ر٤شخؿخص ح٠ٛل٠٘ش؛ 

 

حس ُٮ ح٤ٛلش ٩ٛٞ ٯ٢٘ رخٓٮ ٓؼخس حٌٛشُش ٟٔظ٤و٢ٰ رؤ١ طؤ٢ٰٟ ٟظٜلش حٛوذحٛش ٯ٪ؿذ ه٨ٰٜٞ حالعظ٠ش (2)

 ُٮ حٛذه٪٫ ُٮ ًٰخد ٧زح حٛٔخػٮ، 
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ٯـ٪ص ٨ٛئالء حٛٔؼخس اٟخ أ١ ٯ٪حطٜ٪ح رخٛشًٞ ٢ٟ رٖٛ ٩روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، ( أ)

ح٤ٛلش ُٮ ح٠ٛغخثٚ حٛظٮ ٯٔظ٤و٪١ رؤ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ حٛزض ٨ُٰخ رخٛشًٞ ٢ٟ ًٰخد 

 ٧زح حٛٔخػٮ؛

  

 . ٠ٗخ ٯـ٪ص ٨ٛٞ طؤؿٰٚ حإلؿشحءحص (د)

 

ارح طوزس ه٬ٜ ٓخٍع حالعظ٠شحس ُٮ حإلؿشحءحص ِٛظشس ؿ٪ٯٜش أ٩ رظ٪سس دحث٠ش، طغظ٠ش   (ؿٰٞ)

ح٠ٛلخ٠ٗش ر٠شخسٗش حٛٔخػٮ حٛشدٯَ حٛز٭ ٯلٚ ٟلٚ حٛٔخػٮ حٛز٭ طوزس ه٦ٰٜ حالعظ٠شحس 

 . ر٨٠خ٦ٟ

 

ُٮ كخٙ ح٠ٛشع أ٩ هذٝ ٟٚء ٟشٗض شخًش ٠ٗخ ُٮ ؿ٠ٰن حٛلخالص ح٠٠ٛخػٜش حألخش٫ ٯـ٪ص  (دحٙ)

ارح حٓظ٤ن رؤ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ رٖٛ، أ١ ٯغ٠ق ٌٜٛشُش ر٠٪حطٜش طظشٯَ  ٜٛشثٰظ،

 .حأله٠خٙ ٟؼٚ اهال١ حٛٔشحسحص ُٮ ًٰخد هؼ٪ أ٩ أٗؼش ٢ٟ أهؼخث٨خ

 

 

 27انًبدح 

 انوؼبح انشدٚلٌٕ

 

ٯلؼش حٛٔخػٮ حٛشدٯَ ٗٚ ٟشكٜش ٢ٟ ٟشحكٚ حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ حالعظج٤خٍ ح٠َّٜٛ٘  (أَٛ)

 . رخ٠ٛشخسٗش ٨ُٰخ

 

ٯـ٪ص ٜٛٔخػٮ حٛشدٯَ ؿشف حألعجٜش حٛظٮ ٯشح٧خ ػش٩سٯش ٨ِٛٞ حٛذه٪٫ ٩رٖٛ ُٮ   (رخء)

 .حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ حالعظج٤خٍ

 

ٯلؼش حٛٔخػٮ حٛشدٯَ ٗٚ ح٠ٛزحٗشحص حٛظٮ طظٞ ُٮ حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ ُٮ حالعظج٤خٍ  (ؿٰٞ)

 .رذ١٩ أ١ ٯلْ ٦ٛ حٛظظ٪ٯض

 

ُٮ ؿٜغخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش، ٯظ٠ظن حٛٔؼخس حٛشدٯِ٪١ رخٛلٔ٪ّ ٣ِغ٨خ حٛظٮ ٯظ٠ظن ر٨خ حٛٔؼخس  (دحٙ)

 .  حٱخش١٩

 

 

 28انًبدح 

 االعزوبنخ

 

ه٬ٜ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯٔشس حالعظٔخٛش طٔذٯٞ حعظٔخٛظ٦ خـًٰخ ا٬ٛ حٛشثٰظ حٛز٭ ٯ٨ٜٔ٤خ ا٬ٛ حأل٢ٰٟ  (أَٛ)

 . حٛوخٝ ٩ا٬ٛ حٛل٘٪ٟش حٜٛز٤خ٣ٰش
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ٛش حكذ حٛٔؼخس، ٯو٢ّٰ حأل٢ٰٟ حٛوخٝ، رخٛظشخ٩س ٟن حٛل٘٪ٟش حٜٛز٤خ٣ٰش، ٓخػًٰخ ٛذ٫ حعظٔخ  (رخء)

 . ٢ٟ حالطِخّ ٩2ٯظٞ ٧زح حٛظو٢ٰٰ ٩ًُٔخ ٛإلؿشحء ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس . ؿذٯذًح

أٯًؼخ ُٮ كخٙ ٩ُخس أكذ حٛٔؼخس أ٩ اطخرظ٦ ( رخء)ٯـزْ حإلؿشحء ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ حِٛٔشس   (ؿٰٞ)

 . روـض دحثٞ

 

 

 29ح انًبد

 ؿشكخ انذسخخ األٔنٗسئٛظ 

 

ُٯ٤ظخذ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رؤٗؼشٯش أط٪حص حٛٔؼخس حٛزٯ٢ ٯشٜ٘٪١ ًشُش  (أَٛ)

حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩ارح ٛٞ ٯ٤ٚ أ٭ ٢ٟ حٛٔؼخس ٧ز٥ حألٗؼشٯش، طلظش د٩سس حالٓظشحم حٛؼخ٣ٰش رخٛٔخػ٢ٰٰ 

 . حٜٛزٯ٢ كظال ه٬ٜ أٗزش هذد ٢ٟ حألط٪حص ُٮ حٛذ٩سس حأل٬ٛ٩

 

ظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٠ٛذس ع٤ش ٣٩ظَ حٛغ٤ش، أ٩ أل٭ ُظشس أٓظش ُٯ٤ظخذ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯ  (رخء)

 . ٩ٯـ٪ص اهخدس ح٣ظخخر٦. طظضح٢ٟ ٟن ح٣ظ٨خء ٟذس ه٦ٜ٠ رظِظ٦ ٓخػًٰخ

 

 .ٓشحس حالط٨خٝ حأل٩ٙ طظذٯْٯظغٜٞ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٨ٟخ٦ٟ رظخسٯخ  (ؿٰٞ)

 

 

 30انًبدح 

 األعجوٛخ

 

هذ ه٬ٜ خالٍ رٖٛ، ٯظغخ٫٩ ؿ٠ٰن حٛٔؼخس ُٮ ٠ٟخسعش ٨ٟخ٨ٟٞ حٛٔؼخثٰش ٟخ ٛٞ ط٤ض حٛٔ٪ح (أَٛ)

 .رٌغ ح٤ٛلش ه٢ طخسٯخ حال٣ظخخد أ٩ حٛظو٢ٰٰ أ٩ حٛو٠ش أ٩ ُظشس حٛخذٟش

 

طو٪د حألعزٰٔش ا٬ٛ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ روذ حٛشثٰظ ٣٩خثذ   (رخء)

وذ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش ٩ط٘٪١ حألعزٰٔش ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر. حٛشثٰظ

 . أٟخ روذ رٖٛ ُخٛو٠ش ٧٪ حٛز٭ ٯلذد حألعزٰٔش. حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 

 

 انشئبعخ: انوغى انثبَٙ

 

 31انًبدح 

 اَزخبة انشئٛظ
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٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٯ٘٪١ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حالعظج٤خٍ ٧٪  2، حِٛٔشس 8ه٠اًل رخ٠ٛخدس  (أَٛ)

 .٣ِغ٦ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش

٩ارح ٛٞ . ُٯ٤ظخذ حٛٔخػٮ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش رؤٗؼشٯش أط٪حص حٛٔؼخس حٛزٯ٢ ٯشٜ٘٪١ ًشُش حالعظج٤خٍ  (رخء)

ٯ٤ٚ أ٭ ٢ٟ حٛٔؼخس ٧ز٥ حألٗؼشٯش، طلظش د٩سس حالٓظشحم حٛؼخ٣ٰش رخٛٔخػ٢ٰٰ حٜٛزٯ٢ كظال ه٬ٜ أٗزش 

 . هذد ٢ٟ حألط٪حص ُٮ حٛذ٩سس حأل٬ٛ٩

 

حٛز٭ ٯظشأط حٌٛشُش ٠ٛذس ع٤ش ٣٩ظَ حٛغ٤ش، أ٩ أل٭ ٯ٤ظخذ أهؼخء ًشُش حالعظج٤خٍ حٛٔخػٮ  (ؿٰٞ)

 . ٩ٯـ٪ص اهخدس ح٣ظخخر٦. ُظشس أٓظش طظضح٢ٟ ٟن ح٣ظ٨خء ٟذس ه٦ٜ٠ رظِظ٦ ٓخػًٰخ

     

 

 32انًبدح 

 يٓبو انشئٛظ

 

 .ٯظشأط حٛشثٰظ ٗٚ حؿظ٠خهخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش حٛخخطش (أَٛ)

 

 . ٯ٤ّغْ ه٠ٚ حٌٛشُظ٢ٰ ٧٩٪ ٟغئ٩ٙ ه٢ ه٠ٚ ح٠ٛل٠٘ش ٩ه٢ كغ٢ عٰش حٛوذحٛش (رخء)

 

 . ٯششٍ ه٬ٜ أ٣شـش ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش (ؿٰٞ)

 

 .ٯششٍ ه٬ٜ كش٩ٍ حالكظـخص (دحٙ)

 

ٯـ٪ص ٦ٛ، رخٛظشخ٩س ٟن ٟـٜظ حٛٔؼخس ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم   (٧خء)

٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، اطذحس ط٪ؿ٨ٰخص ه٠ٰٜش ط٘٪١ ٟظ٪حُٔش ٟن ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩ٟن حٛٔ٪حهذ 

 .حٛلخػشس ٩طظ٤خ٩ٙ رخٛظِظٰٚ ؿ٪ح٣ذ عٰش حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش

 

حألٟٞ ح٠ٛظلذس ٩ح٤٠ٛل٠خص حٛل٘٪ٰٟش حٛذ٩ٰٛش  ٯ٠ؼٚ حٛشثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ حٛوالٓخص حٛذ٩ٰٛش ٟن (٩ح٩)

 . حألخش٫ ٩حٛذ٩ٙ ٩ح٤٠ٛل٠خص ًٰش حٛل٘٪ٰٟش

 

ٯغو٬ ا٬ٛ ارشحٝ حطِخٓخص طوخ١٩ ٟن حٛذ٩ٙ ٩رٖٛ رخٛظشخ٩س ٟن ٟـٜظ حٛٔؼخس ٩ه٤ذ  (صح٭)

حالٓظؼخء، ٟن ح٠ٛـٜظ حأله٬ٜ ٛإلدحسس، ٩ه٤ذٟخ ٯظ٪طٚ ا٬ٛ حطِخّ، ٯ٪ٓن ه٦ٰٜ رخعٞ 

 أٗظ٪رش/طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ن حأل٢ٰٟ حٛوخٝ ٩ٟـٜظ حٛٔؼخسح٠ٛل٠٘ش روذ حٛظشخ٩س ٟ

2009 ) 

 

ُٯـٜن حٛشثٰظ ٛـ٤ش حإلدحسس ٩رٖٛ رخٛظشخ٩س حٛ٪ػْٰ ٟن سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، ه٬ٜ أ٣شـش  (كخء)

ح٠ٛل٠٘ش رحص حٛظٜش ر٨٠خٝ حٜٛـ٤ش ُٮ أ٭ ٩ٓض ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٧ز٥ حألخٰشس أ٩ ر٠زخدسس 

٦٤ٟ. 
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 .طٔشٯشًح ع٤٪ٯًخ ا٬ٛ حأل٢ٰٟ حٛوخٝ ٩ا٬ٛ حٛل٘٪ٟش حٜٛز٤خ٣ٰش ٯٔذٝ حٛشثٰظ  (ؿخء)

 

 .ٯؼـٜن حٛشثٰظ ر٘ٚ ح٨٠ٛخٝ حألخش٫ ح٤٠٠ٛ٪كش ٦ٛ ُٮ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس (ٯخء)

 

 

 33انًبدح 

 َبئت انشئٛظ

    

رظِظ٦ ُٯ٤ظخذ ٣خثذ حٛشثٰظ ٠ٛذس ع٤ش ٣٩ظَ حٛغ٤ش أ٩ أل٭ ُظشس أٓظش طظضح٢ٟ ٟن ٟذس ه٦ٜ٠  (أَٛ)

 .ٯـ٪ص اهخدس ح٣ظخخد ٣خثذ حٛشثٰظ. ٓخػًٰخ

   

 . ه٬ٜ ٣خثذ حٛشثٰظ ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ(رخء)، حِٛٔشس 31طـزْ ح٠ٛخدس  (رخء)

 

 

 34انًبدح 

 يٓبو َبئت انشئٛظ

 

أ٭ ٨ٟخٝ أخش٫ ٯ٤ظذر٦ ٯ٠خسط ٣خثذ حٛشثٰظ ٨ٟخٝ حٛشثٰظ ُٮ كخٙ ًٰخد حٛشثٰظ أ٩ هـض٥ ه٢ حٛو٠ٚ ٠ٗخ ٩

 .٨ٛخحٛشثٰظ 

 

 

 35انًبدح 

 االعزجذال

 

ارح حعظلخٙ ه٬ٜ حٛشثٰظ ٩ ٣خثذ حٛشثٰظ ٠ٟخسعش ٨ٟخٝ حٛشثخعش أ٩ ٛٞ طظٞ اهخدس ح٣ظخخر٠٨خ، ٯظ٪٬ٛ  (أَٛ)

 . ٧ز٥ ح٨٠ٛخٝ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 

ارح ٛٞ ٯوذ حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حالعظج٤خٍ هؼً٪ح ُٮ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ حعظٔخٙ ٢ٟ ٤ٟظز٦ ٓزٚ   (رخء)

 . ح٣ٔؼخء ٩الٯظ٦، ٯ٤ظخذ أهؼخء ًشُش حالعظج٤خٍ ٢ٟ ر٨٤ٰٞ خًِٜخ ٦ٛ ِٜٛظشس ح٠ٛظزٰٔش ٢ٟ حٛ٪الٯش

 

ٯظ٠٨خ ٩رٖٛ ٯغظ٠ش ٗٚ ٢ٟ حٛشثٰظ ٣٩خثذ حٛشثٰظ ُٮ ٠ٟخسعش ٨ٟخ٠٨ٟخ ا٬ٛ ٟخ روذ ح٣ظ٨خء ُظشس ٩ال (ؿٰٞ)

 . ا٬ٛ ك٢ٰ ح٣ظخخد خَٜ ٠٨ٛخ ؿخ٠ٛخ ال ٯضحال١ ٯظ٠ظوخ١ رظِش حٛٔخػٮ
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 36انًبدح 

 انوبػٙ انًوشس

 

ٌٛشع ػ٠خ١ ُوخٰٛش أٗزش ٛلغ٢ عٰش حٛوذحٛش، ٯ٢٘٠ ٜٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ 

ش ٨٤ٟٞ ٗٚ ٢ٟ حٌٛشُظ٢ٰ، حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حالعظج٤خٍ، أ١ ٯو٢ّٰ، رخٛظشخ٩س ٟن حٛٔؼخس ح٠ٛئِٛ

٩ٯ٢٘٠ أ١ ٯَٜ٘ ٧زح حألخٰش رظٰخًش ٟشش٩م ٓشحس ٌٜٛشُش، أ٩ رخٛظذْٰٓ ُٮ ٟغؤٛش أ٩ أٗؼش . ٓخػًٰخ ٟٔشًسح

 . ٢ٟ ح٠ٛغخثٚ حٛٔخ٣٪٣ٰش أ٩ حٛ٪حٓوٰش حٛظٮ ٧ٮ ٟ٪ػن ٣ضحم ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ

 

 

 ػًم انًحكًخ انذاخهٙ  َظبو: انوغى انثبنث

 

  37انًبدح 

 يدهظ انوؼبح 

 

ٯظ٘٪١ ٟـٜظ حٛٔؼخس ٢ٟ حٛشثٰظ ٣٩خثذ حٛشثٰظ ٩حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩   (أَٛ)

 . ٩ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش

 

ٯغظشٰش حٛشثٰظ أهؼخء ح٠ٛـٜظ حٱخشٯ٢ ُٮ ٗٚ ح٠ٛغخثٚ ح٠٨٠ٛش ح٠ٛظؤٜش رغٰش ه٠ٚ ح٠ٛل٠٘ش   (رخء)

 . حٛخخطش

 

ٯـ٪ص ٛٔخٍع ِٛض ح٣ظزخ٥ أ٭ هؼ٪ ٢ٟ أهؼخء ح٠ٛـٜظ ا٬ٛ ٟغخثٚ ٯش٫ أ٦٣ ٯظو٢ٰ ه٬ٜ ح٠ٛـٜظ  (ؿٰٞ)

 . ٤ٟخٓشظ٨خ أ٩ هشػ٨خ ه٬ٜ حؿظ٠خم ٨ٰٜٛجش حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش

 

ارح طوزس ه٬ٜ أ٭ ٢ٟ أهؼخء ح٠ٛـٜظ ٠ٟخسعش ٨ٟخ٦ٟ ُٮ ح٠ٛـٜظ، ٯظ٪٬ٛ ٧ز٥ ح٨٠ٛخٝ حٛٔخػٮ   (دحٙ)

 (.  رخء)، حِٛٔشس ٠ٛ30خ ٧٪ ٟٔشس ُٮ ح٠ٛخدس  حألٗزش ع٤ًخ ٢ٟ حٛٔؼخس حٛلخػشٯ٢ ٩ًُٔخ

 

 

 

 38انًبدح 

 انًدهظ األػهٗ نإلداسح  

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض )

 

ٯظؤَٛ ح٠ٛـٜظ حأله٬ٜ ٛإلدحسس ٢ٟ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ  (أَٛ)

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ح٠ٛل٠٘ش
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رٌٰش طلْٰٔ ٠٨ٟش ح٠ٛل٠٘ش، ٠ٗخ كذد٧خ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٩ٟن ح٠ٛشحهخس حٛظخٟش ٠ٛغئ٩ٰٛخص ٗٚ   (رخء)

هؼ٪ ٢ٟ حألهؼخء ٩حعظٔالٰٛظ٦، ٯئ٢ٟ ح٠ٛـٜظ حأله٬ٜ ٛإلدحسس ه٠ٰٜش ط٤غْٰ أ٣شـش ٟخظَٜ 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). أؿ٨ضس ح٠ٛل٠٘ش

 

ٯـ٪ص أل٭ هؼ٪ ٢ٟ حألهؼخء . ش رذه٪س ٢ٟ حٛشثٰظٯـظ٠ن ح٠ٛـٜظ حأله٬ٜ ٛإلدحسس ٟشس ٗٚ ش٨ (ؿٰٞ)

ُهّذٛض ). ٯظشأط سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ٧ز٥ حالؿظ٠خهخص. أ١ ٯـٜذ، ُٮ أ٭ ٩ٓض، هٔذ حؿظ٠خهخص اػخُٰش

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ 

 

ٯـ٪ص ه٬ٜ حٛظ٪حٛٮ ٛ٘ٚ ٢ٟ ٣خثذ حٛشثٰظ ٣٩خثذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٣٩خثذ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٣٩خثذ  (دحٙ)

سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش أ١ ٯ٠ؼٚ رل٘ٞ ٟشٗض٥، سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم 

 . ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

 

 

 39انًبدح 

 انزشبٔس ٔانزُغٛن

 ( 2009أٗظ٪د/حأل٩ٙطششٯ٢  30ُٮ ُهّذٛض )

 

، حِٛٔشس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، حٛظشخ٩س ٩حٛظ٤غْٰ 12ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ، ٛذ٫ طؤدٯش ٨ٟخ٦ٟ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

ٟن سثٰظ حٜٛٔٞ رشؤ١ أ٭ ٢ٟ ٨ٟخٝ سثٰظ حٜٛٔٞ ح٠ٛظظٜش رظٔذٯٞ حٛذهٞ حإلدحس٭ ٩حٛٔؼخثٮ، ٩الع٠ٰخ طخ٪ٯ٦ٜ 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). حٛظِخ٩ع رشؤ١ حطِخٓخص طوخ١٩ ٩آخٟش هالٓخص ٟن ٧ٰجخص د٩ٰٛش

 

 

 

 40انًبدح 

 اخزًبػبد انٓٛئخ انؼبيخ نهًحكًخ

 

 : ٯـظ٠ن حٛٔؼخس ُٮ ٧ٰجش هخٟش ٤ٜٛلش ُٮ حألٟ٪س حٱطٰش

 

حهظ٠خد ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص ٩طوذٯ٨ٜخ روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ ٩ؿ٨خص ٣لش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ( 1)

٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش رشؤ١ ٟشش٩م ٧ز٥ حٛٔ٪حهذ حٛز٭ ٯـذ أ١ ٯ٪صم ه٨ٰٜٞ 

 ٓزٚ أعز٪ه٢ٰ ه٬ٜ حألٓٚ ٢ٟ حُظظخف ؿٜغش ح٨ٰٛجش حٛوخٟش؛ 

 

 ٛو٠ٚ ُٮ حٌٛشُظ٢ٰ ٩ح٠ٛل٠٘ش؛حٛزض ُٮ ح٠ٛغخثٚ ح٠ٛظؤٜش رغٰش ح( 2)

 

 الكظـخص ٩حإلششحٍ ه٨ٰٜخ؛ٛ حٛوخٟش لش٩ٍحٛطلذٯذ  (3)

 

 . ٠ٟ٩خسعش أٯش ٠٨ٟش أخش٫ ٯ٤ض ه٨ٰٜخ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ أ٩ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس( 4) 
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 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ ُهّذٛض ٩، 2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ ٩30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ُهّذٛض )

 

 

 41انًبدح 

 يٕاػٛذ اَؼوبد خهغبد انٓٛئخ انؼبيخ

 

 . ٯلذد حٛشثٰظ ٟ٪حهٰذ ح٣ؤخد ؿٜغخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش روذ حٛظشخ٩س ٟن ؿ٠ٰن حٛٔؼخس (أَٛ)

 

أٟخ حؿظ٠خهخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش حألخش٫ ُٰذه٪ حٛشثٰظ ا٨ٰٛخ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ عزوش ٓؼخس ه٬ٜ حألٓٚ،  (رخء)

٠ٗخ ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ حٛذه٪س ا٬ٛ ٧ز٥ حالؿظ٠خهخص ٠ٜٗخ حعظ٪ؿزض ٨ٟخ٦ٟ رٖٛ ه٠اًل رؤك٘خٝ ح٤ٛلخٝ 

 . حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس

 

 

 42انًبدح 

 انُظبة ٔاالهزشاع

 

 . لش حؿظ٠خهخص ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٧٪ طغوش ٓؼخسا١ ح٤ٛظخد ح٠ٛـٜ٪د ٛظ (أَٛ)

 

، ُطظخز حٛٔشحسحص ُٮ (رخء)، حِٛٔشس 31، ٩ح٠ٛخدس (رخء)٩( أَٛ)، حِٛٔشط٢ٰ 5ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛخدس   (رخء)

ارح طوخدٛض حألط٪حص، ٯ٘٪١ ٜٛشثٰظ أ٩ . ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش رؤٗؼشٯش حٛٔؼخس حٛلخػشٯ٢

 . ح٠ٛشؿق ٜٛٔخػٮ حٛز٭ ٯلٚ ٟلٚ حٛشثٰظ حٛظ٪ص

 

 

 انـشف: انوغى انشاثغ

 

 43انًبدح 

 انًزاكشح

 

 .ط٘٪١ ٟزحٗشس حٌٛشُظ٢ٰ عشٯش ٩طظٞ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ٧ز٥ حٛغشٯش
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 44انًبدح 

 االخزًبػبد خبسج يوش انًحكًخ

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش ٠ٟخسعش ٨ٟخ٠٨ٟخ ُٮ ٟ٘خ١ آخش خخسؽ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش ارح أر١ 

 . حٛشثٰظ رزٖٛ طلًٰٔٔخ ٠ٛظٜلش حٛوذحٛش

 

 

 ههى انًحكًخ: انوغى انخبيظ

 

 45انًبدح 

 انًٍٛٛ انشعًٛخ

 

خ٦ٟ، رخ٢ٰ٠ٰٛ حٛشع٠ٰش ٯذٛٮ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش أٟخٝ حٛشثٰظ، ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ روذ طغ٦٠ّٜ ٨ٟ (أَٛ)

 : حٱطٰش

 

أطو٨ذ سع٠ًٰخ رؤ١ أٓ٪ٝ رخٛ٪حؿزخص ح٠ٛـٜ٪رش ٤ٟٮ رظِظٮ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش رٜز٤خ١ ر٘ٚ "

اخالص ٩ػ٠ٰش ٩عشٯش، ٩أ١ أكظشٝ ر٘ٚ أٟخ٣ش أك٘خٝ ٣لخٝ ح٠ٛل٠٘ش حألعخعٮ ٩أك٘خٝ ٓ٪حهذ 

 ". حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

ٯذٛٮ ٣خثذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ر٢ٰ٠ٰ سع٠ٰش ٠ٟخػٜش أٟخٝ حٛشثٰظ ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ روذ طغ٦٠ّٜ   (رخء)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٨ٟخ٦ٟ

 

 .ٯذٛٮ ٗٚ ٟ٪كَ ُٮ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ر٢ٰ٠ٰ سع٠ٰش ٠ٟخػٜش أٟخٝ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش (ؿٰٞ)

 

 

46انًبدح   

 نهًزشخًٍٛ انلٕسٍٚٛ ٔانًزشخًٍٛ انزحشٚشٍٚٛانًٍٛٛ انشعًٛخ 

 

ٯظو٨ذ ح٠ٛظشؿٞ حِٛ٪س٭ أ٩ ح٠ٛظشؿٞ حٛظلشٯش٭ سع٠ًٰخ، ٓزٚ ط٪٦ٰٛ ٨ٟخ٦ٟ، ٩أٟخٝ سثٰظ حٜٛٔٞ، رؤ١ ٯٔ٪ٝ 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ر٪حؿزخط٦ رؤٟخ٣ش ٩حعظٔالٰٛش ٣٩ضح٧ش ٩رخالكظشحٝ حٛظخٝ ٛ٪حؿذ حٛغشٯش
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 47انًبدح 

 رؼٍٛٛ َبئت سئٛظ ههى انًحكًخ ٔيٕظلٙ ههى انًحكًخ

 

ٯو٢ّٰ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٣خثذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩ٟ٪كِٮ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ه٤ذ حالٓظؼخء روذ حٛظشخ٩س ٟن 

 . حٛشثٰظ أ٩ ٟن حٛٔخػٮ ح٠َٜٛ٘ ٢ٟ حٛشثٰظ

 

 

 48انًبدح 

 يٓبو سئٛظ ههى انًحكًخ

 

. ٯغخهذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش حٌٛشُظ٢ٰ ٩حٛٔؼخس ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ُٮ أدحء ٨ٟخ٨ٟٞ (أَٛ)

 . ٩ٯظ٪٬ٛ ٟغئ٩ٰٛش ادحسس ح٠ٛل٠٘ش ٩طٔذٯٞ حٛخذٟخص ٨ٛخ ٩رٖٛ طلض اششحٍ حٛشثٰظ

 

 :ح٠ٛل٠٘ش، ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٧٪ ٟـٜ٪د، رخٱطٮ ٜٓٞ ٯٔ٪ٝ سثٰظ (رخء)

 

 طخظٰض ح٠ٛ٪حسد ح٠ٛالث٠ش ٠٨ٛخ ظ٢ٰ ٩حإلششحٍ ه٬ٜادحسس ٩ط٪ؿ٦ٰ ٓغٞ حٛذهٞ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٌٜٛشُ (1)

 خ ٢ٟ أدحء ٨ٟخ٨ٟخ رظ٪سس ُوخٛش؛٠رٌٰش ط٨٤ٰ٘٠

 

حطخخر ٗٚ حإلؿشحءحص ح٤٠ٛخعزش رٌٰش ط٤ِٰز حٛٔشحسحص حٛظخدسس ه٢ حٌٛشُظ٢ٰ ٩حٛٔؼخس ٩الع٠ٰخ  (2)

 حألك٘خٝ ٩حٛؤ٪رخص؛

 

 .٠ٜٛل٠٘ش٩سُن حٛظ٪طٰخص رشؤ١ ٨ٟخٝ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش حٛظٮ طئػش ُٮ ح٤ٛشخؽ حٛٔؼخثٮ  (3)

 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ  أػِٰض)

 

ٯـ٪ص ٛشثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، ه٤ذ طؤدٯش ٨ٟخ٦ٟ، أ١ ٯوٜٞ حٛشثٰظ أ٩ حٌٛشُظ٢ٰ ش٨ًِٰخ أ٩ خـًٰخ رؤ٭   (ؿٰٞ)

ه٤ذ  ،٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم٩حٛذُخم ٟ٪ػ٪م ٯئػش ُٮ طؤدٯش ٨ٟخ٦ٟ، ٩ٯزّٜي رزٖٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ 

 ( ٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ ٩10ُهّذٛض  2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ). حالٓظؼخء

 

ٯٔذٝ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش رظ٪سس ٤ٟظل٠ش حٛظٔخسٯش ه٢ أ٣شـظ٦ ا٬ٛ حٛٔؼخس ح٠ٛـظ٠و٢ٰ ر٨ٰجظ٨ٞ  (دحٙ)

 (2009أٗظ٪رش / طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ). حٛوخٟش

 

، ٩ٟن ٟشحهخس (٧خء)، حِٛٔشس ٩32ًُٔخ ٜٛظو٠ٰٜخص حٛو٠ٰٜش ح٠ٛوظ٠ذس ٢ٟ حٛشثٰظ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس   (٧خء)

حأل٩حٟش حٛظخدسس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ه٢ حٌٛشُش، ٯظ٬ٜٔ سثٰظ حٜٛٔٞ حٛـٜزخص 

٩ٯ٪ده٨خ ٩ٯز٨ٌٜخ ا٬ٛ ؿ٠ٰن ح٠ٛشعٚ ا٨ٰٛٞ ح٠ٛو٢ٰٰ٤، ٩ٯغظ٤غخ ط٪سس ه٢ ؿ٠ٰن ح٠ٛشحعالص 

٩أهٰذ ُهّذٛض ٩ 2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ا٬ٛ حٛذُخم ُٰشع٨ٜخ ا٬ٛ ٟ٘ظذ حٛذُخمح٠ٛ٪ؿ٨ش 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30طش٨٠ٰٓخ ُٮ 
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 49انًبدح 

 يٓبو َبئت سئٛظ ههى انًحكًخ

 

ٯ٠خسط ٣خثذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٨ٟخٝ سثٰظ حٜٛٔٞ ُٮ كخٙ ًٰخد ٧زح حألخٰش ه٢ حٛو٠ٚ أ٩ طوزس٥  (أَٛ)

 .  دٯش ٨ٟخ٦ٟ، أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ طِ٪ٯغ ٢ٟ سثٰظ حٜٛٔٞه٢ طؤ

 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ٌٟٜخس ُٮ )  (رخء)

 

 

 50انًبدح 

 ٔحذح انًزؼشسٍٚ ٔانشٕٓد

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

ٯ٤شت سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩كذس ٟغئ٩ٛش ه٢ ك٠خٯش حٛش٨٪د ٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ   (أَٛ)

. حإلؿشحءحص ٩ه٤ذ حالٓظؼخء، أشخخص آخشٯ٢ ٟوشػ٢ٰ ٜٛخـش رغزذ طوخؿ٨ٰٞ ٟن ح٠ٛل٠٘ش

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

 : طظ٪٬ٛ حٛ٪كذس ح٨٠ٛخٝ حٱطٰش  (رخء)

 

حٛل٠خٯش ٩حٛظذحرٰش حأل٤ٰٟش ح٠ٛالث٠ش ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د،  طٰخًش حٛخـؾ ٩طؤ٢ٰٟ طذحرٰش (1)

رخٛظشخ٩س ٟن حِٛشٯْ ح٠ٛو٤ٮ، ٩حٛذ٩ٙ ٩ح٤٠ٛل٠خص حٛل٘٪ٰٟش حٛذ٩ٰٛش ٩ح٤٠ٛل٠خص ًٰش حٛل٘٪ٰٟش 

 ح٠ٛو٤ٰش ه٤ذ حالٓظؼخء؛

 

طٔذٯٞ ح٠ٛغخهذس حإلدحسٯش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حٛالصٟش ا٬ٛ حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯ٠ؼٜ٪١ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، الع٠ٰخ  (2)

( ؽ)ر٠ؼ٠٪١ اؿشحءحص حٛـٜغخص؛ ( د)رؤ٭ ٟغؤٛش ٟظؤٜش رؤ٨٤ٟٞ ٩عالٟظ٨ٞ؛ ( أ: )ال٨ٟٞاه

 رذ٩س٧ٞ ٩كٔ٪٨ٓٞ ٩٩حؿزخط٨ٞ خالٙ حإلؿشحءحص؛   ( د)رظظ٠ٰٞ ٓخهش ح٠ٛل٠٘ش ٩ح٠ٛشخس٢ٰٗ؛ 

 

ٟغخهذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د ُٮ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٛذهٞ حٛـزٮ ٩ح٤ِٛغٮ ٩ًٰش٥ ٠ٟخ ٯٜضٝ ( 3)

 ح٠ٛل٠٘ش؛٠ٛؼ٪٨ٛٞ أٟخٝ 

 

٩طٔذٯٞ أٯش ٟغخهذس أخش٫ ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٯؤٟش ر٦ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ر٠خ ٯظ٪حُْ ( 4)

 .ٟن ٠٨ٟش حٛ٪كذس ٩ٟغئ٩ٰٛخط٨خ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

طلظشٝ حٛ٪كذس، ٛذ٫ طؤدٯش ٨ٟخ٨ٟخ، ٟظخٛق ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د ٩طلخُق ه٬ٜ حٛغشٯش ٩طظظشٍ  (ؿٰٞ)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). رظـشد ُٮ ٗٚ حأل٩ٓخص



43 

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش ٤ٟق حٛشخض ح٠ٛغئ٩ٙ ُٮ حٛ٪كذس أ٩ أ٭ شخض  (دحٙ)

ٟو٢َٰ ٢ٟ ٓز٦ٜ، حٛلْ ُٮ كؼ٪س ؿٜغخص طظوْٜ ر٠غخثٚ ط٨ٞ ك٠خٯش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د أػ٤خء عٰش 

ذ ٢ٟ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، أ٩ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ أكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ أ٩ حإلؿشحءحص ٩رٖٛ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜ

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ). ٠ٟؼ٦ٜ حٛٔخ٣٪٣ٮ، أ٩ ه٤ذٟخ طٔظؼٮ ٟظٜلش حٛوذحٛش رٖٛ

2009) 

 

 

 51انًبدح 

 ٔحذح انًزؼشسٍٚ انًشبسكٍٛ كٙ اإلخشاءاد

 

ٯ٤شت سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩كذس ػ٢٠ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٟغئ٩ٛش ه٢ ٟغخهذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٠ٜٛشخسٗش   (أَٛ)

 . ُٮ حإلؿشحءحص ٩رٖٛ ٩ًُٔخ ٤ٜٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس

 

 : طظ٪٬ٛ حٛ٪كذس ح٨٠ٛخٝ حٱطٰش  (رخء)

 

 طٰخًش حٛخـؾ رخ٤ٛغزش ٠ٛخ رٗش أهال٥ ه٬ٜ حألٟذٯ٢ حٛـ٪ٯٚ ٩حٛٔظٰش؛( 1) 

  

ح٠ٛظؼشسٯ٢ رلٔ٪٨ٓٞ ر٠٪ؿذ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس، ٩ر٪ؿ٪د حٛ٪كذس اهالٝ ( 2)

 ٩٩كخث٨ِخ؛

 

طغٜٞ حٛـٜزخص حٛظٮ ٯٔذ٨ٟخ ح٠ٛظؼشس١٩ حٛشحًز٪١ ُٮ ح٠ٛشخسٗش ُٮ حإلؿشحءحص ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس ( 3)

 ، ٩حٛظلْٔ ٢ٟ أ١ ٧ز٥ حٛـٜزخص ٟغظ٠ٜ٘ش، ٩اكخٛظ٨خ روذ رٖٛ ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش؛87

 

حٛظؤٗذ ٢ٟ أ١ ح٠ٛظؼشسٯ٢ أ٩ ٠ٟؼ٨ٰٜٞ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ٓذ طغ٠ّٜ٪ح ح٠ٛغظ٤ذحص ح٠ٛ٪دهش ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ، ( 4)

٩ح٠ِٜٛخص حٛظٮ ٯل٨ٰٜخ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٟخ ٛٞ ط٢٘ ٤٧خٖٛ ٰٓ٪د طٔظؼ٨ٰخ حٛغشٯش أ٩ 

 ؛87ٟظٜلش حٛوذحٛش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

 

ح٠ٛل٠٘ش حٛظٮ ٓذ ٯ٘٪١ ٨ٛخ أػش ه٬ٜ  اؿالم ح٠ٛظؼشسٯ٢، ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ، ه٬ٜ ٓشحسحص( 5)

 كٔ٪٨ٓٞ أ٩ ٟظخٛل٨ٞ حٛشخظٰش، ه٬ٜ أ١ طشحه٬ حٰٛٔ٪د ح٠ٛظؤٜش رخٛغشٯش؛ 

 

طٔذٯٞ ح٠ٛغخهذس حإلدحسٯش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حٛالصٟش ا٬ٛ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص أ٩ ( 6)

 ا٬ٛ ٠ٟؼ٨ٰٜٞ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣؛

 

ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ر٠خ ٯظ٪حُْ  طٔذٯٞ أٯش ٟغخهذس أخش٫ ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٯؤٟش ر٦( 7)

 .ٟن ٠٨ٟش حٛ٪كذس ٩ٟغئ٩ٰٛخط٨خ

 

 : طٔ٪ٝ أٯؼًخ ٧ز٥ حٛ٪كذس رخٱطٮ (ؿٰٞ)
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حٛزٯ٢ اهذحد ٩طلذٯغ ٓخث٠ش طظؼ٢٠ أع٠خء ٠ٟؼ٢ٰٜ ٓخ٣٪٢ٰٰ٣ ٢ٟ ر٩٭ ح٠ٛئ٧الص حٛوخٰٛش  ( 1)

( 1) حِٛٔشحص حِٛشهٰش، (رخء) ، حِٛٔشس59ٯغظ٪ُ٪١ حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

طِّش٨ًٞ أرذ٩ح ، ٩حٛزٯ٢ ح٠ٛظؤٜش ر٠ئ٧الص ٟلخٟٮ حٛذُخم( ؿٰٞ)حَٛ ٩حِٛٔشس ٩ (3)٩( 2)٩

 ؛ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحصأ٭ ١ طو٨٤ٰٞ ح٠ٛل٠٘ش ٛظ٠ؼٰٚ ألحعظوذحد٧ٞ ٩

 

٠ـ٠٪هخص ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٟٛشظشٕ أ٩ أٗؼش ٠ٛـ٠٪هش أ٩ ػ٠خ١ طو٢ٰٰ ٠ٟؼٚ ٓخ٣٪٣ٮ  ( 2)

، حِٛٔشس 86دس ٠خ٩ًُٜٔخ ٛ دٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ٧زح حٛظذ ٢ٟششؽ طذ٩س أٟش 

 ؛(ؿٰٞ)

  

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ًٰش ح٠ٛٔظذسٯ٢ ٟخدًٯخ ٩ششؽ طذ٩س أٟش ٢ٟ ٓخػٮ  ( 3)

 طو٢ٰٰ حٛ٪كذس ٛ٘ٚ ٟظؼشس ؼ٢٠، ط(ؿٰٞ)حِٛٔشس  86حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 ، أ٩(1)٠ٟؼٚ ٓخ٣٪٣ٮ ٢ٟ حخظٰخس٥ ٯ٘٪١ حع٦٠ ٟذسًؿخ ُٮ حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حِٛٔشس 

ٯ٘٪١ حع٦٠ ٟذسًؿخ ُٮ  ٠ٛـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢  ٢ ٠ٟؼٚ ٓخ٣٪٣ٮ ٟشظشٰٕطوٰ طؼ٢٠

 ؛ (1)حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حِٛٔشس 

 

طٜٔخثًٰخ، ح٠ٛغخهذس ٩حٛذهٞ طٔذٝ حٛ٪كذس، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛظؼشس أ٩ ٠ٟؼ٦ٜ حٛٔخ٣٪٣ٮ أ٩  ( 4)

ح٠ٛالث٢ٰ٠ ا٬ٛ ح٠ٛظؼشس أ٩ ٠ٟؼ٦ٜ حٛٔخ٣٪٣ٮ، ر٠خ ُٮ رٖٛ، ه٤ذ حالٓظؼخء، اؿشحء حٛزل٪ع 

 حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩طٔذٯٞ ح٠ٛزٗشحص، ٩اعذحء ح٠ٛش٪سس ٩ًُٔخ ٜٛلخؿش؛

 

ط٪ُش حٛ٪كذس حٛظذسٯذ ح٤٨٠ٛٮ ٠٠ٜٛؼ٢ٰٜ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص  ( 5)

 لخؿش؛٩ًُٔخ ٜٛ

 

 ٩طظ٪٬ٛ حٛ٪كذس ٟشحٓزش أدحء ٩ه٠ٚ ح٠٠ٛؼ٢ٰٜ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ حٛزٯ٢ طو٨٤ٰٞ حٛ٪كذس ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ( 6)

 .   أ٩ ٠ٛـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص

 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

  

ٯخؼن ح٠٠ٛؼٜ٪١ حٛٔخ٣٪٣ٰ٪١ ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ُٮ أدحء ٨ٟخ٨ٟٞ، ألك٘خٝ   (دحٙ)

 .٣لخٝ آدحد ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس ٩ٓ٪حهذ ح٠٠ٛخسعش ٩أخالٰٓخص ح٤٨٠ٛش

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، أ٩ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ أكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ أ٩ ٠ٟؼ٦ٜ   (٧خء)

ٔظؼٮ ٟظٜلش حٛوذحٛش رٖٛ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٛٔخ٣٪٣ٮ، أ٩ طٜٔخثًٰخ كٰغ ط

ٌٜٛشُش ٤ٟق حٛشخض ح٠ٛغئ٩ٙ ُٮ حٛ٪كذس حٛلْ ُٮ كؼ٪س ؿٜغخص طظوْٜ رخ٠ٛغخثٚ حٛخخطش 

 .ر٠شخسٗش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ُٮ حإلؿشحءحص
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ش ال ٯظ٬ٜٔ حٛوخٟٚ ُٮ حٛ٪كذس أٯش طو٠ٰٜخص ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩ال ٯشخسٕ رؤ٭ ش٘ٚ أ٩ آخش ُٮ ٓؼٰ  (٩ح٩)

أ٩ ُٮ اؿشحءحص هخٛٔش ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش رظ٪سس ٢ٟ شؤ٨٣خ حٛظؤػٰش عًٜزخ ه٬ٜ حعظٔالٰٛش حٛ٪كذس أ٩ ٜٓٞ 

 . ح٠ٛل٠٘ش أ٩ طل٨ش حألٟش ه٬ٜ ٧زح ح٤ٛل٪
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 52انًبدح 

 ٔحذح انزٕاطم انخبسخٙ

 

ٯ٤شت سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٢ٟ ػ٢٠ ٧زح حٜٛٔٞ ٩كذس حٛظ٪حطٚ حٛخخسؿٮ ػ٢٠ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٢ٟ   (أَٛ)

٣شش ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛذٰٓٔش ٜٛـ٨٠٪س ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ، ٩خخطش ُٮ ٛز٤خ١، ه٢ ِٰٰٗش ه٠ٚ ( 1)أؿٚ 

 . ٩حٰٛٔخٝ رؤ٣شـش اهالٰٟش طظوْٜ رخ٠ٛظؼشسٯ٢( 2)ح٠ٛل٠٘ش رش٘ٚ هخٝ 

 

 . ذس، ُٯوـ٬ حالهظزخس حٛالصٝ ٛؼش٩سس ط٪كَٰ ٟ٪حؿ٢ٰ٤ ٛز٤خ٢ٰٰ٣ ٟئ٢ٰٜ٧ه٤ذ طو٢ٰٰ ٟ٪كِٮ حٛ٪ك  (رخء)

 

 

 53انًبدح 

 انًحبػش

 

ٯظ٪٬ٛ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، أ٩ ٢ٟ ٯو٦٤ٰ ٢ٟ ٟ٪كِٮ حٜٛٔٞ، رلغذ حالٓظؼخء، ٩ػن ٟلخػش حؿظ٠خهخص 

ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش ٩ٟلخػش ؿٜغخص ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩حٌٛشُظ٢ٰ ُٮ ًٰش كخالص 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٠ٛزحٗشحص حٛغشٯشح

 

 

54انًبدح   

 انغدم انؼبو

 

ٯظ٪٬ٛ سثٰظ حٜٛٔٞ ٟغٖ عـٚ هخٝ ٯظؼ٢٠ ؿ٠ٰن ح٠ٛوٜ٪ٟخص ك٪ٙ ٗٚ ٓؼٰش ط٤لش ٨ُٰخ ح٠ٛل٠٘ش رخعظؼ٤خء 

ًٔخ ٠ٜٛخدس  ٩رخعظؼ٤خء ٟخ ( ٧خء)، حِٛٔشس 32ٟخ ٓذ ٯشد خالٍ رٖٛ ُٮ أ٭ ٢ٟ حٛظ٪ؿ٨ٰخص حٛو٠ٰٜش حٛظخدسس طـزٰ

. ٘شَ ه٢ ٟغظ٤ذ أ٩ ٟوٜ٪ٟشٓذ ٯشد ُٮ أ٭ ٓشحس طخدس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش روذٝ حٛ

 . ٯ٘٪١ حٛغـٚ حٛوخٝ ٟظخكًخ ٜٛوخٟش ٩ط٤شش ٣غخش اٛ٘ظش٣٩ٰش ه٦٤ ه٬ٜ ٟ٪ٓن ح٠ٛل٠٘ش ُٮ شز٘ش حإل٣ظش٣ض

 

 

 انًذػٙ انؼبو: انوغى انغبدط

 

 55انًبدح 

 يٓبو انًذػٙ انؼبو

 

ٯظ٠ظن رخزشس ٯظ٠ظن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رؤخالّ سُٰوش ٩ٯظ٪حُش ٦ُٰ أه٬ٜ ٟغظ٪٫ ٢ٟ حِٛ٘خءس ح٤٨٠ٰٛش ٩ (أَٛ)

 . ٩حعوش ُٮ اؿشحء حٛظلٰٔٔخص ٩ح٠ٛلخ٠ٗخص ُٮ حٛٔؼخٯخ حٛـضحثٰش

ٯئد٭ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ؿ٠ٰن ح٨٠ٛخٝ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩ًُٔخ ٜٛٔ٪حهذ حٛلخػشس  (رخء)

٩٩ًُٔخ ٛأل٣ل٠ش حٛذحخٰٜش ٠ٛ٘ظز٦ حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ ٯوظ٠ذ٧خ ٩ٯوذ٨ٛخ ه٬ٜ أ١ ط٘٪١ ٟظ٪حُٔش ٟن ح٤ٛلخٝ 

 . ٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشسحألعخع
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ه٤ذ أدحث٦ ٨٠ٛخ٦ٟ، ٯغخهذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ح٠ٛل٠٘ش ه٬ٜ اك٨خس حٛلٰٔٔش ٩ٯل٠ٮ ٟظخٛق ح٠ٛظؼشسٯ٢  (ؿٰٞ)

 . ٩ٯلظشٝ ٗزٖٛ كٔ٪ّ ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ ٩ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ حألعخعٰش. ٩حٛش٨٪د

 

 

 56انًبدح 

 يٓبو َبئت انًذػٙ انؼبو

 

٩ٯظ٪حُش ٦ُٰ أه٬ٜ ٟغظ٪٫ ٢ٟ حِٛ٘خءس ح٤٨٠ٰٛش ٩ٯظ٠ظن ٯظ٠ظن ٣خثذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رؤخالّ سُٰوش  (أَٛ)

 .رخزشس ٩حعوش ُٮ اؿشحء حٛظلٰٔٔخص ٩ح٠ٛلخ٠ٗخص ُٮ حٛٔؼخٯخ حٛـضحثٰش

 

ٯئد٭ ٣خثذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٨ٟخٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ُٮ كخٙ ًٰخد ٧زح حألخٰش ه٢ حٛو٠ٚ أ٩ طوزس٥ ه٢   (رخء)

 .شٯ٢ ٢ٟ ٟ٘ظز٦ رزٖٛطؤدٯش ٨ٟخ٦ٟ ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓذ َّٜٗ أهؼخء آخ

 

 

 انذكبع: انوغى انغبثغ

 

 57انًبدح 

 يٓبو سئٛظ يكزت انذكبع

 

ٯظ٠ظن سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم رؤخالّ سُٰوش ٩ٯظ٪حُش ٦ُٰ أه٬ٜ ٟغظ٪٫ ٢ٟ حِٛ٘خءس ح٤٨٠ٰٛش ٩ٯظ٠ظن  (أَٛ)

ٓذ كلٮ رخٛٔز٪ٙ ٯ٘٪١ أ٩  ،ٯلل٬ رخٛٔز٪ٙ حٛالص٩ٝ. رخزشس ٩حعوش ُٮ حٛذُخم ُٮ حٛٔؼخٯخ حٛـضحثٰش

٠٠ٛخسعش حٛٔخ٣٪١ أٟخٝ ٟشؿوٰش ٟوظشٍ ر٨خ ٩ٟخسط حٛٔخ٣٪١ حٛـضحثٮ أٟخٝ ٟل٠٘ش ؿضحثٰش  ،حٛالصٝ

طششٯ٢  10ُهّذٛض ُٮ ). ٩ٯظ٢ٔ حإل٣ٰٜ٘ضٯش ٩حِٛش٣غٰش. ع٤ش ه٬ٜ حألٓٚ ٩15ؿ٤ٰش أ٩ د٩ٰٛش ٟذس 

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ

 

حألعخعٮ ٩ًُٔخ ٜٛٔ٪حهذ  ٯئد٭ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ؿ٠ٰن ح٨٠ٛخٝ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٤ٛلخٝ  (رخء)

حٛلخػشس ٩حٛظ٪ؿ٨ٰخص حٛو٠ٰٜش ٩٩ًُٔخ ٛأل٣ل٠ش حٛذحخٰٜش حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ ٯوظ٠ذ٧خ ٩ٯوذ٨ٛخ ه٬ٜ أ١ 

 .ط٘٪١ ٟظ٪حُٔش ٟن ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس

 

ٯظ٠ظن سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم، رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ ٟخ ٧٪ ٟشطزؾ رخإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩اؿشحءحص   (ؿٰٞ)

أل٬ٛ٩ ٩اؿشحءحص حالعظج٤خٍ ر٤لخٝ ٟظغخ٩ٍ ٟن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٛـ٨ش حٛلٔ٪ّ خالٙ حٛـٜغخص حٛذسؿش ح

 .٩ٛـ٨ش ح٠ِٛخ٩ػخص ر٠٨٤ٰخ

 

 : ٯ٠خسط سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ح٨٠ٛخٝ حٱطٰش (دحٙ)

رؤع٠خء ٟلخٟٮ دُخم ٢ٟ ( رخء)، حِٛٔشس ٩59ػن ٩طلذٯغ حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛخدس  (1)

 زٯ٢ طظ٪حُش ٨ُٰٞ حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛخدس؛ر٩٭ ح٠ٛئ٧الص حٛوخٰٛش حٛ
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ٟلخًٰٟخ ( رخء)، حِٛٔشس 59ٯخظخس سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم، ٢ٟ حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛخدس  (2)

أ٩  98ؿخ٧ًضح ٛظ٠ؼٰٚ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ ٛذ٫ ٟؼ٪٦ٛ ٠ٜٛشس حأل٬ٛ٩ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

 أل٭ ٟغؤٛش ػش٩سٯش أخش٫؛

 

 ٯو٢ّٰ ٧زح ح٠ٛلخٟٮ، رخٛظشخ٩س ٟن ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ر٠٪حُٔظ٦؛  (3)

 

ٍٝ ٜٛذُخم ه٦٤، ٯو٢ّٰ ٦ٛ  (4) ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ ال طغ٠ق ٦ٛ اٟ٘خ٣ٰخط٦ رظو٢ٰٰ ٟلخ

 ؛(رخء)حِٛٔشس  59ٟلخًٰٟخ ٩ٟلخًٰٟخ ٟوخ٣ً٩خ ٢٠ٟ ُأدسؽ حع٦٠ ُٮ حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛخدس 

 

ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛلخٟٮ حٛشثٰغٮ أ٩ ه٤ذٟخ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش حٛوذحٛش، ٯو٢ّٰ ٠ٜٛشظز٦ ر٦ أ٩  ر٤خًء (5)

٠ٜٛظ٨ٞ ٢٠ٟ عزْ ٩حخظخس ٟلخًٰٟخ ٤ِٛغ٦ ٟلخًٰٟخ أ٩ أٗؼش ٯظٞ حخظٰخس٧ٞ ٢ٟ حٛٔخث٠ش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ 

 (. رخء)حِٛٔشس  59ُٮ ح٠ٛخدس 

 

ارح ه٢ّٰ ٟظ٨ٞ أ٩ ٟشظز٦ ر٦ ٟلخًٰٟخ ه٬ٜ ٣ِٔظ٦ حٛشخظٰش، ٯظؤٗذ ٢ٟ أ١ ٧زح ح٠ٛلخٟٮ ٯغظ٪ُٮ  (6)

أػِٰض ُٮ ). ٩أ٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٠ؼ٦ٜ ُٮ حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش 58 حٛشش٩ؽ ح٠ٛز٤ٰش ُٮ ح٠ٛخدس

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30

 

غ٦، ٯو٢ّٰ ٦ٛ شخظًخ ٩حكذًح أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ ٯظ٪٬ٛ حٛذُخم ه٢ ٣ِغ٦ ر٤ِ (7)

 أٗؼش ٛظٔذٯٞ حٛذهٞ ٩ح٠ٛغخهذس؛

 

 ؛106ٯو٢ّٰ ٟلخًٰٟخ ُٮ اؿخس حإلؿشحءحص حٌٰٛخرٰش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (8)

 

ٯؼن شش٩ؽ دُن أطوخد ح٠ٛلخ٢ٰٟ ح٠ٛو٢ٰ٤ٰ ٩ٟغخهذٯ٨ٞ رخٛظشخ٩س ٟن سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ٩سثٰظ  (9)

 حٜٛٔٞ؛ 

 

٩ٟل٢ٰٔٔ ٩ٟغخهذٯ٢ ٓخ٣٪٢ٰٰ٣ ٩ٟغئ٢ٰٛ٩ ه٢  ٯظ٪٬ٛ اهذحد ٩طلذٯغ ٓخث٠ش رؤع٠خء خزشحء (10)

 ادحسس حٛٔؼخٯخ ٢ٟ ر٩٭ ح٠ٛئ٧الص حٛوخٰٛش ٯ٢٘٠ أ١ ٯو٤ّٰ٪ح ٠ٛغخهذس حٛذُخم؛

 

 .ح٨ٰٛجخص ح٤٨٠ٰٛش٩ٯ٠ؼٚ ٟ٘ظذ حٛذُخم أٟخٝ ٣ٔخرخص ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٩ًٰش٧خ ٢ٟ  (11)

 

 : ٯ٪ُش سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم حٱطٮ (٧خء)

 

لخ٢ٰٟ ح٠ٛو٢ٰ٤ّٰ ٩حِٛشٯْ حٛوخٟٚ ٟو٨ٞ ر٠خ ُٮ رٖٛ، كغذ ح٠ٛغخهذس ٩حٛذهٞ ح٠ٛالث٢ٰ٠ ا٬ٛ ح٠ٛ( 1)

حالٓظؼخء، اؿشحء حٛزل٪ع حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩طٔذٯٞ ح٠ٛزٗشحص ٩اعذحء ح٠ٛش٪سس حٛظٮ طزذ٩ ػش٩سٯش ٩رٖٛ 

 ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛلخٟٮ أ٩ طٜٔخثًٰخ؛

 



49 

 

طلؼٰش حٛظغ٨ٰالص ح٠ٛالث٠ش ا٬ٛ ٟلخٟٮ حٛذُخم ٩ا٬ٛ ٟغظلٔٮ ح٠ٛغخهذس حٛٔخ٣٪٣ٰش ٢ٟ أؿٚ ( 2)

 حٛذه٪٫؛

 

 حٛظذسٯذ ح٤٨٠ٛٮ ح٠ٛغظ٠ش ٠ٛلخٟٮ حٛذُخم؛( 3) 

 

 أٯش ٟغخهذس اػخُٰش ٯؤٟش ر٨خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش؛( 4)

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش أ٩ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٟلخٟٮ حٛذُخم أ٩   (٩ح٩)

ٯظ٠ظن سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم أ٩ أ٭ شخض ٯو٦٤ٰ رخٛلْ ُٮ أ١  طٜٔخثًٰخ ك٢ٰ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش حٛوذحٛش،

ٯـش٭ حالعظ٠خم ا٦ٰٛ ك٪ٙ ٟغخثٚ طظوْٜ ر٠ظٜلش ُشٯْ حٛذُخم حٛوخٟش أ٩ ك٪ٙ طٜٖ ح٠ٛظؤٜش 

 رخإل٣ظخٍ ُٮ حإلؿشحءحص أ٩ رلٔ٪ّ أ٭ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ؛

 

٩ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ٟظ٪حًُٔخ ٟن  ٯلشص سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم، ٠ٛظٜلش حٛوذحٛش، أ١ ٯ٘٪١ ط٠ؼٰٚ ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ (صح٭)

حٛٔ٪حهذ حٛذ٩ٰٛش ٩ٟن أك٘خٝ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس ٣٩لخٝ آدحد ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس 

٨ٛزح حٌٛشع، . ٩ح٠ٛزخدة حٛظ٪ؿ٨ٰٰش حٛخخطش رظو٢ٰٰ ٟلخٟٮ حٛذُخم ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حألك٘خٝ رحص حٛظٜش

ٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم، ٩ششؽ حكظشحٝ خظ٪طٰش حٛوالٓش ر٢ٰ ح٠ٛلخٟٮ ٩ٟ٪٦ٜٗ ٩عشٯظ٨خ، ٯـ٪ص ٛشث

 : ه٤ذٟخ ط٪ؿذ ٛزٖٛ أعزخد ٟشش٩هش، أ١ ٯٔ٪ٝ رخٱطٮ

 

 ٯشحٓذ أدحء ٩ه٠ٚ ح٠ٛلخٟٮ ٩ٟغخهذٯ٦؛( 1) 

 

 ؛(1)ٯـٜذ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛالصٟش ألدحء ح٠٨٠ٛش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حٛز٤ذ ( 2)

 

ٯغخ٧ٞ ُٮ حٛذُخم حِٛوخٙ ٯظؤٗذ ٢ٟ اعذحء ح٠ٛش٪سس ح٠ٛالث٠ش ا٬ٛ ح٠ٛلخٟٮ حٛشثٰغٮ ه٬ٜ ٣ل٪ ( 3)

 ه٢ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ؛

 

٩ُٮ كش٩ٍ حعظؼ٤خثٰش ٩روذ حعظـالم سأ٭ ح٠ٛلخٟٮ حٛشثٰغٮ، ٯذه٪ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ا٬ٛ  (4)

٩ٯغـٚ سثٰظ . ارذحء ٩ؿ٨ش ٣لش٥ رشؤ١ ٟالءٟش ط٠ؼ٦ٰٜ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ُوخٰٛظ٦ ٩أدحء ح٠ٛلخٟٮ ح٠ٛو٢ّٰ

٩طغٜٞ . ٠شظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٧زح حٛظذد ٩ٯلِل٦ٟ٘ظذ حٛذُخم خـًٰخ أ٭ طظشٯق ٯذٛٮ ر٦ حٛ

 ٣غخش ه٢ ٧زح حٛظغـٰٚ ا٬ٛ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ا٬ٛ ٟلخ٦ٰٟ؛

ارح ٛٞ ٯٔظ٤ن سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم رؤ١ ط٠ؼٰٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ٯغظ٪ُٮ ح٠ٛوخٯٰش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ   (كخء)

وذحٛش، ٩روذ اهـخء ح٠ٛلخٟٮ ُشطش ، ٯـ٪ص ٦ٛ، ٟشحهخًس ٠ٛظٜلش حٛ(رخء)، حِٛٔشس 58ُٮ ح٠ٛخدس 

 : حالعظ٠خم ا٬ٛ أٓ٪ح٦ٛ، أ١ ٯٔ٪ٝ رخٱطٮ

 

٩ٯ٢٘٠ . ٯ٠ظ٤ن ه٢ دُن أطوخد ح٠ٛلخٟٮ أ٩ ؿضء ٨٤ٟخ كظ٬ حٛظ٪طٚ ا٬ٛ كٚ ٟشٍع ٠ٜٛغؤٛش  (1)

 ٛشثٰظ ح٠ٛل٠٘ش أ١ ٯوٰذ ح٤ٛلش ُٮ ٧زح حٛٔشحس؛
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ٯـخٛذ ٦ُٰ رظ٤لٰش ح٠ٛلخٟٮ أ٩ ٯٔذٝ طٔشٯشًح ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ا٬ٛ حٌٛشُش ( 2)

 حطخخر أٯش اؿشحءحص أخش٫ ط٨ذٍ ا٬ٛ ػ٠خ١ ط٠ؼٰٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ رظ٪سس ُوخٛش؛

 

 . طلشٯٖ اؿشحءحص طؤدٯزٰش ػذ ح٠ٛلخٟٮ ح٠ٛو٤ٮ ُٮ كخٙ حٓظؼ٬ حألٟش حطخخر ٟؼٚ ٧زح حٛظذرٰش( 3)

 

ص ٢ٟ أشخخص ٟشظز٦ ر٨ٞ أ٩ ٢ٟ ال ٯظ٬ٜٔ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩ال ح٠ٛوخ٣٩٪١ ٛذٯ٦ أٯش طو٠ٰٜخ  (ؿخء)

ٟظ٢ٰ٠٨، ٩ال ٯظذخٜ٪١ ُٮ ادهخءحص ٩حٓوٰش أ٩ ٟغخثٚ طظوْٜ رٔؼٰش ٟو٤ٰش ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طؼٰش 

 .طؼخسرًخ ُٮ ح٠ٛظخٛق ٩طئػش ُٮ حعظٔالٰٛش ح٠ٛ٘ظذ

 

ه٬ٜ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩ٟوخ٦ٰ٣٩ ُٮ اؿخس أدحء ٨ٟخ٨ٟٞ أ١ ٯظٰٔذ٩ح دحث٠ًخ ر٠زخدة ٣لخٝ آدحد ٤٨ٟش  (ٯخء)

 .خٟخسح٠ٛل

 

 

 58انًبدح 

 رٕكٛم انًحبيٙ، يؤْالرّ ٔٔاخجبرّ

 

ه٬ٜ ح٠ٛلخٟٮ حٛز٭ ٯ٪٦ٜٗ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ أ١ ٯ٪دم سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩ُٮ أ٭ ُشطش ٤٘٠ٟش  (أَٛ)

ٟن ٟشحهخس ٓشحس ٓذ . طِ٪ٯًؼخ خـًٰخ ٤ٟل٠ًخ ٩ًُٔخ ٜٛظششٯن ح٤ٛخُز ٩ٟ٪ًٓوخ ٢ٟ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ

ظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ، ٯوظزش ح٠ٛلخٟٮ ٟئ٧اًل ٛظ٠ؼٰٚ ح٠ٛش60أ٩ ح٠ٛخدس  57طظذس٥ حٌٛشُش ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 : ارح أٓظ٤ن سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم رؤ١ ٧زح ح٠ٛلخٟٮ

  

ٟـخص ُٮ ٠ٟخسعش ٤٨ٟش حٛٔخ٣٪١ ٛذ٫ عٜـش ٓؼخثٰش ٟوظشٍ ر٨خ، أ٩ ٧٪ أعظخر ُٮ حٛٔخ٣٪١ ارح ( 1)

 ٗخ١ ٟلخًٰٟخ ٟوخ٣ً٩خ؛

 

 ٯظ٢ٔ حإل٣ٰٜ٘ضٯش أ٩ حِٛش٣غٰش ٗظخرش ٩شِخ٧ش؛( 2) 

 

ًٰش ٟذح١ أ٩ ٛٞ ط٤ضٙ ر٦ هٔ٪رش طؤدٯزٰش طزًوخ إلؿشحءحص طؤدٯزٰش ٟٔخٟش ػذ٥ أٟخٝ ٧ٰجش ٩ؿ٤ٰش أ٩ ( 3)

د٩ٰٛش ر٠خ ُٮ رٖٛ حإلؿشحءحص ح٠ٛٔخٟش ر٠٪ؿذ ٣لخٝ آدحد ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس، ٟخ ٛٞ ٯَش سثٰظ ٟ٘ظذ 

 حٛذُخم أ١ حعظزوخد ح٠ٛلخٟٮ ه٬ٜ ٧زح حألعخط ٯزذ٩ ًٰش ٟظ٤خعذ؛ 

 

٦ أ٭ ك٘ٞ ٓؼخثٮ ُٮ اؿخس اؿشحءحص ؿضحثٰش ٤ٟظِش ٩ٟـشدس طٞ ٨ُٰخ حكظشحٝ ٛٞ ٯظذس ُٮ كٔ( 4)

سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم أ١ حعظزوخد ح٠ٛلخٟٮ ه٬ٜ ٧زح حألعخط ًٰش ٟخ ٛٞ ٯَش حألط٪ٙ حٛٔخ٣٪٣ٰش، 

 ٟظ٤خعذ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش؛

 

ٛٞ ٯظذس ه٦٤، خالٙ ٠ٟخسعظ٦ ٩كِٰظ٦ أ٩ ُٮ كش٩ٍ أخش٫، عٜ٪ٕ ًٰش ششٯَ أ٩ ٟخٚ ( 5)

ح٠ٛلخٟٮ، أ٩ عٜ٪ٕ ٟخٚ رغٰش حٛوذحٛش، أ٩ عٜ٪ٕ ٢ٟ شؤ٦٣ طٔ٪ٯغ ػٔش حٛوخٟش ُٮ ر٠ظذحٰٓش 

 .ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ُٮ عٰش حٛوذحٛش، أ٩ ٯغٔؾ حٛؼٔش رخ٠ٛل٠٘ش حٛخخطش
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٩ٛٞ ٯٔذٝ ٟوٜ٪ٟخص خخؿجش أ٩ ٟؼٜٜش طظوْٜ ر٠ئ٧الط٦ أ٩ أ٧ٰٜظ٦ ٠٠ٛخسعش ٤٨ٟظ٦، ٩ٛٞ ٯغن ه٠ذًح ( 6)

سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم أ١ حعظزوخد ح٠ٛلخٟٮ ه٬ٜ ٧زح حألعخط ا٬ٛ اخِخء ٟوٜ٪ٟخص ٠٨ٟش، ٟخ ٛٞ ٯوظزش 

 ًٰش ٟظ٤خعذ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش؛ 

 

ٯخؼن ح٠ٛلخٟٮ ُٮ أدحء ٩حؿزخط٦ ٛألك٘خٝ رحص حٛظٜش ُٮ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس   (رخء)

 ٩حٛظ٪ؿ٨ٰخص حٛو٠ٰٜش ٩ٓ٪حهذ حالكظـخص ٩حطِخّ ح٠ٛٔش ٣٩لخٝ آدحد ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس ٩ٓ٪حهذ ح٠٠ٛخسعش

حٛظٮ  ٩أخالٰٓخص ح٤٨٠ٛش، ٩ٗزٖٛ ه٤ذ حالٓظؼخء، ٠ٜٛزخدة حٛظ٪ؿ٨ٰٰش حٛخخطش رظو٢ٰٰ ٟلخٟٮ حٛذُخم

 .حهظ٠ذ٧خ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩٩حُْ حٛٔؼخس ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ٰجظ٨ٞ حٛوخٟش

 

ٯخؼن ٟلخٟٮ حٛذُخم ٜٛظذسٯذ ح٤٨٠ٛٮ ح٠ٛغظ٠ش ر٤خًء ه٬ٜ ط٪ؿ٨ٰخص سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ح٠ٛظخزس،  (ؿٰٞ)

 .حٛشثٰظرخٛظشخ٩س ٟن 

 

 

 59انًبدح 

 رؼٍٛٛ انًحبيٙ

 

كٰؼ٠خ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش حٛوذحٛش، ٯو٢ّٰ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٟلخًٰٟخ ٜٛذُخم ه٢ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ ال  (أَٛ)

طـش٭ ٧ز٥ حٛظو٤ٰٰخص ٩ًُٔخ ٛإلؿشحءحص ح٠ٛلذدس ُٮ . ٯ٠ٜٖ ح٠ٛ٪حسد حٛالصٟش ٛذُن أطوخد ٧زح ح٠ٛلخٟٮ

ٟلخٟٮ حٛذُخم حٛظٮ حهظ٠ذ٧خ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩٩حُْ ه٨ٰٜخ ح٠ٛزخدة حٛظ٪ؿ٨ٰٰش حٛخخطش رظو٢ٰٰ 

 .حٛٔؼخس ُٮ ٧ٰجظ٨ٞ حٛوخٟش

 

 : ٯلِق سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٓخث٠ش رؤع٠خء ح٠ٛلخ٢ٰٟ حٛزٯ٢ (رخء)

 

 ؛(أَٛ)، حِٛٔشس 58ٯغظ٪ُ٪١ ؿ٠ٰن حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس  (1)

ٛٔخ٣٪١ حٛـضحثٮ حٛذ٩ٛٮ أ٩ أٯش ِٗخءس أ٩ ح/ٯ٠ظٜ٘٪١ ِٗخءس سحعخش ُٮ ٟـخٙ حٛٔخ٣٪١ حٛـضحثٮ ٩ (2)

 أخش٫ رحص طٜش؛

 

ٯظ٠ظو٪١ رخزشس ال طٔٚ ه٢ هشش ع٤٪حص ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخٛظو٢ٰٰ ٠ٗلخٝ سثٰغٮ ٩ال طٔٚ ه٢ عزن  (3)

ع٤٪حص ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخٛظو٢ٰٰ ٠ٗلخٝ ٟوخ١٩ أٗخ٣ض ٧ز٥ حٛخزشس رظِش ٓخع أ٩ ٟذم هخٝ أ٩ 

 .ٟلخٝ أ٩ رؤٯش طِش أخش٫ رحص طٜش

 

ه٢ حعظوذحد٧ٞ ٩سًزظ٨ٞ ُٮ أ١ طو٨٤ٰٞ ح٠ٛل٠٘ش ٛظ٠ؼٰٚ أ٭ شخض ٟلظـض طلض  ٩أهشر٪ح (4)

ٍٝ ر٠٪ؿذ حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص  عٜـش ح٠ٛل٠٘ش ٩ال ٯ٠ٜٖ ح٠ٛ٪حسد حٛالصٟش ٛذُن أطوخد ٟلخ

 .ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛزخدة حٛظ٪ؿ٨ٰٰش حٛخخطش رظو٢ٰٰ ٟلخٟٮ حٛذُخم
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٤ش ٓز٪ٙ ٯو٪د ا٨ٰٛخ حٛزض ُٮ حعظِٰخث٦ ٓزٚ ادسحؽ حعٞ ح٠ٛلخٟٮ ُٮ حٛٔخث٠ش، ٯـش٭ ٟٔخرٜش ٟن ٛـ (ؿٰٞ)

ٯ٢٘٠ ٛشثٰظ ح٠ٛل٠٘ش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛلخٟٮ، اهخدس ح٤ٛلش ُٮ ٓشحس ٛـ٤ش . حٛشش٩ؽ ح٠ٛـٜ٪رش

 . حٛٔز٪ٙ

 

، اال ُٮ حٛٔخث٠ش ٩ًُٔخ ٛألط٪ٙ ُٮٯلْ أل٭ ٟشظز٦ ر٦ أ٩ أ٭ ٟظ٨ٞ أ١ ٯظ٠ؼٚ رؤ٭ ٟلخٝ أدسؽ حع٦٠  (دحٙ)

هخدٛش  ؿشحءحصإلٓخٟش احٛالصٟش  حٌٜٛ٪٭ٛظ٪حطٚ ح اٟ٘خ٣ٰش حٛظ٠ؼٰٚ ٢ٛ ٯؼ٢٠ ٨ُٰخ ٧زح حٛظٮحٛلخالص 

٩ٯلْ ٠ٜٛشظز٦ ر٦ أ٩ ٠ٜٛظ٨ٞ حٛز٭ طٔشس سُغ ؿٜز٦ رؤ١ ٯظ٠ؼٚ رخ٠ٛلخٟٮ حٛز٭ حخظخس٥ ٢ٟ . عشٯوش٩

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). حٛٔخث٠ش، أ١ ٯـٜذ ٢ٟ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش اهخدس ح٤ٛلش ُٮ ٧زح حٛٔشحس

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ ٩10ُٮ  2009

 

ارح طز٢ٰ الكًٔخ أ١ حٛشخض حٛز٭ ُه٢ٰ ٦ٛ ٟلخٝ ٓخدس ه٬ٜ دُن أطوخد ح٠ٛلخٟٮ، ٯـ٪ص ٌٜٛشُش، ر٤خًء   (٧خء)

ه٬ٜ ؿٜذ ٯٔذ٦ٟ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ آسحء سثٰظ حٜٛٔٞ، أ١ طظذس أٟشًح 

 (2009أٗظ٪رش /أل٩ٙطششٯ٢ ح 30ُٮ ُهّذٛض ). رخعظوخدس ط٘خَٰٛ طو٢ٰٰ ح٠ٛلخٟٮ

 

ه٬ٜ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ حٛز٭ ٯخظخس حٛذُخم ه٢ ٣ِغ٦ شخظًٰخ أ١ ٯزّٜي خـًٰخ ٓخػٮ حإلؿشحءحص   (٩ح٩)

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ُشع ٩ؿ٪د ٟلخٝ . حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش رخٰخس٥ ٧زح

ٟخ حسطؤص أ١ رٖٛ ػش٩س٭ ٠ٛظٜلش  ٩ًُٔخ ٜٛٔخ٣٪١ حٛـضحثٮ حٛذ٩ٛٮ ٩كٔ٪ّ حإل٣غخ١ حٛذ٩ٰٛش، ارح

 . حٛوذحٛش ٢ٟ٩ أؿٚ ػ٠خ١ ٟلخ٠ٗش هخدٛش ٩عشٯوش
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 انخطأ انًُٓٙ: انوغى انثبيٍ

 

 60انًبدح 

 انؼبو أٔ يحبيٙ انذكبع أٔ انًًثم انوبََٕٙ نهًزؼشسٍٚ ًٙذػانانخطأ انًُٓٙ انز٘ ٚشركجّ  

 

ارح طز٢ٰ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش أ١ طظشٍ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ٟ٪ك٦ِٰ أ٩ ٟلخٟٮ   (أَٛ)

حٛذُخم أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٠ٜٛظؼشس ح٠ٛشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص ٢ٰ٨ٟ أ٩ طوغِٮ أ٩ ٯوشٓٚ كغ٢ عٰش 

 أ٩/حإلؿشحءحص، أ٩ أ١ ح٠ٛلخٟٮ ٠٨ٟٚ أ٩ هخؿض ه٢ حكظشحٝ ح٠ٛوخٯٰش ح٠ٛٔز٪ٛش ِٜٛ٘خءس ح٤٨٠ٰٛش ٩

أخالٰٓخص ح٤٨٠ٛش، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، روذ ٤ٟق ح٠ٛلخٟٮ أ٩ ح٠٠ٛؼٚ 

 : حٛٔخ٣٪٣ٮ ح٠ٛو٤ٮ أ٩ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ُشطش ٛغ٠خم أٓ٪ح٨ٛٞ طٔشٯش حٱطٮ

 

 ط٪ؿ٦ٰ ط٤ز٦ٰ سع٠ٮ ا٬ٛ ح٠ٛلخٟٮ أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ أ٩ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ أكذ ( 1)  

 ٮ ٟ٘ظذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ؛ ٟ٪كِ  

 

طؤؿٰٚ ؿٜغش ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ طو٨ٰٜٔخ أ٩ ٤ٟن ح٠ٛلخٟٮ أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ أ٩ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ( 2)

 أ٩ أكذ ٟ٪كِٮ ٟ٘ظذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ كؼ٪س٧خ؛  

 

أ٩ حهظزخس أ١ ح٠ٛلخٟٮ أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٛٞ ٯوذ ٯظ٠ظن رخٛشش٩ؽ ح٠ٛـٜ٪رش ٛظ٠ؼٰٚ ( 3)

أ٩ ٛظ٠ؼٰٚ ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ  ٩59 58ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدط٢ٰ 

حإلؿشحءحص، أ٩ أ١ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ أكذ ٟ٪كِٮ ٟ٘ظذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٛٞ ٯوذ ٯظ٠ظن 

 . أٟخٝ ح٠ٛل٠٘شرخٛشش٩ؽ ح٠ٛـٜ٪رش ٠ٜٛؼ٪ٙ 

 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

 

ٯ٢٘٠ أٯؼًخ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، ر٠٪حُٔش سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش، ارالى ح٨ٰٛجش   (رخء)

 .ح٠ٛغئ٩ٛش ه٢ آدحد ح٠ٛلخ٢ٰٟ  ُٮ حٛٔؼخء حٛ٪ؿ٤ٮ ه٢ أ٭ خـؤ ٤٨ٟٮ ٯشط٘ز٦ ح٠ٛلخٟٮ حٛظخرن ٨ٛخ

 

 

ٯظ٪٬ٛ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش، رخٛظشخ٩س ٟن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، ٣شش  (ؿٰٞ)

٣لخٝ آدحد ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس ح٠ٛـزْ ه٬ٜ ح٠ٛلخ٢ٰٟ حٛزٯ٢ ٯ٠ؼٜ٪١ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٩حإلششحٍ ه٬ٜ 

 . طـز٦ٰٔ
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 يكشس 60انًبدح 

 ٔػشههخ عٛش انؼذانخ رحوٛش انًحكًخ

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮطششٯ٢  10أػِٰض ُٮ )

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛل٠٘ش، ه٤ذ ٠ٟخسعظ٨خ ٨٠ٜٛخٝ ح٤٠ٛ٪ؿش ر٨خ، أ١ طذٯ٢ رـشٝ حٛظلٰٔش ٗٚ ٢ٟ ٯوشٓٚ، ه٢   (أَٛ)

 :٩ال ع٠ٰخ. هٔذ طؤٰٗذ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ ٤ٜٛلخٝ حألعخعٮهٜٞ ٩ٓظذ، عٰش حٛوذحٛش، 

  

أ٭ شخض ٯظٞ حعظـ٪حر٦ ٢ٟ ٓزٚ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٣ٰخرش ه٦٤ ُٮ كش٩ٍ ال ط٤ض ه٨ٰٜخ  ( 1)

ٯذٛٮ ه٢ ٩هٮ ٩اسحدس ربُخدس ٯوٜٞ أ٨٣خ ٗخررش ٩ٯوٜٞ أ٨٣خ ٓذ طغظو٠ٚ ٗذٰٛٚ ُٮ  152ح٠ٛخدس 

د غظـَ٪٠ٛحٛشخض ح رخإلُخدس آشحس طشٯق ٯٔذ٦ٟاؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، ششؽ أ١ ُٯشُْ 

 .  ٰٟش ح٠ٛلظ٠ٜش ٛإلدالء رش٨خدس ٗخررشرؤ٦٣ ٯذسٕ ح٤ٛظخثؾ حٛـش

  

ه٢ حإلؿخرش ه٢ عئحٙ رذ١٩ أ٭ هزس  َأ٭ شخ٧ذ ٟذه٪ أٟخٝ حٌٛشُش ٯشُغ أ٩ ٯظخٜ ( 2)

 ؛ (٩ح٩)، حِٛٔشس 150ر٠خ ُٮ رٖٛ حٛلخٛش ح٠ٛ٪ط٪ُش ُٮ ح٠ٛخدس  ،ٟٔز٪ٙ

  

ش أ٭ شخض ٯ٘شَ ه٢ ٟوٜ٪ٟخص ٟظظٜش رخإلؿشحءحص ٧٩٪ ٯوٜٞ أ١ ُٮ رٖٛ ح٣ظ٨خًٗخ ألٟ ( 3)

 ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٢ٟ حٌٛشُش؛

  

أ٭ شخض ٯظخَٜ، رذ١٩ أ٭ هزس ٟٔز٪ٙ، ه٢ حالعظـخرش ألٟش رخ٠ٛؼ٪ٙ أ٩ ربرشحص ٟغظ٤ذحص  ( 4)

 أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش؛ 

 

أ٭ شخض ٯ٨ذد شخ٧ًذح ٟلظ٠اًل أ٩ شخ٧ًذح ٯذٛٮ رش٨خدط٦ أ٩ أد٬ٛ ر٨خ أ٩ عٰذٛٮ ر٨خ ُٮ  ( 5)

شحءحص أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش أ٩ ٯخ٦ِٰ أ٩ ٯئرٯ٦ أ٩ ٯوشع ه٦ٰٜ اؿ

 سش٪س أ٩ ٯؼٌؾ ه٦ٰٜ رؤ٭ ش٘ٚ ٢ٟ حألش٘خٙ؛

  

أ٭ شخض ٯ٨ذد شخًظخ آخش أ٩ ٯخ٦ِٰ أ٩ ٯوشع ه٦ٰٜ سش٪س أ٩ ٯلخ٩ٙ رؤ٭ ش٘ٚ ٢ٟ  ( 6)

حإلؿشحءحص حألش٘خٙ حٛؼٌؾ ه٦ٰٜ ٤٠ٛو٦ ٢ٟ حٛ٪ُخء ر٠٪ؿذ ٟظذس٥ أٟش طخدس ه٢ ٓخػٮ 

 ؛حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ اكذ٫ حٌٛشُظ٢ٰ

 

ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٯخ٦ِٰ أ٩ ٯش٨ّش ر٦ ه٤ًٰٜخ هزش  أ٩ أ٭ ٟ٪كَ ُٮأ٩ أ٭ شخض ٯ٨ذد ٓخػًٰخ  ( 7)

طظشٯلخص ٗخررش ٯظ٤خ٬ُ ٣شش٧خ ٩كشٯش حٛظوزٰش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛوخٯٰش حٛذ٩ٰٛش 

 .    حٛؼٌؾ ه٦ٰٜٛلٔ٪ّ حإل٣غخ١، أ٩ ٯوشع ه٦ٰٜ سش٪س أ٩ ٯلخ٩ٙ رؤ٭ ش٘ٚ ٢ٟ حألش٘خٙ 

 

أ٩ ٟلخ٩ٛش حسط٘خر٨خ ٧٪ ( أَٛ)أ٭ طلشٯغ ه٬ٜ حسط٘خد أ٭ ٢ٟ حألُوخٙ ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ حِٛٔشس   (رخء)

 . ٟ٪حص ٛظلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش ٩ٯخؼن ٜٛؤ٪رخص ٣ِغ٨خ
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، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)ارح حهظزش أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ١ شخًظخ ٓذ أٓذٝ ه٬ٜ طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ ِٜٛٔشس  (ؿٰٞ)

رلغذ  ٟ٪حد ػز٪طٰش،٦٤ اػخسس ح٠ٛغؤٛش أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ٩ٯّٔذٝ ، ٯ٠٘(1)

ال ٯظخز ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش حٛظذحرٰش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشط٢ٰ . حالٓظؼخء

ٜٓش رش٘ٚ أ٩ٛٮ أ١ حٛظلٰٔش ح٠ٛضه٪ٝ ٓذ أد٫ ا٬ٛ هش أد٣خ٥ اال ارح ط٪حُشص أدٛش طؼزض( ٩ح٩)٩( ٧خء)

 .حٛوذحٛش ا٬ٛ كذ ٗزٰشعٰش 

 

، ٯٔ٪ٝ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ (1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)ُٮ حٛلخالص ًٰش طٜٖ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشس  (دحٙ)

 .أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رخٛ٪ٓخثنأ٩ أ٭ شخض ٨ٟظٞ آخش ربهالٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش 

 

ارح ط٪حُشص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حألعزخد حٛظٮ طذه٪٠٧خ   (٧خء)

 :ٛالهظٔخد رؤ١ شخًظخ ٓذ أٓذٝ ه٬ٜ طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش، ٯ٢٘٠ أل٭ ٠٨٤ٟخ

  

اٟخ ده٪س ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٜٛظلْٰٔ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ر٨ذٍ اهذحد ٩طٔذٯٞ ٓشحس حط٨خٝ رظلٰٔش  ( 1)

 ح٠ٛل٠٘ش؛

  

٠ٛذهٮ حٛوخٝ رؤ٦٣ ٯِؼٚ هذٝ حٛظلْٰٔ ُٮ حألٟش أ٩ اطذحس ٓشحس حط٨خٝ ر٤ِغ٦ أ٩ ٩ارح حهظزش ح ( 2)

ارح سأ٫ ٓخػ٬ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ ػ٠ش طؼخسًرخ ُٮ ح٠ٛظخٛق 

ٛذ٫ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخٛغٜ٪ٕ ح٠ٛو٤ٮ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ 

ل٠٘ش رظو٢ٰٰ طذٯْ ٠ٜٛل٠٘ش ٰٛلْٔ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٩ٯ٤لٞ ٌٜٛشُش طَٰٜ٘ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛ

طٔشٯًشح ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯِٰذ ه٠خ ارح ٗخ٣ض ٤٧خٕ 

 أعزخد ٗخُٰش ٜٛغٰش ُٮ اؿشحءحص ده٪٫ حٛظلٰٔش؛

 

 .أ٩ ط٪ّٛٮ ٟزخششس حإلؿشحءحص ر٤ِغ٠٨خ ( 3)

 

 

أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ ػ٠ش أعزخًرخ ٗخُٰش إلٓخٟش ده٪٫ ارح حهظزش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش   (٩ح٩)

 :ػذ شخض رظ٠٨ش طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

  

طَٰٜ٘ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٠زخششس اؿشحءحص ح٠ٛالكٔش ٟظ٬ ط٪حُشص حٛلش٩ٍ ح٠ٛز٤ٰش ُٮ حِٛٔشس  (1)

 ؛(1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (٧خء)

طذحس أٟش ٯلٚ ٟلٚ ٓشحس حالط٨خٝ، ٩حٛـٜذ ٢ٟ طذٯْ ٠ٜٛل٠٘ش حإلدهخء ُٮ حٛٔؼٰش اأ٩  ( 2)

، (خء٧)أ٩ ٟزخششس اؿشحءحص ح٠ٛالكٔش ر٤ِغ٠٨خ ٟظ٬ ط٪حُشص حٛلش٩ٍ ح٠ٛز٤ٰش ُٮ حِٛٔشس 

 (.3)أ٩ ( 2)حِٛٔشس حِٛشهٰش 

 

طغش٭ ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص حٛ٪حسدس ُٮ حِٛظ٪ٙ ٢ٟ حٛشحرن ا٬ٛ حٛؼخ٢ٟ ه٬ٜ حإلؿشحءحص   (صح٭)

 .خدس، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛ
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 59، ٩ٯو٢َٰ ٦ٛ ٟلخٝ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 69ُٯ٤٠ق ٗٚ ٢ٟ حط٨ٞ رظلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش حٛلٔ٪ّ ح٠ٛخ٪ٛش ُٮ ح٠ٛخدس  (كخء)

 .ظلذٯذ كخٛش هذٝ حالٓظذحس ٟخدًٯخؽ حٛظٮ ٩ػو٨خ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٛارح حعظ٪٬ُ حٛشش٩

  

ط٘٪١ حٛؤ٪رش حٛٔظ٪٫ حٛظٮ ٯـ٪ص ُشػ٨خ ه٬ٜ شخض ػزض طلٰٔش٥ ٠ٜٛل٠٘ش حٛغـ٢ ِٛظشس ال   (ؿخء)

 .ٯ٪س٩، أ٩ ٠٨ٰٜٗخ 100 000طظـخ٩ص طظـخ٩ص حٛغزن ع٤٪حص، أ٩ دُن ًشحٟش ال 

 

 .٩ط٪دم ُٮ كغخد ٤ِٟظٚ ٜٞ ح٠ٛل٠٘شُطذُن حٌٛشحٟش ٛشثٰظ ٓ (ٯخء)

 

ُٮ كخٙ أدٯ٢ ٟلخٝ رظ٠٨ش طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ ٨ٛز٥ ح٠ٛخدس، ٯـ٪ص أٯًؼخ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص   (ٗخٍ)

٧اًل ٛظ٠ؼٰٚ ٟشظز٦ ر٦ ٟئحٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش حٛظٮ ك٠٘ض ر٨ز٥ حإلدح٣ش أ١ طٔشس أ١ ح٠ٛلخٟٮ ٛٞ ٯوذ 

 .، أ٩ ٠٨ٰٜٗخ٩60ًُٔخ ٠ٜٛخدس ًٰخ أ٩ ٟظ٨ٞ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، أ٩ أ١ عٜ٪٦ٗ ٯئَٛ خـًؤ ٤٨ٟ

 

ٯ٘٪١ حٛٔشحس حٛظخدس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٠٪ؿذ ٧ز٥   (الٝ)

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم ٩. ح٠ٛخدس ٓخراًل ٛالعظج٤خٍ ٯ٪دم حإلخـخس رخالعظج٤خٍ خالٙ خ٠غش هشش ٯ٪

 .حٛٔشحس ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ
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 انلظم انشاثغ

 

 انًشزجّ ثٓى ٔانًزًٍٓٛانزحوٛن ٔحوٕم 

 

 61انًبدح 

 عٛش انزحوٛن

 

ُٮ اؿخس حٛظلْٰٔ ح٠ٛظوْٜ رخالهظذحء حٛز٭ حعظ٨ذٍ سُْٰ حٛلشٯش٭ أ٩ أ٭ حهظذحء آخش ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔن ػ٢٠ 

 : ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٯ٢٘٠ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ 1حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 

٨٪د ٩طغـٰٚ اُخدحط٨ٞ، ٩ؿ٠ن حألدٛش حعظذهخء ٩حعظـ٪حد ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ ٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش( 1)

 ٩اؿشحء حٛظلٰٔٔخص ح٠ٰٛذح٣ٰش؛ 

 

حٰٛٔخٝ رؤٯش خـ٪حص أخش٫ طزذ٩ ػش٩سٯش العظ٠٘خٙ حٛظلْٰٔ ٩حٛظلؼٰش ٠ٜٛالكٔش ٩حٛغٰش ر٨خ ( 2)

 ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش، ر٠خ ُٮ رٖٛ حطخخر اؿشحءحص خخطش ٛظؤ٢ٰٟ عالٟش حٛش٨٪د ٩ح٠ٛخزشٯ٢ ح٠ٛلظ٢ٰٜ٠؛

 

أ٭ عٜـش ُٮ د٩ٛش ٟو٤ٰش ٢ٟ٩ أٯش ٧ٰجش د٩ٰٛش رحص طٜش ر٠خ ُٮ رٖٛ حٛظ٠خط ح٠ٛغخهذس ٢ٟ ( 3)

 ؛"حإل٣ظشر٪ٙ"٤ٟل٠ش 

 

ًٔخ ٠ٛخ عَٜ ( 4) ٩حٛـٜذ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش اطذحس حأل٩حٟش حٛالصٟش طلٰٔ

 . ارح حٓظؼض حٛؼش٩سس رٖٛ

 

 

 62انًبدح 

 اإلخشاءاد االحزٛبطٛخ

 

 :هٮ حٛوخٝ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ د٩ٛش ٟخ حٰٛٔخٝ رخالطٮُٮ كخٛش حٛوـٜش، ٯـ٪ص ٠ٜٛذ (أَٛ)

 

 ط٪َٰٓ ٩حكظـخص ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ ٩ًُٔخ ٜٛٔ٪ح٢ٰ٣ ح٤ٛخُزس ُٮ طٜٖ حٛذ٩ٛش؛( 1)  

 

 ػزؾ حألدٛش ح٠ٛخدٯش؛( 2)  

 

حطخخر ٗٚ حإلؿشحءحص ح٤٠ٛخعزش ٜٛلئ٩ٙ د١٩ ُشحس ٟشظز٦ ر٦ أ٩ ٟظ٨ٞ، ٩ٜٛلئ٩ٙ د١٩ ( 3)

 .ٛألر٫ حٛـغذ٭، أ٩ ٜٛلئ٩ٙ د١٩ ا٧ذحس أدٛشطوشع ٟظؼشس أ٩ شخ٧ذ ٜٛظ٨ذٯذ أ٩ 

أهال٥، ( أَٛ)ٯظٔذٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ُٮ خالٙ حٛوششس أٯخٝ حٛظٮ طٜٮ حٛظ٪َٰٓ ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ حِٛٔشس  (رخء)

، ر٤ٔٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ 63رـٜذ ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش إلطذحس أٟش، ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯؤٟش رخ٤ٛٔٚ ٟن ٟشحهخس . ا٬ٛ ٟٔش حٛغـ٢ حٛظخرن ٠ٜٛل٠٘ش
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٩ه٤ذٟخ ٯؤٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٤ٔٚ ح٠ٛشظز٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ، ٯٔ٪ٝ . 21ا٬ٛ  16ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش رظشطٰذ ه٠ٰٜش ح٤ٛٔٚ رخٛظشخ٩س ٟن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ٜٛذ٩ٛش 

 . ح٠ٛو٤ٰش

 

 

 63انًبدح 

 انًشزجّ ثٓى ٔرٕهٛلٓى احزٛبطًٛبَوم 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ خالٙ عٰش حٛظلْٰٔ، أ١ ٯٔذٝ ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ؿٜزًخ ٜٛلظ٪ٙ  (أَٛ)

. ٟشُْ حالكظـخص حٛظخرن ٠ٜٛل٠٘ش حٛخخطش٤ٛٔٚ ٟشظز٦ ر٦ ٩ط٪٦ِٰٓ حكظٰخؿًٰخ ُٮ أ٩ ؿٜذ ه٬ٜ أٟش 

ٯٔظؼٮ أ١ ٯ٘٪١ حٛـٜذ ٟوٜاًل ٩ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٯشًذ ُٔؾ ُٮ حعظـ٪حد ح٠ٛشظز٦ ر٦، 

ٯٔظؼٮ طؼ٢ٰ٠ حٛـٜذ ُٔشس حط٨خٝ ٟئٓض ٟن هشع ٟ٪ؿض ٠ٜٛوـٰخص حٛظٮ ٯغظ٤ذ ا٨ٰٛخ ح٠ٛذهٮ 

 .  حٛوخٝ ٰٛزشس ط٪حُش طِش ح٠ٛشظز٦ ر٦ ُٮ حٛشخض ح٠ٛو٤ٮ ٩طزشٯش ٩ػو٦ ٰٓذ حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ

 

، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ا٬ٛ ٟلخٟٮ ح٠ٛشظز٦ أ٩ ٯـٜذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٯٔشس (رخء)

ارح ه٬ٜ أ١ طظ٪حُش  21ا٬ٛ  16ر٦، ٣ٔٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٩ط٪٦ِٰٓ حكظٰخؿًٰخ، ٟن ٟشحهخس ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

 : حٛشش٩ؽ حٱطٰش

 

، أ٩ أ١ ٩62ًُٔخ ٠ٜٛخدس أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓذ ؿٜذ ٢ٟ د٩ٛش ٟو٤ٰش ط٪َٰٓ ح٠ٛشظز٦ ر٦  ( 1)

 ٯ٘٪١ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٟ٪ٓ٪ًُخ ٛذ٫ عٜـخص ٧ز٥ حٛذ٩ٛش؛

 

أ١ ٯوظزش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، أ١ ٧زح حٛشخض  ( 2)

 ٟشظز٦ ر٦؛

 

( أ) :أ١ ٯوظزش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ ٧٪ اؿشحء ػش٩س٭ ( 3)

٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ أال ٯوشٓٚ ٧زح حٛشخض عٰش ( د)ُشحس ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ؛ ٜٛلئ٩ٙ د١٩ 

حٛظلْٰٔ أ٩ حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ُٯوّشػ٠٨خ ٜٛخـش، ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛؼخٙ هزش طوشٯغ 

ؿ٤خثًٰخ ٜٛلئ٩ٙ د١٩ طظش٦ُ طظشًُخ ( ؽ)أ٭ ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ أ٩ حٛش٨٪د ٜٛخـش أ٩ ٜٛظ٨ذٯذ؛ 

 .٠ٟخػاًل ٜٛز٭ ٯشظز٦ ٰٓخ٦ٟ ر٦

 

٣ٔٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٩اٯذحه٦ ٰٓذ حٛظ٪َٰٓ أ٩ ؿٜذ ٯ٪ٓن ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ه٬ٜ ٓشحس  (ؿٰٞ)

حألعظ أ٩ حٛـٜذ ٩ٯـذ أ١ ٯظؼ٢٠ حٛٔشحس . رخظٞ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ حٛـٜذ حالكظٰخؿٮ ٩ٯ٨٠ش حٛٔشحس

أهال٥ ر٠خ ُٮ رٖٛ حٛظ٠٨ش ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٬ٛ ( أَٛ)حٛظٮ ٯغظ٤ذ ا٨ٰٛخ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ُٮ ؿٜز٦ ه٠اًل رخِٛٔشس 

٠ٗخ ٯـذ . أهال٥( رخء)ٟن ٟشحهخس حِٛٔشس أ٩ حٛـٜذ ح٠ٛشظز٦ ر٦، ٩ٯوشع حألعزخد ح٠ٛزشسس ٜٛٔشحس 

ُْ رزٰخ١ ٯظؼ٢٠ كٔ٪ّ ح٠ٛذس حألطٰٜش ٛظ٪َٰٓ ح٠ٛشظز٦ حالكظٰخؿٮ، ٩ُٯشأ٩ حٛـٜذ أ١ ٯلذد حٛٔشحس 

 . 65ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٠ٗخ ط٤ض ه٨ٰٜخ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ٩ح٠ٛخدس 
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ال ٯ٢٘٠ أ١ طظـخ٩ص ُظشس ط٪َٰٓ ح٠ٛشظز٦ ر٦ حكظٰخؿًٰخ ٟذس ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ طزذأ ٢ٟ طخسٯخ ٦ٜٔ٣ ا٬ٛ ٟٔش  (دحٙ)

ٮ ٩ه٤ذ ح٣ٔؼخء ٧ز٥ ح٠ٛذس، ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛذه. ح٠ٛل٠٘ش

حٛوخٝ، ٩روذ ؿٜغش ٩ؿخ٧ٰش ٯغظ٠ن ٨ُٰخ ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ ؿ٨ش ٩ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ٟلخ٦ٰٟ ٢ٟ ؿ٨ش 

ِٛظشس ال طظـخ٩ص ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ارح سأ٫ ُٮ عٰش حٛظلْٰٔ  أخش٫، أ١ ٯٔشس ط٠ذٯذ حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ

ػٮ حإلؿشحءحص ٩ٛذ٫ ح٣ظ٨خء ُظشس حٛظ٠ذٯذ ٩ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ٯـ٪ص ٛٔخ. ٟخ ٯغّ٪ى رٖٛ

حٛظ٨٠ٰذٯش روذ ؿٜغش ٩ؿخ٧ٰش ٯغظ٠ن ٨ُٰخ ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ ؿ٨ش ٩ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ٟلخ٦ٰٟ ٢ٟ ؿ٨ش 

أخش٫، أ١ ٯٔشس ط٠ذٯذ ٧زح حٛظ٪َٰٓ ِٛظشس أخش٫ ال طظـخ٩ص ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ارح سأ٫ أ١ ػ٠ش كش٩ٍ 

ألك٪حٙ، طغو٢ٰ ٯ٪ًٟخ ٯـذ أال طظـخ٩ص ٟذس حٛظ٪َٰٓ حإلؿ٠خٰٛش، ُٮ أ٭ كخٙ ٢ٟ ح. خخطش طغ٪ى رٖٛ

ٯخٜٮ عزٰٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ه٤ذ ح٣ٔؼخث٨خ ُٮ كخٙ هذٝ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ ٩هذٝ ط٪ٰٓن ح٠ٛل٠٘ش 

 .ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ، أ٩ ه٤ذ حالٓظؼخء، ُٯغّٜٞ ا٬ٛ حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش حٛظٮ ٓذٝ ا٨ٰٛخ حٛـٜذ أطاًل

 

أٟش ٣ٔٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٩أٟش ط٪٦ِٰٓ  ، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ، ه٬ٜ ط٤ِٰز79طـزْ أك٘خٝ ح٠ٛخدس   (٧خء)

 .  حالكظٰخؿٮ

 

 .روذ ٦ٜٔ٣ ا٬ٛ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش، ٯ٠ؼٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ رذ١٩ ارـخء أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش  (٩ح٩)

 

خالٙ حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ٟلخ٦ٰٟ حٛظٔذٝ ٢ٟ ٓخػٮ  (صح٭)

 . لش حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ أ٩ ربخالء عزٰٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رـٜذ ٯظوْٜ رظ

 

ح٠ٛظؤٜظخ١ رظ٪َٰٓ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ حكظٰخؿًٰخ  ٩102 101، طـزْ ح٠ٛخدطخ١ (دحٙ)ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ حِٛٔشس  (كخء)

 . ه٬ٜ حٛظ٪َٰٓ حالكظٰخؿٮ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس حٛلخػشس، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ
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64انًبدح   

 حلظ انًؼهٕيبد 

 

ٯظ٪٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٟغئ٩ٰٛش كِق ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حٛو٤خطش ح٠ٛخدٯش ٩ح٠ٛ٪حد حإلٛ٘ظش٣٩ٰش ح٠ٛـ٠وش خالٙ 

حٛظلْٰٔ ٩طخضٯ٨٤خ ٩ػ٠خ١ عالٟظ٨خ ا٬ٛ ك٢ٰ حهظ٠خد طٜٖ ح٠ٛوٜ٪ٟخص أ٩ حألدٛش سع٠ًٰخ ٩رٖٛ ٟن ٟشحهخس 

 . 139أك٘خٝ ح٠ٛخدس 

 

 

 65انًبدح 

 حوٕم انًشزجّ ثٓى أثُبء انزحوٛن

 

ٗخ١ ح٠ٛشظز٦ ر٦ حٛز٭ ٯخؼن العظـ٪حد ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ؿًٰٜٔخ أٝ ٟلظـضًح، ُب٦٣ ٯظ٠ظن رخٛلٔ٪ّ  ع٪حء (أَٛ)

 : حٱطٰش حٛظٮ ٯو٦٠ٜ ر٨خ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓزٚ حعظـ٪حر٦ رٌٜش ٩رـشٯٔش ٯ٨٠٨ِخ

 

٠ش ط٤ذسؽ ُٮ ٣ـخّ حخظظخص الهظٔخد رؤ٦٣ حسط٘ذ ؿشٯٛحٛلْ ُٮ اهال٦ٟ ر٪ؿ٪د أعزخد  (1)

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ أػِٰض ٩أهٰذ طش٨٠ٰٓخ )ح٠ٛل٠٘ش؛ 

 

حٛلْ ُٮ حالعظوخ٣ش ر٠لخٝ ٢ٟ حخظٰخس٥ أ٩ حالعظِخدس ٢ٟ طو٢ٰٰ ٟلخٝ ٟـخ٣ًخ ٦ٛ ارح ٛٞ ٯ٢٘  ( 2)

 . ٠ٜٛشظز٦ ر٦ حإلٟ٘خ٣ٰش حٛ٘خُٰش ٛظغذٯذ أطوخد ح٠ٛلخٟٮ

 

٨ِٞ أ٩ ال ٯظٜ٘ٞ حٌٜٛش حٛلْ ُٮ حٛلظ٪ٙ ٟـخ٣ًخ ه٬ٜ ٟغخهذس ٟظشؿٞ ُ٪س٭ ارح ٗخ١ ال ٯ ( 3)

 ح٠ٛغظخذٟش ُٮ حالعظـ٪حد؛

 

 حٛلْ ُٮ حٛظضحٝ حٛظ٠ض، ٩ط٤ز٦٨ٰ ا٬ٛ أ١ ٟخ ٯذٛٮ ر٦ عُٰغـٚ ٩ٯ٢٘٠ حعظخذح٦ٟ ٗذٰٛٚ؛ ( 4)

 

ال ُٯغظـ٪د ح٠ٛشظز٦ ر٦ ُٮ ًٰخد ٟلخ٦ٰٟ، اال ارح ط٤خصٙ ؿ٪حهًٰش ٩طشحكش ه٢ ك٦ٔ ُٮ حالعظوخ٣ش   (رخء)

هشد الكًٔخ ه٢ سًزظ٦ ُٮ حالعظوخ٣ش ر٠لخٝ، ٯظ٪َٓ ٩ارح ط٤خصٙ ه٢ ٧زح حٛلْ ٩أ. ر٠لخٝ

 . حالعظـ٪حد ك٤ٰجز ٩ال ُٯظخرن اال رلؼ٪س ٟلخٟٮ ح٠ٛشظز٦ ر٦

 

 

 66انًبدح 

 رغدٛم اعزدٕاة انًشزجّ ثٓى

 

 65ه٤ذٟخ ٯٔ٪ٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رخعظـ٪حد ٟشظز٦ ر٦، ٯغـٚ حإلؿشحء ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس  (أَٛ)

ٰذٯ٪ ٩ارح ٛٞ ٯ٢٘ رٖٛ ٤ً٘٠ٟخ ه٠ًٰٜخ، ٯظٞ حٛظغـٰٚ ط٪طًٰخ ٩ًُٔخ ٩حالعظـ٪حد ر٪حعـش طظ٪ٯش حِٛ

 : ٛإلؿشحءحص حٱطٰش
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ُٯوٜٞ ح٠ٛشظز٦ ر٦ رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ رؤ١ حالعظـ٪حد عٰغـٚ رظظ٪ٯش حِٰٛذٯ٪ أ٩ رخٛظغـٰٚ  ( 1)

 حٛظ٪طٮ؛

ارح كذع ح٣ٔـخم أػ٤خء حالعظـ٪حد، ٯِٰذ ح٠ٛلْٔ ر٨زح حال٣ٔـخم ٩عخهش كظ٪٦ٛ ٩عخهش  ( 2)

 حعظج٤خٍ حالعظـ٪حد ٩ٯغـٚ حٛ٪ٓض حٛلٰٔٔٮ ٛزٖٛ ر٪حعـش حِٰٛذٯ٪ أ٩ حٛظغـٰٚ حٛظ٪طٮ؛

 

ه٤ذ خظخٝ حالعظـ٪حد، ُٯ٤٠ق ح٠ٛشظز٦ ر٦ ُشطش ط٪ػٰق أ٭ ٓ٪ٙ ٢ٟ أٓ٪ح٦ٛ ٩اػخُش ٟخ ٯشخء  ( 3)

 ٯٔظؼٮ طغـٰٚ عخهش حخظظخٝ حالعظـ٪حد؛. ه٨ٰٜخ أ٩ طوذٯ٨ٜخ

 

٦ ٣غخش ه٢ حٛششٯؾ ح٠ٛغـٚ أ٩ حٛظغـٰٚ حٛش٠ٓٮ أ٩ أكذ ُطغَٜٞ ا٬ٛ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ا٬ٛ ٟلخٰٟ ( 4)

أششؿش حٛظغـٰٚ حألطٰٜش ُٮ كخٙ حعظخذٝ ؿ٨خص ٟظوذد حٛظغـٰالص، أ٩ رـخٓخص حٛزحٗشس 

 حألطٰٜش؛

 

ارح ط٪ؿذ ٣غخ حٛششٯؾ ح٠ٛغـٚ أ٩ رـخٓش حٛزحٗشس، ُٯخظٞ ششٯؾ حٛظغـٰٚ حألطٜٮ أ٩ رـخٓش  ( 5)

حٗشس حألطٰٜش رلؼ٪س ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٩ٯزّٯٚ حٛخظٞ حٛزحٗشس أ٩ أكذ حألششؿش أ٩ رـخٓخص حٛز

 رظ٪ٰٓن هؼ٪ ٢ٟ ٟ٘ظذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ط٪ٰٓن ح٠ٛشظز٦ ر٦؛

 

 .ر٦ ٟظ٠٨ًخٯٔظؼٮ طذ٩ٯ٢ ٟلظ٪٫ حٛششٯؾ أ٩ حٛظغـٰٚ حٛش٠ٓٮ خـًٰخ ارح أطزق ح٠ٛشظز٦  ( 6)

 

أ٩ ٯـ٪ص، رظ٪سس حعظؼ٤خثٰش، حعظـ٪حد شخض رذ١٩ طغـٰٚ حالعظـ٪حد رظظ٪ٯش حِٰٛذٯ٪   (رخء)

حٛظغـٰٚ حٛظ٪طٮ ارح ؿشأص كش٩ٍ ؿوٜض اؿشحء ٧زح حٛظغـٰٚ ًٰش ٢٘٠ٟ ُوًٰٜخ اال أ١ ه٬ٜ 

٩ُٮ ٟـْٜ حألك٪حٙ، ٯّٔذٝ ح٠ٛذهٮ . ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رزٙ ٗٚ حٛـ٨٪د ح٠ٛؤ٪ٛش ٛظغـٰٚ حالعظـ٪حد

حٛوخٝ خـًٰخ حألعزخد حٛخخطش حٛظٮ ٯش٫ أ٨٣خ طزشس ٓشحس٥ روذٝ طغـٰٚ حالعظـ٪حد رخٛظ٪سس أ٩ 

 . صرخٛظ٪

 

 

 67انًبدح 

 اعزؼبَخ األشخبص انًحزدضٍٚ ثًحبو

 

 . ه٬ٜ أ٭ شخض ٟلظـض طلض عٜـش ح٠ٛل٠٘ش حٛخخطش 59طـزْ ح٠ٛخدس 
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 انلظم انخبيظ

 

 رظذٚن انزٓى ٔاإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ

 

 

 هشاس االرٓبو: انوغى األٔل

 

 

 68انًبدح 

 روذٚى انًذػٙ انؼبو نوشاس االرٓبو 

 

 .حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٟشحؿوش أ٭ ٓشحس حط٨خٝ ٯظذس ٩ًُٔخ ٛإلؿشحءحص ح٠ِٛظٜش أد٣خ٥ٯظ٪٬ٛ ٓخػٮ  (أَٛ)

 

٢ّ٘ حٛظلْٰٔ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ حالٓظ٤خم ر٪ؿ٪د أدٛش ٗخُٰش طل٨ش أ١ ٟشظز٨ًخ ر٦ حسط٘ذ ؿشٯ٠ش  (رخء) ارح ٟ

٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طذخٚ ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش، ٯلٰٚ ٓشحس حالط٨خٝ ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص 

 .حٛظ٨٠ٰذٯش ٛظظذٯ٦ٔ ٩ٯش٦ُٔ رخٛو٤خطش ح٠ٛئٯذس

 

ارح ّٓذٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓشحس حط٨خٝ ٯظوْٜ رخهظذحء آخش ًٰش حالهظذحء ه٬ٜ سُْٰ حٛلشٯش٭، ٩ٛٞ ٯ٢٘  ( ؿٰٞ)

ٟن ٓؼٰش حٛلشٯش٭ ه٬ٜ " ٟظالصٟش"ٯِٰذ رؤ١ حٛٔؼٰش  11ٓذ كظٚ روذ ه٬ٜ ك٘ٞ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

ٝ حألعخعٮ، ٯشُْ ك٨٤ٰخ ٓشحس حالط٨خٝ رـٜذ ٯظوْٜ رظالصٝ ٢ٟ ح٤ٛلخ 1ح٤ٛل٪ ح٠ٛـٜ٪د ُٮ ح٠ٛخدس 

حالهظذحء ه٬ٜ سُْٰ  حٛٔؼٰش ٩ٯز٢ٰ َٰٗ أ١ حالهظذحء ٟ٪ػ٪م ٓشحس حالط٨خٝ ٧٪ ٟظالصٝ ٟن

حالهظذحء ه٬ٜ حٛلشٯش٭ ه٬ٜ ح٤ٛل٪  حٛلشٯش٭ ٦ٛ٩ ؿزٰوش ٩خـ٪سس ٠ٟخػٜظخ١ ٛـزٰوش ٩خـ٪سس

ٯؼٞ ا٬ٛ ٧زح حٛـٜذ حٛو٤خطش ح٠ٛئٯذس حٛظٮ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٩ 1ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس 

 . ٯشح٧خ ٤ٟخعزش

 

ٯظؼ٢٠ ٓشحس حالط٨خٝ حعٞ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٩ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛشخظٰش ه٦٤ ٩عشدًح ٟ٪ؿضًح ٛ٪ٓخثن حٛٔؼٰش  (دحٙ)

 .٩حٛـشٯ٠ش ح٤٠ٛغ٪رش ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ

 

ذٯش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ُٰٯوٜٞ  ،ٓشحس حالط٨خٝ ٩ح٠ٛغظ٤ذحص ح٠ٛشُٔش ر٦ روذ اٯذحم (٧خء)

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ ) .رخٛظخسٯخ ح٠ٛلذد ٤ٜٛلش ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ

 

ٯذْٓ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ٗٚ ط٠٨ش ٢ٟ حٛظ٨ٞ حٛ٪حسدس ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ ٩ُٮ حٛو٤خطش  (٩ح٩)

 . ٗخُٰش ٠ٛالكٔش ح٠ٛشظز٦ ر٦ ح٠ٛئٯذس حٛظٮ ٓذ٨ٟخ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٰٛٔشس ارح ٗخ١ ٤٧خٕ رظ٪سس أ٩ٰٛش أدٛش
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طظوْٜ رظِغٰش  أ٩ٰٛشٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ُٯلٰٚ ا٬ٛ ًشُش حالعظج٤خٍ أ٭ ٟغؤٛش  (صح٭)

ػش٩سٯش  ٫ أ٨٣خ، ٩ٯش٩حٛٔ٪حهذ ٠ُٰخ ٯخض حٛٔخ٣٪١ حٛ٪حؿذ حٛظـزْٰ حالطِخّ ٩ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ أػِٰض ) .٤ٜٛلش ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ ٩حِٛظٚ ٦ُٰ

 

ٯ٤لش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ حٛـٜذ ح٠ٛظوْٜ رظالصٝ حٛٔؼٰش ٩ُٮ حٛو٤خطش ح٠ٛئٯذس حٛظٮ  (كخء)

. ٓذ٨ٟخ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ٰٛٔشس رظ٪سس أ٩ٰٛش ٟخ ارح ٗخ٣ض حٛٔؼٰش طذخٚ ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ )

 

 (: كخء)ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ٣ظٰـش حٛظذْٰٓ ُٮ حٛـٜذ ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ حِٛٔشس  (ؿخء)

 

أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ أ١ ٯغ٠ق ٦ٛ رظٔذٯٞ ه٤خطش اػخُٰش ٟئٯذس إلكذ٫ حٛظ٨ٞ أ٩  ( 1)

 ٛـ٠ٰو٨خ؛

 

ح٠ٛظوْٜ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ أ١ ٯغ٠ق ٦ٛ رظٔذٯٞ ٟ٪حد اػخُٰش ٟئٯذس ٜٛـٜذ  ( 2)

 رظالصٝ حٛذه٪٫؛

 

 أ١ ٯظّذّ ط٠٨ش أ٩ أٗؼش ٢ٟ حٛظ٨ٞ؛  ( 3)

 

 أ١ ٯّشد ط٠٨ش أ٩ أٗؼش ٢ٟ حٛظ٨ٞ؛أ٩  ( 4)

 

 .ه٬ٜ أ١ ٯوّٜٚ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٓشحس٥

 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ٩ ُهّذٛض ٩ 2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

روذ طظذٯْ ط٠٨ش ٩حكذس أ٩ ؿ٠ٰن حٛظ٨ٞ حٛ٪حسدس ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ، ٩ارح ٗخ١ ٓذ ُّٓذٝ ؿٜذ رظالصٝ  (ٯخء)

 : حٛذه٪٫، ٩طٔشس حهظزخس ح٠ٛل٠٘ش ٟخظظش ٤ٜٛلش ُٮ حالهظذحء ٟ٪ػ٪م ٓشحس حالط٨خٝ

 

ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش آ٣زحٕ اطذحس ده٪س رخٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس ط٪َٰٓ ٩ًُٔخ  ( 1)

 ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ؛  2حِٛٔشس  18، ٩اطذحس أ٭ أٟش آخش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس ٩79 ٠ٜٛ78خدط٢ٰ 

 

 .ٯظزق ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٟظ٠ً٨خ ( 2)

 

ٝ أ٩ ػذ أ٭ ك٘ٞ ُٯوظزش أ٭ ؿو٢ ٯٔذ٦ٟ حٛذُخم ػذ ك٘ٞ ٯظوْٜ رٔشحس حالط٨خٝ أ٩ رـٜذ حٛظالص

أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ) (.أَٛ)، حِٛٔشس 90دُوخ أ٩ًٰٛخ ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٧٪ ٟٜل٪ف ُٮ ح٠ٛخدس  11طخدس ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10

 

ٓشحس حالط٨خٝ، ٠ٗخ أٓش٥ ٓخػٮ حإلؿشحءحص ربهذحد ٣غخ ٟظذٓش ٢ٟ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش  ٯٔ٪ٝ (ٗخٍ)

٩ارح ٗخ١ ح٠ٛظ٨ٞ ال ٯ٨ِٞ حٌٜٛش حٛظٮ طٰي ٨ُٰخ ٓشحس . رخظٞ ح٠ٛل٠٘ش٧ز٥ ح٤ٛغخ ط٨٠ش ٩حٛظ٨٠ٰذٯش، 
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حالط٨خٝ، ُٯظشؿٞ ٓشحس حالط٨خٝ ا٬ٛ ٌٛش ٯ٨٠٨ِخ ح٠ٛظ٨ٞ ٩طؼٞ حٛظشؿ٠ش ا٬ٛ ٗٚ ٣غخش ٟظذٓش ٢ٟ ٓشحس 

  (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ ٩أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُهّذٛض ) .حالط٨خٝ رخهظزخس٧خ ؿضءًح ٨٤ٟخ

 

حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٭ ط٠٨ش ٢ٟ حٛظ٨ٞ حٛ٪حسدس ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ ال ٯ٤٠ن ح٠ٛذهٮ ا١ سد ٓخػٮ  (الٝ)

حٛوخٝ ٢ٟ أ١ ٯ٪دم روذ رٖٛ حط٨خٟخ ٟوّذاًل، أ٩ أ١ ٯذسؽ حٛظ٠٨ش ٣ِغ٨خ ُٮ ٓشحس حط٨خٝ الكْ ه٬ٜ أ١ 

أهٰذ ) .ٯظؼ٢٠ ٧زح حٛٔشحس ه٤خطش ٟئٯذس ؿذٯذس ٩أ١ ٯـٜذ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ ح٠ٛوذٙ أ٩ حٛالكْ

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10طش٨٠ٰٓخ ُٮ 

 

 

 69انًبدح 

 حوٕم انًزٓى

 

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٠ٗخ ٯظ٠ظن، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ،  16ٯظ٠ظن ح٠ٛظ٨ٞ رخٛلٔ٪ّ ح٠ٛلذدس ُٮ ح٠ٛخدس 

 . ٩66 65رخٛلٔ٪ّ ح٤٠٠ٛ٪كش ٠ٜٛشظز٦ ر٦ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدط٢ٰ 

 

 

 70انًبدح 

 ػى اندشائى أٔ انًزًٍٓٛ

 

٢ٟ  1ٯـ٪ص ػٞ ؿشٯ٠ظ٢ٰ أ٩ أٗؼش ُٮ ٓشحس حط٨خٝ ٩حكذ ارح ٗخ٣ض حأله٠خٙ ح٠ٛشط٘زش طخؼن ٠ٜٛخدس  (أَٛ)

 . ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩ٗخ١ ٟشط٘ذ حٛـشحثٞ ح٠ٛضه٪ٟش ٧٪ ح٠ٛظ٨ٞ ٣ِغ٦

 

ٯـ٪ص ط٪ؿ٦ٰ حٛظ٨ٞ ٟشخسٗش ا٬ٛ حألشخخص ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ رخٛـشٯ٠ش ٣ِغ٨خ أ٩ رـشحثٞ ٟخظِٜش خخػوش   (رخء)

 . حألعخعٮ ٩ٟلخ٠ٗظ٨ٞ ٟشظش٢ٰٗ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ ٠ٜٛ1خدس 

 

 

 71انًبدح 

 رؼذٚم هشاس االرٓبو

 

 : ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ طوذٯٚ ٓشحس حالط٨خٝ (أَٛ)

 

 ُٮ أ٭ ٩ٓض ٓزٚ طظذٯ٦ٔ، رذ١٩ ار١؛ (1)

 

ربر١ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، خالٙ حِٛظشس ح٠٠ٛظذس ٢ٟ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ ا٬ٛ ك٢ٰ ( 2)

 ه٬ٜ حٛٔؼٰش؛٩ػن ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯذ٧خ 
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٩روذ ٩ػن ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯذ٧خ ه٬ٜ حٛٔؼٰش، ربر١ ٢ٟ ٧ز٥ حٌٛشُش، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ ( 3)

 حِٛشٯ٢ٰٔ؛ 

 

، ٟخ ٛٞ (3)٩( 2)، حِٛٔشط٢ٰ حِٛشهٰظ٢ٰ (أَٛ)ال ُٯ٤٠ق حإلر١ رظوذٯٚ ٓشحس حالط٨خٝ ر٠٪ؿذ حِٛٔشس   (رخء)

٬ٛ٩ ر٪ؿ٪د أدٛش أ٩ٰٛش ٟئٯذس ٜٛظوذٯٚ ٯٔظ٤ن ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ٤ٟق حإلر١ ُٔؾ ارح ٟخ حٓظ٤وخ . ح٠ٛٔظشف

 . رؤ١ حٛظوذٯٚ ٢ٛ ٯٜلْ ػشًسح رخ٠ٛظ٨ٞ

 

 .ال ٯظ٪ؿذ حٛظظذٯْ ٟـذًدح ه٬ٜ ٓشحس حالط٨خٝ حٛز٭ أر١ رظوذٯ٦ٜ (ؿٰٞ)

 

ه٬ٜ ٓشحس حالط٨خٝ ح٠ٛوذٙ، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ  ٩76ح٠ٛخدس ( ٯخء)ِٔشس حٛ ،68طـزْ ح٠ٛخدس   (دحٙ)

 .طوذٯٚ

 

ارح طؼ٢٠ ٓشحس حالط٨خٝ ح٠ٛوذٙ ط٠٨ًخ ؿذٯذس ٩ٗخ١ ٓذ عزْ ٠ٜٛظ٨ٞ أ١ ٟؼٚ أٟخٝ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩  (٧خء)

٢ٟ  ، ٯٔظؼٮ أ١ ٯو٪د ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٯ٠ؼٚ أٟخٝ ٧ز٥ حٌٛشُش ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ ٛظ٩98٦٤ٰ٘٠ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

 .حإلؿخرش ه٬ٜ حٛظ٨ٞ حٛـذٯذس

 

ٯغظِٰذ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ٨ٟٜش اػخُٰش ٓذس٧خ ٩حكذ ٩هششٯ٢ ٯ٪ًٟخ إلٯذحم دُ٪م أ٩ٰٛش طظوْٜ رخٛظ٨ٞ حٛـذٯذس   (٩ح٩)

٩ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ارح ٟخ . ٩90 89ه٠اًل رخ٠ٛخدط٢ٰ 

 . ؤ٢ٰٟ حٛ٪ٓض حٛالصٝ ٛظلؼٰش حٛذُخمحٓظؼض حٛؼش٩سس، اسؿخء ح٠ٛلخ٠ٗش ٢ٟ أؿٚ ط

 

 

 72انًبدح 

 انشخٕع ػٍ هشاس االرٓبو أٔ انزٓى

 

 :ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ حٛشؿ٪م ه٢ ٓشحس حط٨خٝ أ٩ حٛشؿ٪م ه٢ ط٨ٞ ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ (أَٛ)

  

 طظذٯ٦ٔ، رذ١٩ ار١؛ ُٮ أ٭ ٩ٓض ٓزٚ( 1)

 

خالٙ ح٨٠ٜٛش ح٠٠ٛظذس ٢ٟ طخسٯخ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ ٩٩ػن ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ( 2)

ٯذ٧خ ه٬ٜ حٛذه٪٫، ٟظ٬ ر٢ّٰ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ؿٜغش ه٤ٰٜش حألعزخد 

 ح٠ٛزشسس ٜٛشؿ٪م؛ 

 

ذ ّٟٔذٝ ٛذٯ٨خ ٩ًُٔخ ٩روذ ٩ػن ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯذ٧خ ه٬ٜ حٛذه٪٫ ر٠٪ؿذ ؿٜ( 3)

 .٠ٜٛ126خدس 

 .ٯزٜي حٛشؿ٪م ه٢ ٓشحس حالط٨خٝ أ٩ حٛشؿ٪م ه٢ ط٨ٞ ٢ٟ ٓشحس حالط٨خٝ ا٬ٛ حٛذُخم رذ١٩ ارـخء  (رخء)
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 73انًبدح 

 ػهُٛخ هشاس االرٓبو

 

 . ، ٯٔظؼٮ اهال١ ٓشحس حالط٨خٝ روذ طظذٯ٦ٔ ٢ٟ ٓزٚ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش74ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛخدس 

 

 

 74انًبدح 

 االرٓبوػذو اإلػالٌ ػٍ هشاس 

 

ُٮ كش٩ٍ حعظؼ٤خثٰش، ٩ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ حٛذُخم، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص   (أَٛ)

حٛظ٨٠ٰذٯش، ٩ًُٔخ ٠ٛخ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش حٛوذحٛش، أ١ ٯؤٟش روذٝ اهال١ ٓشحس حالط٨خٝ ٜٛو٠٪ٝ أ٩ أٯش 

 ٟغظ٤ذحص أ٩ ٟوٜ٪ٟخص ٟشطزـش ر٦ ا٬ٛ أ١ ٯظذس أٟش آخش رزٖٛ؛ 

 

، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ حإلهال١ ه٢ ٓشحس حالط٨خٝ أ٩ ه٢ ؿضء ٦٤ٟ (أَٛ)رخٛشًٞ ٠ٟخ ٩سد ُٮ حِٛٔشس  (رخء)

 . ٛغٜـخص د٩ٛش ٟو٤ٰش ارح سأ٫ ُٮ رٖٛ ػش٩سس ٌٛشع حٛظلْٰٔ أ٩ ح٠ٛالكٔش

 

 

 75انًبدح 

 َشش هشاس االرٓبو

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ  ٣ُ٩ٜٔض ُشـزض)
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يكشس 75انًبدح   

 انًغزُذاد انوؼبئٛخرجهٛؾ 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5أػِٰض ُٮ )

 

ٗٚ ؿٜذ أ٩ أٟش أ٩ ٟغظ٤ذ ٓؼخثٮ طخدس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ٩ٟ٪ّؿ٦ ا٬ٛ د٩ٛش 

ا٬ٛ ح٠٠ٛؼ٢ٰٜ حٛذرٜ٪ٟخع٢ٰٰ ٨ٛز٥ حٛذ٩ٛش ٛذ٫ ٧٪٤ٛذح أ٩ أل٭  ٩ًُٔخ ٛألط٪ٙ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٦ٯـذ أ١ ُٯزٌّٜ

 10ُهّذٛض ُٮ ُٮ ). ٯـذ اهالٝ سثٰظ حٜٛٔٞ ر٨زح حٛظزٰٜي٩. حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش عٜـخص ِٟٜ٘ش ٢ٟشخض أ٩ ٧ٰجش 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ

 

 

 76انًبدح 

 رجهٛؾ هشاس االرٓبو

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

ُٮ أسحػ٨ٰخ ح٠ٛظ٨ٞ عٜـخص حٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯٰٔٞ ا٬ٛ سع٠ًٰخ  68ٓشحس حالط٨خٝ ح٠ٛظذّ ؿزًٔخ ٠ٜٛخدس ُٯغّٜٞ  (أَٛ)

، أ٩ حٛذ٩ٛش حٛظٮ ُٯوظٔذ أ١ ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٪ؿ٪دًح أ٩ حٛظٮ ٗخ٣ض آخش ٟ٘خ١ ٟوش٩ٍ إلٓخٟظ٦

 . طؤخٰشد١٩  ٢ٟ ح٠ٛظ٨ٞ ٓشحس حالط٨خٝ طزٰٜي، ٢ٟ أؿٚ ُٮ أسحػ٨ٰخ أ٩ خخػًوخ ٛغٜـظ٨خ

 

ٯظٞ طزٰٜي ح٠ٛظ٨ٞ ٓشحس حالط٨خٝ رظغ٦٠ٰٜ شخظًٰخ ٣غخش ه٦٤ ٠ٗخ ُٯزّٜي ُٮ حٛ٪ٓض رحط٦ حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س  (رخء)

 . أ٩ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ

 

، ٯـذ ه٬ٜ ٛز٤خ١ أ٩ ه٬ٜ أ٭ د٩ٛش ٩حُٔض ه٬ٜ ٩21 20ه٬ٜ حٛشًٞ ٠ٟخ ط٤ض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدطخ١  (ؿٰٞ)

ُٮ ( رخء)٩( أَٛ)ٛظ٤ِٰز حِٛٔشط٢ٰ رخٛظذحرٰش ح٠ٛظخزس حٛظوخ١٩ ٟن ح٠ٛل٠٘ش أ١ طلٰؾ حٛشثٰظ ه٠ًٜخ 

أ٩ حٛذه٪س ٯ٪ًٟخ هٔذ طزٰٜي ٓشحس حالط٨خٝ  30أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ ٩ُٮ ًؼ٪١ ٨ٟٜش ال طظـخ٩ص 

 .ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ

 

ُٮ د٩ٛش أ٩ ٯخؼن  ٯٰٔٞأٟش ح٤ٛٔٚ رشخض ه٤ذٟخ طظوْٜ حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ أ٩  (دحٙ)

ُٯشعٚ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، روذ حٛظشخ٩س ٟن ، (ؿٰٞ)ٛغٜـش د٩ٛش ًٰش طٜٖ ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حِٛٔشس 

أ٩ أؿٚ طزٰٜي حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س خ ٜٛظوخ١٩ ا٬ٛ حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش ٢ٟ حٛشثٰظ، ؿًٜز

 .د١٩ طؤخٰش ٢ٟ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ أ٩ أٟش ح٤ٛٔٚ ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ

 

ٓشحس حالط٨خٝ أ٩ أ١ ٟلخ٩الص ٟؤ٪ٛش ؿشص ٛظزٰٜي ؼزض ٨ُٰخ ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ ُٮ حٛلخالص حٛظٮ ُٯ (٧خء)

روذ حٛظشخ٩س ٟن ٓخػٮ أ١ ٯٔشس ح٠ٛظ٨ٞ ٨٤٘ٛ٩خ ُشٜض، ا٬ٛ حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ 

ه٢ ؿشٯْ رـشٯٔش أخش٫، ر٠خ ُٮ رٖٛ حإلؿشحء ط٤ِٰز طزٰٜي  ،ُٮ ٧زح حٛظذدحإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش 

 .    اؿشحءحص حإلهال١ حٛوخٝ
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 يكشس 76انًبدح 

 َشش هشاس االرٓبو

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10أػِٰض ُٮ )

 

 ،(٧خء)حِٛٔشس  ،76، ر٠خ ٯظ٪حُْ ٟن حٛٔشحس حٛظخدس ه٢ حٛشثٰظ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس ٯٔ٪ٝ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

٤ٛشش٥ ُٮ حٛظلَ  ٟو٤ٰش ٧ٰجشأ٭  أ٩حٛذ٩ٙ ح٠ٛو٤ٰش ٢ٟ د٩ٛش أ٭ حٛغٜـخص ُٮ ربسعخٙ ٣ض اهال١ ا٬ٛ 

حٛـ٨٠٪س ُٯوٜٞ ٩أ٩ ٩عخثٚ حإلهالٝ حألخش٫، ر٠خ ٨ُٰخ شز٘ش حال٣ظش٣ض، /أ٩ ٛزؼ٦ ُٮ حٛشحدٯ٪ ٩حٛظِٜضٯ٪١ ٩/٩

طغٰٜٞ ٣ِغ٦ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ حٛخؼ٪م ُٮ ؿ٠ٰن حألك٪حٙ ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ  ٯذه٪٩ر٠٪ؿز٦ ر٪ؿ٪د ٓشحس حط٨خٝ 

 .ح٠ٛل٠٘ش ه٨ٰٜخؿالم ا٬ٛ اص ه٢ ٟ٘خ١ ٩ؿ٪د ح٠ٛظ٨ٞ حإلهال١ ٗٚ ٢ٟ ٯ٠ٜٖ ٟوٜ٪ٟخ٩ٯذه٪ . الخظظخط٨خ

 

 

 األٔايش ٔانطهجبد ٔانًزكشاد: انوغى انثبَٙ

 

 77انًبدح 

 هٕاػذ ػبيخ

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أ٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ، اطذحس حأل٩حٟش  (أَٛ)

٩حٛذه٪حص ٜٛلؼ٪س ٩ح٠ٛزٗشحص ٩أ٩حٟش ح٤ٛٔٚ ه٤ذٟخ ٯ٘٪١ رٖٛ ػش٩سًٯخ ألًشحع حٛظلْٰٔ أ٩ 

 . ٛظلؼٰش حٛذه٪٫ أ٩ حٛغٰش ر٨خ

 

ش ػش٩سًٯخ ٤ٟ٩خعًزخ أ١ ، ٯ٢٘٠ أل٭ ُشٯْ ه٤ذٟخ ٯش٫ حأل16ٟرخٛشًٞ ٠ٟخ ٧٪ ٩حسد ُٮ ح٠ٛخدس  (رخء)

ٯـٜذ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حٛظشخٰض ٦ٛ ربؿشحء طذحرٰش طلٰٰٔٔش، الع٠ٰخ حعظـ٪حد 

ٯ٪٣ٰ٪ /كضٯشح١ 5أػِٰض ُٮ ). ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ ٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ أ٩ حٛش٨٪د ٩ؿ٠ن حألدٛش ٩حٛظلْٰٔ ح٠ٰٛذح٣ٮ

2009) 

 

ش اطذحس ٟزٗشس ط٪َٰٓ رلْ ٟظ٨ٞ، ه٤ذٟخ ٯـٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯ (ؿٰٞ)

ٯ٢٘٠ ٨ٛزح حٛٔخػٮ، ارح ٗخ٣ض ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ رٖٛ، أ١ ٯٔشس حهظزخس حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س أٗؼش 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ  ٨خطش٠ٰٓأهٰذ ). ٟالءٟش ُٰظذس رخٛظخٛٮ ٧ز٥ حٛذه٪س

 

س ٜٛلؼ٪س، ٦٤٘٠ُٰ اٟخ ه٤ذٟخ ٯـٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش اطذحس ده٪ (دحٙ)

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ  ٨خطش٠ٰٓأهٰذ ). حالعظـخرش ٨ٛزح حٛـٜذ أ٩ طٔشٯش اطذحس ٟزٗشس ط٪َٰٓ

 

رخعظؼ٤خء ٟزٗشحص حٛظ٪َٰٓ، ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ه٤ذٟخ طٔظؼٮ ٟظٜلش حٛوذحٛش ( ٧خء) 

 5ُٮ  ٨خطش٠ٰٓأهٰذ ). رٖٛ، أ١ ٯظذس طٜٔخثًٰخ ٗٚ أٟش ػش٩س٭ ٜٛظلؼٰش ٠ٜٛلخ٠ٗش ٩ٜٛغٰش ر٨خ

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١
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 78انًبدح 

 انذػٕح نهحؼٕس أيبو انًحكًخ 

 

شحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، أ٩ طٜٔخثًٰخ ارح سأ٫ ُٮ رٖٛ ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿ (أَٛ)

كِخكًخ ه٬ٜ ٟظٜلش حٛوذحٛش، أ١ ٯظذس ده٪س ٜٛلؼ٪س ٯ٪ؿ٨٨خ ا٬ٛ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ 

 . حٛشخ٧ذ

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛذُخم، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯ٪ؿ٦ ا٬ٛ شخ٧ذ ده٪س  (رخء)

 .  ٜٛلؼ٪س

 

ٯزّٜي سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٣غخش ٟظذٓش ه٢ حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س ا٬ٛ حٛشخض ح٠ٛو٤ٮ ر٨خ أ٩ ا٬ٛ  (ؿٰٞ)

حٛغٜـخص ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٨ٰٛخ حٛذه٪س ر٠خ ٨ُٰخ حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش ٜٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯٰٔٞ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ 

خ أ٩ ٢ٟ حٛشخ٧ذ ه٬ٜ أسػ٨خ أ٩ ػ٢٠ ٩الٯظ٨خ حٛٔؼخثٰش أ٩ ٗخ١ ٦ٛ آخش ٟلٚ آخٟش ٟوش٩ٍ ٨ُٰ

ٯـٜذ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش أٯًؼخ ه٤ذ حالٓظؼخء ٟ٪حُٔش حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش . ح٢٘٠٠ٛ أ١ ٯظ٪حؿذ ٨ُٰخ

 .  ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش

 

أ١ طلذد حٛذه٪س ٜٛلؼ٪س ٟ٘خ٣ًخ آخش ًٰش ٟ٘خ١ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش ٠ٰٛؼٚ ٦ُٰ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ  ٯ٢٘٠ (دحٙ)

 .    أ٩ حٛشخ٧ذ

 

 

 

 79انًبدح 

 يزكشاد انزٕهٛق 

 

( 1)ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، اطذحس ٟزٗشس ط٪َٰٓ   (أَٛ)

٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ أال ٯوشٓٚ ( 2)؛ حالٓظؼخء ه٤ذ ،٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ ٟؼ٪ٙ حٛشخض أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش

حٛشخض حٛظلْٰٔ أ٩ حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ُٯوَشػ٠٨خ ٜٛخـش ٗظوشٯغ أ٭ ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ 

ٜٛظظشٍ حٛز٭  ٠ٟخػٚ اؿشحٟٮرظظشٍ ٜٛلئ٩ٙ د١٩ ٰٓخ٦ٟ ( 3)حٛش٨٪د ٜٛخـش أ٩ حٛظ٨ذٯذ؛ أ٩ أ٩ 

ٯـذ أ١ طظؼ٢٠ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ أٟشًح ر٤ٔٚ ح٠ٛظ٨ٞ رظ٪سس هخؿٜش ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش . ٯشظز٦ رٰٔخ٦ٟ ر٦

 (2010 ٣٪٠ُزش/طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ ). ُ٪س ط٪٦ِٰٓ

 

ٯلِق سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ حألطٰٜش ٩ٯظ٪٬ٛ اهذحد ٣غخ ٟظذٓش ه٨٤خ طل٠ٚ خظٞ   (رخء)

 .ح٠ٛل٠٘ش

 

ٯشُْ ٟن ٗٚ ٣غخش ٟظذٓش ؿزْ حألطٚ ه٢ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ ٣غخش ؿزْ حألطٚ ه٢ ٓشحس حالط٨خٝ  (ؿٰٞ)

ُٮ  ٩رٰخ١ رلٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ( ٗخٍ)، حِٛٔشس 68ح٠ٛظذّ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 
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٩كٰؼ٠خ . ، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯ٩67ٚ 66، ٢ٟ65 ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩ح٠ٛ٪حد  16ح٠ٛخدس 

 . أ٢ٟ٘، ط٘٪١ ٧ز٥ ح٠ٛغظ٤ذحص ٟ٘ظ٪رش رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ ح٠ٛشظز٦ ر٦

 

ٟن ٟشحهخس أ٭ أٟش ٓذ ٯظذس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، ٯ٢٘٠ ٛشثٰظ حٜٛٔٞ أ١   (دحٙ)

ألطٚ ه٢ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ أ٩ ه٢ أٟش ح٤ٛٔٚ ارح ٗخ١ ح٠ٛظ٨ٞ ٟلظـًضح ا٬ٛ ٯلٰٚ ٣غخش ٟظذٓش ؿزْ ح

حٛشخض أ٩ حٛغٜـخص ح٠ٛ٪ؿ٦ ا٨ٰٛٞ حألٟش أ٩ ح٠ٛزٗشس ر٠خ ُٮ رٖٛ حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش ( 1: )ٗٚ ٢ٟ

ٜٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯٰٔٞ ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ أسػ٨خ أ٩ ػ٢٠ ٩الٯظ٨خ حٛٔؼخثٰش، أ٩ ٗخ١ ٦ٛ آخش ٟلٚ آخٟش 

ح٨ٰٛجش حٛذ٩ٰٛش ( 2)ٯوظٔذ سثٰظ حٜٛٔٞ رؤ٦٣ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛظ٨ٞ أ١ ٯظ٪حؿذ ٨ُٰخ؛  ٟوش٩ٍ ٨ُٰخ، أ٩ طٜٖ حٛظٮ

ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ًُٔخ ٜٛشش٩ؽ ح٠ٛلذدس ٢ٟ ٓزٚ ٓخػٮ حإلؿشحءحص ( 3)ح٠ٛو٤ٰش ر٠خ ُٮ رٖٛ حإل٣ظشر٪ٙ؛ 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش

 

ـخص حٛظٮ ط٪ؿ٦ ا٨ٰٛخ ح٠ٛزٗشس ر٪ؿ٪د أ١ ٯظ٬ٜ ه٬ٜ ٯزٜي سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش حٛشخض أ٩ حٛغٜ (٧خء)

ح٠ٛظ٨ٞ، ه٤ذ ط٪٦ِٰٓ، ٓشحس حالط٨خٝ ٩طزٰٗش٥ رلٔ٪٦ٓ رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ، ٩أ١ ُٯ٤ز٦ ر٨ز٥ حٌٜٛش ٣ِغ٨خ رل٦ٔ ُٮ 

 .حٛظضحٝ حٛظ٠ض ٩رؤ١ أ٭ طظشٯق ٯظذس ه٦٤ عٰغـٚ ٩ٯ٢٘٠ حعظخذح٦ٟ ٗذٰٛٚ

 

ٜي ح٠ٛظ٨ٞ، ه٤ذ ط٪٦ِٰٓ، ٓشحس حالط٨خٝ أ٩ طشؿ٠ش ه٦٤ ، ارح أر(٧خء)رخٛشًٞ ٠ٟخ ٧٪ ٩حسد ُٮ حِٛٔشس   (٩ح٩)

٩رٰخ١ حٛظزٰٗش رلٔ٪٦ٓ رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ ٩ٓخدس ه٬ٜ ٓشحءط٨خ، ط٤ظِٮ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٙ حٛلخؿش ا٬ٛ طال٩ط٨خ 

 . ه٦ٰٜ ٛذ٫ ط٪٦ِٰٓ

 

ه٤ذٟخ ط٤ِز عٜـخص حٛذ٩ٛش ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ حٛظٮ أطذسط٨خ ح٠ٛل٠٘ش، ٯـ٪ص ٛوؼ٪ ٢ٟ ٟ٘ظذ  (صح٭)

 . ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ١ ٯ٘٪١ كخػشًح ٤ٟز ٛللش حٛظ٪َٰٓ

 

  (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ٌٟٜخس ُٮ ) (كخء)

 

 . طـزْ حألك٘خٝ أهال٥ أٯًؼخ ه٬ٜ ح٠ٛشظز٦ ر٨ٞ، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ  (ؿخء)

 

 

 80انًبدح 

 نزغهٛى انًؤهذا

 

ارح ٗخ١ حٛشخض حٛز٭ ٯـٜذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ٟؼ٪٦ٛ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٟالكًٔخ ُٮ ٛز٤خ١ 

أ٩ ٯ٠ؼٮ هٔ٪رش ٦ُٰ ٛـشٯ٠ش ًٰش حٛـشٯ٠ش حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ طٔن ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش، ٯـ٪ص حٛـٜذ ٢ٟ 

ٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش ؿٜذ ٩ٯـ٪ص أٯؼًخ ٛٔخػ. حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش طغٰٜٞ ٧زح حٛشخض ٟئٓظًخ

طغٰٜٞ ٧زح حٛشخض ٟئٓظًخ ٢ٟ أٯش د٩ٛش ػخٛؼش ٩حُٔض ه٬ٜ ط٤ِٰز رٖٛ ر٠٪ؿذ حطِخّ أرشٟظ٦ ٟن ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٧ٮ 

 . ٟٜضٟش ر٠ؼٚ ٧زح حٛظوخ١٩ ٟن ح٠ٛل٠٘ش ر٤خًء ه٬ٜ أ٭ أعخط آخش
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 81انًبدح 

 إطذاس رظبسٚح انًشٔس

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، روذ حٛظشخ٩س ٟن   (أَٛ)

حٛغٜـش ح٠ٛخظظش ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش، أ١ ٯؤٟش سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ربطذحس طظشٯق ٟش٩س ٜٛشخ٧ذ 

ق ٯـذ أ١ ٯلذد حألٟش حألعزخد ح٠ٛغّ٪ًش ٤٠ٛق طظشٯ. أ٩ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ًٰش ح٠ٛ٪ٓ٪٢ُٰ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ح٠ٛش٩س ٩أٯش شش٩ؽ أخش٫ ٟالث٠ش

 

ٯ٤٠ق حٛظظشٯق . ُٯزٜي طظشٯق ح٠ٛش٩س ا٬ٛ حِٛشٯْ حٱخش ٩ا٬ٛ حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُٮ حٛذ٩ٛش  (رخء)

٩ٯ٤٠ق أٯؼًخ حٛلظخ٣ش ح٠ٛئٓظش ٢ٟ ح٠ٛالكٔش ٠ُٰخ خال ح٠ٛالكٔش ُٮ . كظخ٣ش ٟئٓظش ٢ٟ حٛظ٪َٰٓ

 . ده٪٫ ٟشُ٪هش أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٓزٚ اطذحس طظشٯق ح٠ٛش٩س ٧زح

 

٠ش٩س ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٢ٟ حٌٛشُش، ٯـ٪ص ألكذ ارح طذس حألٟش ر٤٠ق طظشٯق حٛ  (ؿٰٞ)

 . حِٛشٯ٢ٰٔ أ١ ٯظٔذٝ رخعظج٤خٍ ؿو٤ًخ ر٨زح حألٟش أٟخٝ ًشُش حالعظج٤خٍ خالٙ ػالػش أٯخٝ

 

 

 82انًبدح 

 رُلٛز انذػٕاد ٔانًزكشاد ٔاألٔايش ٔانطهجبد

 

لخٙ ده٪س ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس ه٤ذٟخ ط ،(ؿٰٞ)حِٛٔشس  ،76ح٠ٛخدس  ه٬ٜ حٛشًٞ ٠ٟخ ط٤ض ه٦ٰٜ  (أَٛ)

ط٪َٰٓ أ٩ أٟش رخ٤ٛٔٚ ا٬ٛ ٛز٤خ١ أ٩ ا٬ٛ د٩ٛش ٩حُٔض ه٬ٜ حٛظوخ١٩ ٟن ح٠ٛل٠٘ش أ٩ اكذ٫ أؿ٨ضط٨خ أ٩ 

د٩ٛش حٛظضٟض طٔذٯٞ ح٠ٛغخهذس ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ر٤خًء ه٬ٜ أ٭ أعخط آخش، طظظشٍ حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش 

 ٣٪٠ُزش/طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ّذٛض ُٮ ُه). رذ١٩ طؤخٰش ٩رخٛو٤خٯش حٛ٪حؿزش ٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ كغ٢ حٛظ٤ِٰز

2010) 

 

ه٤ذٟخ ٯ٘٪١ حٛشخض ح٠ٛو٤ٮ رخٛذه٪س ٜٛلؼ٪س أ٩ ر٠زٗشس حٛظ٪َٰٓ أ٩ رخألٟش رخ٤ٛٔٚ ٠ًٰٟٔخ ُٮ رٜذ  (رخء)

، ٯ٪ؿ٦ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، روذ (أَٛ)أ٩ خخػًوخ ٛغٜـش رٜذ ًٰش حٛزٜذح١ ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حِٛٔشس 

٪س أ٩ حٛظشخ٩س ٟن حٛشثٰظ، ؿٜزًخ رخٛظوخ١٩ ا٬ٛ حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُٮ حٛزٜذ ح٠ٛو٤ٮ ٯش٠ٚ حٛذه

 . ح٠ٛزٗشس أ٩ حألٟش

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ ٢ٟ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، أ٩ طٜٔخثًٰخ روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حٛذُخم،  (ؿٰٞ)

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حٛـٜذ ٢ٟ حٛذ٩ٛش أ٩ ٢ٟ حٛذ٩ٙ 

 . رذ١٩ ح٠ٛغخط رلٔ٪ّ حٌٰٛشح٠ٛو٤ٰش حهظ٠خد اؿشحءحص حكظٰخؿٰش ٛظـ٠ٰذ أط٪ٙ ح٠ٛظ٨ٞ 
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 83انًبدح 

 اإلخشاءاد ثؼذ انزٕهٛق

 

طظ٪٬ٛ . طلظـض حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ٛذ٫ ط٪٦ِٰٓ ٩طزّٜي سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش رزٖٛ ُ٪ًسح

حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش ح٠ٛو٤ٰش ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩ه٤ذ حٛلخؿش عٜـخص حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش طشطٰذ ه٠ٰٜش ٣ٔٚ 

  .ٟشُْ حالكظـخص حٛظخرن ٠ٜٛل٠٘شح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ا٬ٛ 

 

 

 84انًبدح 

 إطذاس يزكشح رٕهٛق دٔنٛخ

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، أ١ ٯٔشسح 

اطذحس ٟزٗشس ط٪َٰٓ د٩ٰٛش رلْ ح٠ٛظ٨ٞ طشُن ا٬ٛ ٗٚ حٛذ٩ٙ ٢ٟ خالٙ أٯش ٧ٰجش د٩ٰٛش ٟخظظش ر٠خ ُٮ رٖٛ 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ ). ٤ٟل٠ش حإل٣ظشر٪ٙ ٩ٟ٘ظذ ٯ٪س٩ر٪ٙ
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85انًبدح   

 اعزدٕاة انًزٓى

 

ال ٯغظـ٪د ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ح٠ٛظ٨ٞ، ر٠خ ُٮ رٖٛ روذ ؿٜغش ح٠ٛؼ٪ٙ حأل٬ٛ٩، ُٮ ًٰخد ٟلخٝ، اال ارح  (أَٛ)

٩ارح أهشد ح٠ٛظ٨ٞ الكًٔخ ه٢ سًزظ٦ . ط٤خصٙ ح٠ٛظ٨ٞ ؿ٪حهًٰش ٩ر٪ػ٪ف ه٢ ك٦ٔ ُٮ حالعظوخ٣ش ر٠لخٝ

 . ُٮ حالعظوخ٣ش ر٠لخٝ، ٯظ٪َٓ حالعظـ٪حد ك٤ٰجز ٩ال ُٯغظؤ٣َ اال رلؼ٪س ح٠ٛلخٟٮ

 

ا١ حإلؿشحءحص . 65ه٤ذ حٛزذء رخالعظـ٪حد، ٯزٜي ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ح٠ٛظ٨ٞ رلٔ٪٦ٓ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (رخء)

٩حالعظـ٪حد، ر٠خ ُٮ رٖٛ ط٤خصٙ ح٠ٛظ٨ٞ ه٢ حٛلْ ُٮ حالعظوخ٣ش  65ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

ر٠لخٝ، طغـٚ رظظ٪ٯش حِٰٛذٯ٪ أ٩ ارح طوزس رٖٛ رخٛظغـٰٚ حٛظ٪طٮ ٩ًُٔخ ٛإلؿشحءحص ح٤٠ٛظ٪ص 

 . 66خ ُٮ ح٠ٛخدس ه٨ٰٜ

 

 

 

 يشبسكخ انًزؼشسٍٚ كٙ اإلخشاءاد : انوغى انثبنث

 

 86انًبدح 

 يُح طلخ انًزؼشس انًشبسى كٙ اإلخشاءاد  

 

، ٯـ٪ص ٛألشخخص 68روذ طظذٯْ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٛٔشحس حالط٨خٝ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس   (أَٛ)

حٛزٯ٢ ٯذه٪١ رؤ٨٣ٞ ٟظؼشس١٩ ٣ظٰـش ؿشٯ٠ش طذخٚ ُٮ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش حٛـٜذ ٢ٟ ٓخػٮ 

٢ٟ  17حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٤ٟل٨ٞ طِش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 .ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ

 

ه٤ذٟخ ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٟخ ارح ٗخ١ ربٟ٘خ١ ح٠ٛظؼشس ح٠ٛشخسٗش ُٮ حإلؿشحءحص،  (رخء)

 :ٯؤخز ُٮ حالهظزخس رش٘ٚ خخص حٱطٮ

 

ٟخ ارح ٩ُّش ّٟٔذٝ حٛـٜذ ٩عخثٚ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طؼزض رظ٪سس أ٩ٰٛش ح٦٣ ٟظؼشس رخ٠ٛو٬٤  (1)

 ٢ٟ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس؛ 2ح٠ٛٔظ٪د ُٮ ح٠ٛخدس 

 

 ٗخ١ طٞ ح٠ٛغخط رخ٠ٛظخٛق حٛشخظٰش ٠ّٛٔذٝ حٛـٜذ؛ ٟخ ارح (2)

 

ٟخ ارح ٗخ٣ض ٟشخسٗش ّٟٔذٝ حٛـٜذ ح٠ٛذ٬ٛ ر٨خ ط٨ذٍ ا٬ٛ ط٦٤ٰ٘٠ ٢ٟ هشع ٩ؿ٨ش ٣لش٥  (3)

 ٩ش٪ح٦ًٜ؛

 

ٟخ ارح ٗخ٣ض ٟشخسٗش ّٟٔذٝ حٛـٜذ ح٠ٛذ٬ٛ ر٨خ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ ط٘٪١ ٟؼشس أ٩ ٟظوخسػش ٟن  (4)

 .٩ح٠ٛـشدسكٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٟٔظؼٰخص ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش 
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 :٩ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯؤخز ُٮ حالهظزخس أٯؼًخ

 

ٟخ ارح ٗخ١ ٢ٟ شؤ١ ٟٔذٝ حٛـٜذ أ١ ٯ٘٪١ شخ٧ًذح ٗ٪٦٣ ٯ٠ٜٖ ٟوٜ٪ٟخص ٩حٓوٰش ؿذٯش طظ٤خ٩ٙ  (5)

 ادح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ رشحءط٦؛

 

٢ ٟخ ارح ٗخ٣ض ح٠ٛظخٛق حٛشخظٰش ح٠ٛشش٩هش ٠ٛٔذٝ حٛـٜذ ح٠ٛو٤ٰش ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش ٟخظِٜش ه (6)

 ٟظخٛق عخثش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ا١ ٩ؿذ٩ح؛ 

 

ٟخ ارح ٗخ٣ض ح٠ٛشخسٗش ح٠ٛـٜ٪رش ٠ٛٔذٝ حٛـٜذ ٢ٟ شؤ٨٣خ ح٠ٛغخط ر٤ضح٧ش حإلؿشحءحص ٧٩ٰزظ٨خ  (7)

 ٩كغ٢ ح٣ؼزخؿ٨خ ٩ٟ٪ػ٪هٰظ٨خ؛    

 

 شحءحص؛ حإلؿ ٟخ ارح ٗخ٣ض ح٠ٛشخسٗش ح٠ٛـٜ٪رش ٓذ طغزذ طؤخٰشًح ًٰش ٟزشس أ٩ ط٠ظ رِوخٰٛش  (8)

 

ٟخ ارح ٗخ٣ض ح٠ٛشخسٗش ح٠ٛـٜ٪رش ٓذ طئػش عٜزًخ ه٬ٜ عالٟش حإلؿشحءحص أ٩ عالٟش أ٭ شخض  (9)

 ٟو٤ٮ ٨ُٰخ؛

 

 .ٟخ ارح ٗخ٣ض ح٠ٛشخسٗش ح٠ٛـٜ٪رش طخذٝ رش٘ٚ أ٩ رآخش ٟظٜلش حٛوذحٛش (10)

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ )

 

رخ٠ٛشخسٗش ٨ُٰخ ه٢ ؿشٯْ ٠ٟؼٚ ٓخ٣٪٣ٮ ٟخ ٛٞ ٯؤر١ ٦ٛ ٯٔ٪ٝ ح٠ٛظؼشس ح٠ٛشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص  (ؿٰٞ)

ٯِظٚ ٓخػٮ ٩. حالٓظؼخء رخالٍ رٖٛ كغذٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ح٠ٛو٤ٰش 

ارح ٩ٯـ٪ص ٦ٛ، . ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم حالعظ٠خم ا٬ٛحإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م روذ 

، أ١ ٯلذد هذد ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛخ٪٢ٰٛ هشع ٩ؿ٨خص (رخء)خٯٰش ح٠ٛوذدس ُٮ حِٛٔشس ط٪حُشص ح٠ٛو

٩ٯـ٪ص ٦ٛ أ١ ٯٔشس ط٢ٰ٘٠ ٟـ٠٪هش أ٩ ٟـ٠٪هخص ٢ٟ ٣لش٧ٞ ٩ش٪ح٨ًٜٞ ُٮ اؿخس حإلؿشحءحص، 

ه٢ ؿشٯْ هذد ٢ٟ ح٠٠ٛؼ٢ٰٜ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ح٠ٛشظش٢ٰٗ ٯٔ٪ٝ  إلؿشحءحصحح٠ٛظؼشسٯ٢ ٢ٟ ح٠ٛشخسٗش ُٮ 

ُهّذٛض ) . ٟخ ٛٞ ٯئد حألٟش ا٬ٛ طؼخسد ُٮ ح٠ٛظخٛقسثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش رظو٨٤ٰٰٞ  ٩ٯؤٟش، ٧٪ رظلذٯذ٥

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ 

 

ٯـ٪ص ِٜٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٛألشخخص حٛزٯ٢ ٯـخٛز٪١ ر٤٠ل٨ٞ طِش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص  (دحٙ)

أٟخٝ ًشُش حالعظج٤خٍ ػ٢٠  ه٢ ؿشٯْ حعظج٤خٍ ٯٔذٝ( ؿٰٞ)حٛـو٢ رخٛٔشحس حٛظخدس ر٠٪ؿذ حِٛٔشس 

 . ٨ٟٜش عزوش أٯخٝ

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛظؼشس ًٰش ح٠ٛٔظذس ٟخدًٯخ حٛز٭ ٤ٟق طِش ح٠ٛظؼشس ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص   (٧خء)

ِٔشس حِٛشهٰش ، حٛ(ؿٰٞ)ِٛٔشس ح ، ٠ٜٛ51خدس  حالعظوخ٣ش ر٠٠ؼٚ ٓخ٣٪٣ٮ ٯو٦٤ٰ ٦ٛ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ

٣٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ ٩10ُٮ  2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض . )(ؿٰٞ)، حِٛٔشس ٩86ح٠ٛخدس  ،(3)

2010 ) 
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ح٠ٛظؼشسٯ٢  ٯـ٪ص ٛشثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش طٔذٯٞ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ه٢ عٰش حإلؿشحءحص ُٮ حٛٔؼٰش ا٬ٛ  (٩ح٩)

 .ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص أ٩ ا٬ٛ ٠ٟؼ٨ٰٜٞ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣

 

حسط٘ز٨خ أ٭  ٮحٛـشحثٞ حٛظ رغزذ حألر٢ٟ٫ خ٬٣ ك٘ٞ ٨٣خثٮ أ٦٣ ٟظؼشس ه ٯز٢ّٰ شخضٯـ٪ص أل٭  (صح٭)

ٌشع ٠ٟخسعش ٢ٟٛ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٣غخش ٟظذٓش ٢ٟ حٛل٘ٞ ٟظ٨ٞ طذٯ٦٤ ح٠ٛل٠٘ش أ١ ٯـٜذ 

ًُٔخ ٠ٛخ ط٤ض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس رٖٛ ٩٩ ،ر٠٪ؿذ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛ٪ؿ٤ٰش أ٩ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حألخش٫ رحص حٛظٜشكٔ٪٦ٓ 

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮطششٯ٢  10أػِٰض ُٮ ). ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ 25

 

 

 87انًبدح 

 كٛلٛخ يشبسكخ انًزؼشسٍٚ كٙ اإلخشاءاد 

 

ٟخ ٛٞ ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، طٜٔخثًٰخ أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٩ػن روغ   (أَٛ)

حٰٛٔ٪د حٛظٮ طٔظؼ٨ٰخ ٟظٜلش حٛوذحٛش، ٯلْ ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٟشحؿوش ٗٚ 

٠َٜٛ، ح٠ٛغظ٤ذحص حٛظٮ أ٩ده٨خ حِٛشٯٔخ١، ؿخ٠ٛخ أ١ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ ٓذ أر٨ٌٜخ ِٜٛشٯْ حٱخش، ٩ٗزٖٛ ح

رخعظؼ٤خء أ٭ ٟ٪حد عشٯش أ٩ أ٭ ٟ٪حد طٞ طٔذٯ٨٠خ رظ٪سس ًٰش ٩ؿخ٧ٰش، حٛز٭ ع٦٠ٜ ٓخػٮ 

ُٮ ُهّذٛض ). 95حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٓزٚ رذء ح٠ٛلخ٠ٗش ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30

 

ح٠ٛلخ٠ٗش ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯـ٪ص ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص حٛـٜذ خالٙ  (رخء)

. حٛغ٠خف ٨ٛٞ، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، رخعظذهخء حٛش٨٪د أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ طٔذٯٞ أدٛش أخش٫

٩ٯـ٪ص ٨ٛٞ أٯؼًخ، ربر١ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩طلض اششح٨ُخ، ٩روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، 

 .زخص ٩ح٠ٛزٗشحصحعظـ٪حد حٛش٨٪د أ٩ اخؼخه٨ٞ العظـ٪حد ٟؼخد ٩طٔذٯٞ حٛـٜ

 

ُٮ ٟشكٜش طلذٯذ حٛؤ٪رش، ٩ششؽ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار١ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ٯـ٪ص ٌٛشُش   (ؿٰٞ)

حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ع٠خم ٟظؼشسٯ٢ ٟشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص أ٩ حٛغ٠خف ٨ٛٞ رظٔذٯٞ ٟالكلخص خـٰش 

 . طظوْٜ رؤػش حٛـشحثٞ ه٨ٰٜٞ

 

١ ٢ٟ ًشُش حالعظج٤خٍ روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ ُٮ ٟشكٜش حالعظج٤خٍ، ٩ششؽ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار  (دحٙ)

حِٛشٯ٢ٰٔ، ٯـ٪ص اششحٕ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص رخٛـشٯٔش حٛظٮ طشح٧خ ًشُش 

 . حالعظج٤خٍ ٤ٟخعزش
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 هبػٙ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ: انوغى انشاثغ

 

  88انًبدح 

 دٔس هبػٙ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ هجم رظذٚن هشاس االرٓبو 

 

ٯِظٚ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٓزٚ طظذٯ٦ٔ ٓشحس حالط٨خٝ، ُٮ ؿٜزخص ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛشحٰٟش ا٬ٛ  (أَٛ)

اطذحس أ٩حٟش أ٩ ده٪حص ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشحص أ٩ أٯش أ٩حٟش أخش٫ ػش٩سٯش ٛغٰش حٛظلْٰٔ، ٦ٛ٩ 

 . طزًوخ ٛزٖٛ اطذحس حأل٩حٟش أ٩ حٛذه٪حص ٜٛلؼ٪س أ٩ ح٠ٛزٗشحص

 

ٛذ٫ حٛغٜـخص حٜٛز٤خ٣ٰش ا٬ٛ ه٨ذس ح٠ٛل٠٘ش ُٮ اؿخس حٛظلْٰٔ ُٮ ه٤ذٟخ ٯ٤ٔٚ شخض ٟلظـض   (رخء)

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٩رخعظؼ٤خء حٛلخالص حٛظٮ ط٤ـزْ  4حالهظذحء ه٬ٜ حٛلشٯش٭، ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

، ُو٬ٜ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رذ١٩ ارـخء، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ (رخء)، حِٛٔشس 17ه٨ٰٜخ ح٠ٛخدس 

ًٔخ ٠ٜٛوٰخس ح٠ٛلذد ُٮ ح٠ٛخدس  ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ح٠ٛلظـض، حٛظ٪َٰٓ رظؼزٰض ، أ١ ٯؤٟش ٩102طـزٰ

٩ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش حألخٰشس، ٯلذد شش٩ؽ اؿالّ . أ٩ اخالء عز٦ٰٜ ر٠٪ؿذ ٓشحس ٟوٜٚ حالكظٰخؿٮ

طششٯ٢  10ُهّذٛض ُٮ ) .102ٯـ٪ص حعظج٤خٍ ٧زح حٛٔشحس ٩ًُٔخ ٛإلؿشحء ح٠ٛلذد ُٮ ح٠ٛخدس . حٛغشحف

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ

 

ٯظخز ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٗٚ حٛخـ٪حص حٛالصٟش ٛؼ٠خ١ حٛظلؼٰش حِٛوخٙ ٩حٛغشٯن ٜٛٔؼخٯخ  (ؿٰٞ)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). حٛظٮ طذخٚ أ٩ ٓذ طذخٚ ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش

 

٤ذٟخ ٯوظزش ٨ٛز٥ حٌٛخٯش، ٯلٰٚ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، خالٙ حٛظلٰٔٔخص ٩ه (دحٙ)

رٖٛ حٛ٪ٓض ٤ٟخعًزخ، أٯش ٟ٪حد ٯوظزش٧خ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ػش٩سٯش ٠٠ٛخسعش ٨ٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص 

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). ٩68 11حٛظ٨٠ٰذٯش ٩الع٠ٰخ طٜٖ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدط٢ٰ 

2009) 

 

إلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩ح٠ٛذهٮ أهال٥، ٯـظ٠ن ٓخػٮ ح( دحٙ)٩( ؿٰٞ)ٛألًشحع ح٠ٛز٤ٰش ُٮ حِٛٔشط٢ٰ  (٧خء)

حٛوخٝ أ٩ ٠ٟؼٚ ٟو٢َٰ ٢ٟ ٓز٦ٜ، ارح ٛضٝ حألٟش، ٟشس ٗٚ ش٨ش خالٙ حٛظلْٰٔ ٓزٚ طظذٯْ ٓشحس 

. ٩ٯوذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش طٔشٯًشح عشًٯخ ٩ًٰش ٩ؿخ٧ٮ ه٢ طٜٖ حالؿظ٠خهخص. حالط٨خٝ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ )

 

خ٧ٰش ٗٚ ح٠ٛغظ٤ذحص ٩ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ٯز٨ٌٜخ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص طز٬ٔ عشٯش ٩ًٰش ٩ؿ (٩ح٩)

ٟن ٟشحهخس ( ٧خء)، ٩أٯش طٔخسٯش أهَذص ر٠٪ؿذ حِٛٔشس (دحٙ)حٛظ٨٠ٰذٯش خالٙ حٛظلْٰٔ ر٠٪ؿذ حِٛٔشس 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). أد٣خ٥( صح٭)أك٘خٝ حِٛٔشس 

 

أ٩ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ /روذ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ، ٯض٩د ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛذُخم رخ٠ٛغظ٤ذحص ٩ (صح٭)

، ؿخ٠ٛخ ط٘٪١ طٜٖ ح٠ٛغظ٤ذحص أ٩ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رحص أ٠٧ٰش رخ٤ٛغزش ا٬ٛ كٔ٪ّ حٛذُخم ٩ًُٔخ (٩ح٩)حِٛٔشس 

 ٩116 ٩115ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛ٪حد  ٩113 110ٛ٪حؿزخص ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدط٢ٰ 

   (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). ٩133 ٩118 ٩117
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 ثؼذ انُظش كٙ هشاس االرٓبو يٓبو هبػٙ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ

 

روذ طظذٯْ ٓشحس حالط٨خٝ، ٯ٤غْ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حٛظ٪حطٚ ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ أػ٤خء ح٠ٛشكٜش  (أَٛ)

 . حٛظ٨٠ٰذٯش

 

٩ٯظخز ٗٚ . ٯظلْٔ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٢ٟ أ١ حإلؿشحءحص طظٞ رذ١٩ أ٭ طؤخٰش ًٰش ٟزشس (رخء)

 . حٛظذحرٰش حٛالصٟش ٜٛظلؼٰش ٠ٛلخ٠ٗش هخدٛش ٩عشٯوش

 

ُٮ اؿخس طؤدٯش ٩كخث٦ِ، ٩ك٢ٰ ٯظز٢ٰ أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ رٖٛ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص  (ؿٰٞ)

العظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ ُٮ ًٰخد ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ُٮ ًٰخد حٛظ٨٠ٰذٯش طٜٔخثًٰخ ٩كغذ حالٓظؼخء، ح

ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯغظ٠ن ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ا٬ٛ . ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص

ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ُٮ ًشُش ح٠ٛزحٗشس ٩ٯظ٪٬ٛ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٙ ٠ٟؼٚ ه٢ ٜٓٞ 

 .ح٠ٛل٠٘ش ػزؾ ٟلؼش حالؿظ٠خم

 

. خػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٣ٔخؽ حالطِخّ ٣٩ٔخؽ حٛخالٍ رشؤ١ ح٠ٛغخثٚ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩حٛ٪ٓخثنٯغـٚ ٓ (دحٙ)

ٯـ٪ص ٦ٛ، ُٮ ٧زح حٛظذد، أ١ ٯؤٟش حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ربٯذحم 

 . ٟالكلخص خـٰش

 

ٯـش٭ الع٠ٰخ ه٬ٜ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯزٔٮ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ه٬ٜ حؿالم ر٠خ  (٧خء)

 . ك٢ٰ ٯظوْٜ حألٟش ر٠غخثٚ ٟلذدس ٟظ٤خصم ه٨ٰٜخ، ٩ٯـ٪ص ٦ٛ اكخٛش ٧ز٥ ح٤٠ٛخصهخص ا٬ٛ حٌٛشُش

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش طلذٯذ ٨ٟٚ ٛظٔذٯٞ ؿٜزخص ط٨٠ٰذٯش أ٩ دُ٪م أ٩ٰٛش ا٬ٛ أ١ ٯلخٙ  (٩ح٩)

 .ح٠َٜٛ ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 

أكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ه٢ طٔذٯٞ حهظشحػخص  ٯوظزش طخَٜ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩  (صح٭)

أ٩ ؿٜزخص خالٙ ح٨٠ٜٛش حٛظٮ كذد٧خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ خالٙ ح٨٠ٜٛش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ 

ُٮ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس، ط٤خصاًل ه٢ رٖٛ حٛلْ، اال أ٦٣ ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش 

 . ٔز٪ٛشسُن ٧زح حٛظ٤خصٙ ألعزخد ٟ

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯؤٟش، ألعزخد ٟٔز٪ٛش، ربكخٛش ؿٜزخص ط٨٠ٰذٯش أ٩ دُ٪م   (كخء)

 . أ٩ٰٛش ٜٛزض ٨ُٰخ خالٙ ح٤ٛلش ُٮ حألعخط

 

ه٤ذٟخ ٯش٫ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ حٛذُخم أ١ حٛظلْٰٔ ٯ٪ُش ُشطش ُشٯذس ألخز ش٨خدس أ٩ طظشٯق ٢ٟ   (ؿخء)

شخ٧ذ، أ٩ ُلض أدٛش ٓذ ال طو٪د ٟظ٪ُشس الكًٔخ خالٙ ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ ؿ٠و٨خ أ٩ حخظزخس٧خ، ٯـ٪ص 

ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أ٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ، حطخخر ٗٚ حإلؿشحءحص حٛؼش٩سٯش 
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حكظشحٝ ٟزذأ ط٘خُئ ٩عخثٚ ( د)عالٟش حإلؿشحءحص ح٠ٛظؤٜش رـ٠ن حألدٛش ٩كِل٨خ، ٩( أ: )خ١ٛؼ٠

 . حٛذُخم
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 انُظش ثبنذكٕع األٔنٛخ

 

 :ٯوظزش دًُوخ أ٩ًٰٛخ (أَٛ)

 

 حٛذُن روذٝ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش؛ (1)

 

 حٛذُن ر٪ؿ٪د هٰذ شٜ٘ٮ ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ؛ (2)

 

، أ٩ حٛذُن ر٪ؿ٪د ُظٚ ح٠ٛلخ٠ٗخص 70ُٮ ٓشحس حط٨خٝ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس حٛذُن رِظٚ ط٨ٞ طٞ ػ٨٠خ  (3)

 ؛141ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 

، حِٛٔشس 59أ٩ حٛذُن ح٠ٛز٤ٮ ه٬ٜ سُغ ؿٜذ رظو٢ٰٰ ٟلخٝ ٠ٗخ ٧٪ ٟٜل٪ف ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس  (4)

 ( أَٛ)

 

ح٠ٛ٪حد  طؼخس حٛذُ٪م ٩طٔذٝ خـًٰخ خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ه٬ٜ حألٗؼش ٢ٟ حؿالم ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛذُخم ه٬ٜ ٗٚ

طِظٚ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ُٮ (. 1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)،حِٛٔشس ٩110حإلُخدحص ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛخدس 

 .، ُِٰظٚ ر٦ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش(4)٧ز٥ حٛذُ٪م حأل٩ٰٛش، رخعظؼ٤خء حٛذُن ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ حِٛٔشس 

 

 : ال طٔزٚ حٛٔشحسحص ح٠ٛظؤٜش رخٛذُ٪م حأل٩ٰٛش حالعظج٤خٍ ه٬ٜ كذس ٓزٚ حٛٔشحس ح٨٤ٛخثٮ رخعظؼ٤خء (رخء)

 

 كخٛش حٛذُن روذٝ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش؛  (1)

 

حٛلخالص حألخش٫ حٛظٮ ُٯشخض رخعظج٤خ٨ُخ ه٬ٜ كذس ه٬ٜ أعخط أ١ حٛٔشحس ٯظوْٜ ر٠غؤٛش ٢ٟ  (2)

شحءحص ٩عشهظ٨خ أ٩ ُٮ ٣ظٰـش ح٠ٛلخ٠ٗش، شؤ٨٣خ أ١ طئػش ا٬ٛ كذ ٗزٰش ُٮ هذحٛش عٰش حإلؿ

٩حٛظٮ ٓذ ٯغخ٧ٞ حٛزض حِٛ٪س٭ ٨ُٰخ ٢ٟ ًشُش حالعظج٤خٍ ُٮ طٔذٝ حإلؿشحءحص رظ٪سس 

 .٠ٜٟ٪عش

 

خالٙ هششس أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم ( 1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (رخء)طٔذٝ ؿٜزخص حالعظج٤خٍ ر٠٪ؿذ حِٛٔشس  (ؿٰٞ)

، خالٙ (2)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (رخء)٠٪ؿذ حِٛٔشس حٛٔشحس ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ، ٩طٔذٝ ؿٜزخص حٛظشخٰض ر

 . عزوش أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ

 

ارح أهـٮ حٛظشخٰض ٜٛـو٢ ه٬ٜ كذس رخٛذُ٪م حأل٩ٰٛش، ٯٔذٝ حِٛشٯْ ح٠ٛو٤ٮ حالعظج٤خٍ أٟخٝ ًشُش  (دحٙ)

 . حالعظج٤خٍ خالٙ هششس أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس رخٛظشخٰض

 

، ُٯٔظذ رخٛذُن روذٝ (1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (رخء)٩( 1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)ِٜٛٔشط٢ٰ  طـزًٰٔخ (٧خء)

حالخظظخص ح٤٠ٛخصهش كظًشح ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ ٛوّٜش أ٦٣ ال ٯذخٚ ٢ٟ ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش 
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حٛ٪كِٰٮ أ٩ حٛض٤ٟٮ أ٩ ح٠ٛ٘خ٣ٮ ر٠خ ُٮ رٖٛ أ٦٣ ال ٯظوْٜ رخالهظذحء ه٬ٜ حٛلشٯش٭ أ٩ رخهظذحء ٦ٛ 

 . ٩خـ٪سس ٠ٟخػٜظخ١ ٩ٟظالصٝ ٟو٦ ٩ًُٔخ ٠ٛزخدة حٛوذحٛش حٛـضحثٰش ؿزٰوش

 

 

 91انًبدح 

 إػذاد خطخ ػًم ٔرُلٛزْب

 

ٯؼن ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ُٮ رذحٯش عٰش حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، خـش ه٠ٚ طشٰش، رظ٪سس  (أَٛ)

هخٟش، ا٬ٛ حالٛظضحٟخص ح٠ٛـٜ٪د ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ طٜزٰظ٨خ ه٠اًل ر٨ز٥ ح٠ٛخدس، ٩ح٠ٛ٪حهٰذ ح٠ٛلذدس ٜٛ٪ُخء 

 . رظٜٖ حالٛظضحٟخص

 

ح٠ٛزخكؼخص ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ٟو٠٨خ  ٯششٍ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ه٬ٜ ط٤ِٰز خـش حٛو٠ٚ ٩عٰش (رخء)

٩ٯ٤ٔٚ ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ا٬ٛ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ . خظ٪ًطخ ٟخ ٯظوْٜ رؤ٭ طو٪رش ٟلظ٠ٜش

 . حإلؿشحءحص رذ١٩ طؤخٰش ٗٚ ح٠ٛالكلخص ٩حٛٔشحسحص حٛشحٰٟش ا٬ٛ طغشٯن حإلؿشحءحص

 

٠ٛل٠٘ش ٩حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯلذد ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، رخٛظشخ٩س ٟن حِٛشٯ٢ٰٔ ٩سثٰظ ٜٓٞ ح (ؿٰٞ)

ٯظشأط ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩حٛشثٰظ، ه٤ذ حالٓظؼخء، ٟ٪هًذح ٟئٓظًخ ٛزذء حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٓزٚ 

 . أسروش أش٨ش ه٬ٜ حألٓٚ ٢ٟ ٧زح حٛظخسٯخ

 

. ٯؤٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حِٛشٯ٢ٰٔ رخالؿظ٠خم ٤٠ٛخٓشش ح٠ٛغخثٚ ح٠ٛظؤٜش رظلؼٰش حٛذه٪٫  (دحٙ)

 . ه٪س ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٛلؼ٪س حالؿظ٠خم٩ٯـ٪ص ٦ٛ د

 

طؤذ ٧ز٥ حالؿظ٠خهخص ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٟن ُشٯْ ٩حكذ ه٤ذٟخ ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص رٖٛ ر٤خًء   (٧خء)

 . ه٬ٜ ؿٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ

 

٠خدس ا١ كؼ٪س ح٠ٛظ٨ٞ حالؿظ٠خهخص حٛظٮ ٯذه٪ ا٨ٰٛخ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٠٪ؿذ ٧ز٥ حٛ (٩ح٩)

 . ٰٛظ ػش٩سًٯخ

 

ٯؤٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ربٯذحم حأل٩سحّ حٱطٰش ػ٢٠ ٨ٟٜش ٯلذد٧خ ( صح٭)

 : 127 ٩ٓزٚ عظش أعخرٰن ه٬ٜ حألٓٚ ٢ٟ حٛـٜغش حٛظ٨٠ٰذٯش ٠ٜٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

 

ٟزٗشس ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛظ٨٠ٰذٯش رظٌٰظ٨خ ح٨٤ٛخثٰش، ٩حٛظٮ طظؼ٢٠ رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ ط٠٨ش ٟٜخض  (1)

حألدٛش حٛظٮ ٯوظضٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ طٔذٯ٨٠خ ه٢ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش ح٠ٛضه٪ٟش ٣٩٪م ح٠ٛغئ٩ٰٛش 

٩طظؼ٢٠ ٧ز٥ ح٠ٛزٗشس ٗٚ ٟخ ٧٪ ٟٔز٪ٙ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩هشػًخ ٛألٟ٪س . حٛظٮ ٯظل٨ٜ٠خ ح٠ٛظ٨ٞ

 صم ه٨ٰٜخ؛ ًٰش ح٠ٛظ٤خ

 

 : ٓخث٠ش رؤع٠خء حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯوظضٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ده٪ط٨ٞ طظؼ٢٠ (2)
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 حعٞ أ٩ ٛٔذ ٗٚ شخ٧ذ؛  ( أ)

 

 ٟٜخض حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٯظ٪ٓن أ١ ٯش٨ذ ه٨ٰٜخ حٛشخ٧ذ؛ ( د)

 

٣ٔخؽ ٓشحس حالط٨خٝ حٛظٮ ٯظ٪ٓن أ١ ٯذٛٮ حٛشخ٧ذ رش٨خدط٦ ك٪٨ٛخ ر٠خ ُٮ رٖٛ  (ؽ)

 ظٜش ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ؛ح٠ٛشحؿن ح٠ٛلذدس ٜٛظ٨ٞ ٩حِٛٔشحص رحص حٛ

 

حٛوذد حإلؿ٠خٛٮ ٜٛش٨٪د ٩هذد حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯظ٪ٓن أ١ ٯش٨ذ٩ح ػذ ٗٚ ٟظ٨ٞ ٩ُٮ  (د)

 ٗٚ ط٠٨ش؛

 

 ٩124 ٩123 93اشخسس ا٬ٛ ٟخ ارح ٗخ١ حٛشخ٧ذ عٰش٨ذ رشخظ٦ أ٩ ه٠اًل رخ٠ٛ٪حد  (٧ـ)

 ؛٩158 ٩157 ٩156 ٩155 ٩125

 

٠ٛذس حإلؿ٠خٰٛش ح٠ٛٔذسس ٛظٔذٯٞ ح٠ٛذس ح٠ٛٔذسس ٛالعظـ٪حد حٛشثٰغٮ ٛ٘ٚ شخ٧ذ ٩ح (٩)

 . ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أدٛظ٦

  

ٓخث٠ش ر٪ػخثْ حإلػزخص حٛظٮ ٯوظضٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ طٔذٯ٨٠خ ٟن حإلشخسس ٠ٜٗخ أ٢ٟ٘ رٖٛ ا٬ٛ ٩ؿ٪د  (3)

٩ٯغٜٞ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛذُخم ٣غخًخ ه٢ ٩ػخثْ حإلػزخص . حهظشحع ٢ٟ حٛذُخم ه٬ٜ طلظ٨خ

 .حالؿالم ه٬ٜ ٩ػخثْ حإلػزخصح٠ٛزٗ٪سس ُٮ حٛٔخث٠ش أ٩ ٯظٰق ٦ٛ 

 

ٯؤٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ربٯذحم ح٠ٛغظ٤ذحص حٱطٰش   (كخء)

حٛـٜغش  ػ٢٠ ٨ٟٜش ٯلذد٧خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩ٓزٚ عظش أعخرٰن ه٬ٜ حألٓٚ ٢ٟ ٟ٪هذ

 : 127حٛظ٨٠ٰذٯش ٠ٜٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

 

ٓخث٠ش رؤع٠خء حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯ٤٪٭ ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص حٛـٜذ ٢ٟ ًشُش  (1)

 حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ده٪ط٨ٞ؛

 

ٓخث٠ش ر٪ػخثْ حإلػزخص حٛظٮ ٯ٤٪٭ ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص حٛـٜذ ٢ٟ ًشُش  (2)

 .حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ طٔذٯ٨٠خ ٗؤدٛش

 

، ٯؤٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رؤ١ (صح٭)٠زٗ٪سس ُٮ حِٛٔشس روذ اكخٛش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٠ٜٛ٪حد حٛ  (ؿخء)

ٯ٪دم حٛذُخم، خالٙ ٨ٟٜش ٟلذدس ٩ٓزٚ ػالػش أعخرٰن ه٬ٜ حألٓٚ ٢ٟ ٟ٪هذ حٛـٜغش حٛظ٨٠ٰذٯش 

٠ٜٛلخ٠ٗش، ٟزٗشس ط٨٠ٰذٯش طظ٤خ٩ٙ ح٠ٛغخثٚ حٛ٪حٓوٰش ٩حٛٔخ٣٪٣ٰش، ٩طظؼ٢٠ أٯؼًخ رٰخ٣ًخ خـًٰخ ٯوشع 

 : ٟخ ٯٜٮ

 

 ح٠ٛظ٨ٞ رظ٪سس هخٟش؛ؿزٰوش دُخم  (1)
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 ح٠ٛغخثٚ حٛ٪حسدس ُٮ ٟزٗشس ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛظ٨٠ٰذٯش حٛظٮ ٯوظشع ح٠ٛظ٨ٞ ه٨ٰٜخ؛ (2)

 

أهال٥، أعزخد حهظشحع ح٠ٛظ٨ٞ ( 2)٩رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ ٟغؤٛش ٢ٟ ح٠ٛغخثٚ ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ حِٛٔشس  (3)

 . ه٨ٰٜخ

 

 

 92انًبدح 

 األدنخ ثظلخ اعزثُبئٛخ خًغ

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢   (أَٛ)

ه٬ٜ  ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، أ١ ٯـ٠ن حألدٛش حٛظٮ ٯؼزض ٟٔذٟ٪ حٛـٜذ أ٨٣ٞ ٢ٛ ٯغظـٰو٪ح،

حألسؿق، ؿ٠و٨خ رؤ٣ِغ٨ٞ، ششؽ أ١ ٯش٫ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ُٮ رٖٛ خذٟش ٠ٛظٜلش 

ُٮ ٧زح حٛظذد، أ١ ٯغظذهٮ حٛش٨٪د ٩ٯغظ٠ن ا٨ٰٛٞ، أ٩ ٯـٜذ ٢ٟ حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ٦ٛ٩ . حٛوذحٛش

 . ُٮ د٩ٛش ٟو٤ٰش أ١ طٔ٪ٝ رزٖٛ أ٩ رؼزؾ ٟ٪حد ػز٪طٰش أ٩ رظِظٰش ٟزخ١

 

ٯـش٭ طزٰٜي حألدٛش حٛظٮ ؿش٫ ؿ٠و٨خ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ ح٠ٛزٗ٪س أهال٥ ا٬ٛ حِٛشٯْ حٛز٭ ؿخٛذ رـ٠و٨خ أ٩  (رخء)

ُٮ حإلؿشحءحص حٛزٯ٢ ٓذٟ٪ح ؿًٜزخ رخ٠ٛو٬٤ رحط٦ ٩ٯـش٭ ػ٨٠خ ا٬ٛ ا٬ٛ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ 

 .95ح٠َٜٛ حٛز٭ ٯٔذٝ الكًٔخ ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 

ك٢ٰ ٯش٫ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش، ٩ػش٩سس اك٨خس حٛلٰٔٔش رذ١٩ طلٰض،   (ؿٰٞ)

خ١ حكظشحٝ ٟزذأ ط٘خُئ ٩عخثٚ حٛذُخم ٩ػ٠خ١ ٟلخ٠ٗش هخدٛش ٩عشٯوش، الع٠ٰخ ػش٩سس ػ٠

٩ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حألدٛش، طظـٜذ ٨ٜٗخ ؿ٠ن أدٛش ٠٨ٟش، ع٪حء أٗخ٣ض ٛإلػزخص أٝ ح٤ِٛٮ، ٩ٛٞ ٯظ٢٘٠ 

حِٛشٯٔخ١ ٩ال ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص ٢ٟ ؿ٠و٨خ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص 

٩ٯزَٜي . ألدٛش رؤٯش ٩عخثٚ ٤ٟخعزشحٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯغو٬ ر٤ِغ٦، ٩ُٮ كش٩ٍ حعظؼ٤خثٰش، ا٬ٛ ؿ٠ن ٧ز٥ ح

حِٛشٯٔخ١ ٩ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص رخألدٛش ح٠ٛؼز٪ؿش ه٬ٜ ٧زح ح٤ٛل٪ حٛظٮ ٯـش٭ 

 . 95ػ٨٠خ ا٬ٛ ح٠َٜٛ حٛز٭ ٯغٜٞ الكًٔخ ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 

٩ٯظٞ ح٤ٛلش ُٮ (. ؿٰٞ)ٯـ٪ص أل٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ حعظج٤خٍ حٛٔشحسحص ح٠ٛظخزس ر٠٪ؿذ حِٛٔشس  (دحٙ)

 .حالعظج٤خٍ ه٬ٜ ٩ؿ٦ حٛغشهش

 

 

 93انًبدح 

 اعزدٕاة هبػٙ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ نهشٕٓد انزٍٚ نى ُركشق ْٕٚزٓى

 

 :ارح ٗخ١ ٤٧خٖٛ، ُٮ أٯش ٟشكٜش ٢ٟ حإلؿشحءحص  (أَٛ)
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خـش ؿذ٭ ٓذ ٯ٨ذد كٰخس شخ٧ذ أ٩ شخض ّٟٔشد ٢ٟ حٛشخ٧ذ أ٩ ٓذ ٯوشػ٦ ٛإلطخرش رؤػشحس  (1)

رذ٣ٰش أ٩ هٰٜٔش خـٰشس ؿشحء حٛ٘شَ ه٢ ٧٪ٯظ٦، ٩ٗخ٣ض حٛظذحرٰش ح٠ٛظخزس ٛل٠خٯش حٛش٨٪د 

 ًٰش ٗخُٰش ٛظِخد٭ ٧زح حٛخـش؛  133ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 

ٛ٘شَ ه٢ ٧٪ٯش حألعخعٰش ُٮ كخٙ حأ٩ خـش ؿذ٭ ٓذ ٯ٠ظ رخ٠ٛظخٛق حأل٤ٰٟش حٛ٪ؿ٤ٰش  (2)

 حٛشخ٧ذ أ٩ ح٣ظ٠خث٦؛

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ حٛذُخم أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ 

٠ٛظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص حعظـ٪حد حٛشخ٧ذ ُٮ ًٰخد حِٛشٯ٢ٰٔ، أ٩ ُٮ ًٰخد ح٠٠ٛؼٚ 

طششٯ٢  10ُٮ ٩  2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). حٛٔخ٣٪٣ٮ ٠ٜٛظؼشس ح٠ٛشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص

 (٣2010٪٠ُزش /ؼخ٣ٮحٛ

 

 

ٯظٰق ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم ٩ح٠٠ٛؼ٢ٰٜ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ٠ٜٛظؼشسٯ٢   (رخء)

٩ٯ٤ٔٚ ر٤ِغ٦ . ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ُشطش ط٪ؿ٦ٰ أعجٜش ا٬ٛ حٛشخ٧ذ رذ١٩ حٛ٘شَ ه٢ ٧٪ٯظ٦

ٯـ٪ص أٯؼًخ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حعظـ٪حد حٛشخ٧ذ ٢ٟ طٜٔخء . ٧ز٥ حألعجٜش ا٬ٛ حٛشخ٧ذ

 . ٣ِغ٦

 

ٯٔذٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم ٩ح٠٠ٛؼ٢ٰٜ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ٠ٜٛظؼشسٯ٢   (ؿٰٞ)

اال أ٦٣ ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص . ه٢ اؿخرخص حٛشخ٧ذح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٣ًظخ ٟذ٣ً٩خ ٟئٓظًخ 

٘شَ أ٩ ٯ٨ذد حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯغظخشؽ ٢ٟ ح٤ٛض ح٠ٛذ١٩ أٯش اؿخرش أ٩ ؿضء ٢ٟ اؿخرش ٯ٢٘٠ أ١ ٯ

٠ٜٛظؼشسٯ٢  ُٯ٤٠ق ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم ٩ح٠٠ٛؼٜ٪١ حٛٔخ٣٪٣ٰ٪١. رخٛ٘شَ ه٢ ٧٪ٯش حٛشخ٧ذ

ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ُشطش طٔذٯٞ أعجٜش اػخُٰش ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٨ٜٔ٤ٰٛخ ا٬ٛ 

 . حٛشخ٧ذ

 

٠٠ؼ٢ٰٜ حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ٯٔذٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم ٩حٛ  (دحٙ)

٩ٯّٔذٝ أٯؼًخ ٣غخش ه٢ رٰخ١ ٯوشع . ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٣ًظخ ٟذ٣ً٩خ ٨٣خثًٰخ ألٓ٪حٙ حٛشخ٧ذ

٦ُٰ سأٯ٦ ُٮ ٟذ٫ طذّ اُخدس حٛشخ٧ذ رخإلػخُش ا٬ٛ أ٭ خـش ؿخد ٟلظ٠ٚ ٯ٤ـٞ ه٢ حٛ٘شَ ه٢ 

 . ٧٪ٯش حٛشخ٧ذ أ٩ ح٣ظ٠خث٦

 

 

 94انًبدح 

 اندهغبد انزًٓٛذٚخ 

 

روذ أ٩ٙ ٟؼ٪ٙ ٠ٜٛظ٨ٞ، ٯذه٪ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ا٬ٛ هٔذ ؿٜغش ط٨٠ٰذٯش ٩رٖٛ ُٮ خالٙ   (أَٛ)

ُظشس ٟؤ٪ٛش ه٬ٜ أ١ ال طظـخ٩ص ٧ز٥ حِٛظشس حٛؼ٠خ٣ٰش أعخرٰن ٢ٟ طخسٯخ أ٩ٙ ٟؼ٪ٙ ٠ٜٛظ٨ٞ ٠ٗخ ٯؤذ 

ح طذس أٟش رخالٍ ؿٜغش ط٨٠ٰذٯش ػخ٣ٰش خالٙ ػ٠خ٣ٰش أعخرٰن ٢ٟ طخسٯخ ح٣ؤخد حٛـٜغش حأل٬ٛ٩ اال ار

 : ط٨ذٍ ٧ز٥ حٛـٜغخص حٛظ٨٠ٰذٯش ا٬ٛ. رٖٛ
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 ط٤لٰٞ طزخدٙ ٩ؿ٨خص ح٤ٛلش ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ ه٬ٜ ٣ل٪ ٯؼ٢٠ حٛظلؼٰش حٛغشٯن ٠ٜٛلخ٠ٗش؛( 1)

 

حٛظذْٰٓ ُٮ ٩ػن َٟٜ حٛذه٪٫ ٤ٟ٩ق حِٛشٯ٢ٰٔ ُشطش اػخسس ٟغخثٚ رحص هالٓش ر٨خ، ر٠خ ُٮ ( 2)

 . رٖٛ عالٟش ح٠ٛظ٨ٞ حٛؤٰٜش ٩حٛـغذٯش

 

. ٯـ٪ص هٔذ ؿٜغش ط٨٠ٰذٯش ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس، ر٠٪حُٔش خـٰش ٢ٟ ح٠ٛظ٨ٞ ٩روذ حعظشخسط٦ ٠ٛلخ٦ٰٟ (رخء)

 : ٩طـش٭ ٧ز٥ حٛـٜغش

 

رلؼ٪س ح٠ٛظ٨ٞ ٢٘ٛ٩ ر٠شخسٗش ٟلخ٦ٰٟ ٢ٟ خالٙ ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص هزش ح٨ٛخطَ أ٩ ح٠ٛئط٠شحص ( 1)

 ح٠ٛظِٜضس؛

 

ظ٦ ٢ٟ خالٙ ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص هزش ، ُٮ ًٰخد ح٠ٛظ٨ٞ ٢٘ٛ٩ ر٠شخسٗٓخهش ح٠ٛل٠٘شأ٩ ُٮ ( 2)

ارح سًذ ُٮ رٖٛ، أ٩ ر٠شخسٗش ٟلخ٦ٰٟ ٢ٟ خالٙ ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص  ح٨ٛخطَ أ٩ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس

 .هزش ح٨ٛخطَ أ٩ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس

 

 

 95انًبدح 

 إحبنخ انًهق إنٗ ؿشكخ انذسخخ األٔنٗ 

 

، ٯلٰٚ ٓخػٮ حإلؿشحءحص ٩91 90روذ طغٜٞ حٛ٪ػخثْ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم ه٠اًل رخ٠ٛخدط٢ٰ  (أَٛ)

ًِخ ٗخٟاًل ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯظؼ٢٠  : حٛظ٨٠ٰذٯش ٟٜ

 

 ؿ٠ٰن ح٠ٛغظ٤ذحص حٛظٮ أ٩ده٨خ حِٛشٯٔخ١ ٩ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص؛ (1)

 

 ٗٚ ح٠ٛ٪حد حٛؼز٪طٰش حٛظٮ طٜٔخ٧خ؛  (2)

 

 ٟلخػش حٛـٜغخص حٛظ٨٠ٰذٯش ح٠ِٛظٜش؛  (3)

 

 ٟلخػش حالؿظ٠خهخص حٛظٮ هٔذ٧خ أػ٤خء طؤدٯش ٩كخث٦ِ؛ (4)

 

 ؿ٠ٰن حأل٩حٟش ٩حٛٔشحسحص حٛظٮ أطذس٧خ؛ (5)

 

 ح٠ٛشحعالص ٟن ح٨ٰٛجخص ح٠ٛو٤ٰش؛ (6)

 

حٛلـؾ حٛظٮ ٓذ٨ٟخ حِٛشٯٔخ١ ٩ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ ( أ: )طٔشٯشًح ِٟظاًل ٯوشع (7)

( ؽ)٣ٔخؽ حالطِخّ ٣٩ٔخؽ حٛخالٍ؛ ( د)حإلؿشحءحص رشؤ١ حٛ٪ٓخثن ٩حٛٔخ٣٪١ حٛ٪حؿذ حٛظـزْٰ؛ 
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ٟٜخض ( د)ح٠ٛ٪حد حٛؼز٪طٰش حٛظٮ ٓذ٨ٟخ ٗٚ ُشٯْ ٩ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص، 

حٓظشحكخص ك٪ٙ هذد حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯوظضٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ( ٧ـ) ٩أ٩حٟش٥؛ ه٢ ٓشحسحط٦

حعظذهخء٧ٞ ٩حٛزٯ٢ ٯ٤٪٭ ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص حٛـٜذ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش 

٩حٛ٪ٓخثن ٩ح٠ٛغخثٚ حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ ٯش٫ أ٨٣خ ٟ٪ػن ( ٩)حأل٬ٛ٩ ده٪ط٨ٞ ٩أ٠٧ٰش ش٨خدحط٨ٞ؛ 

 .٣ضحم

 

 ؿ٠ٰن ح٠ٛ٪حد حألخش٫ رحص حٛظٜش؛ (8)

 

 .٨ُ٩شًعخ ِٟظاًل ر٘ٚ ح٠ٛ٪حد ح٠ٛٔذٟش (9)

 

ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯذ٧خ ه٬ٜ حٛذه٪٫ ٤ٟز ط٨ٰٜٔخ ح٠َٜٛ ح٠ٛظؼ٢٠ ح٠ٛغظ٤ذحص ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ  طؼن (رخء)

 (.أَٛ)حِٛٔشس 

 

 

 96انًبدح 

 اإلػالٌ ػٍ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ

 

أد٣خ٥، ٩ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ٢ٟ ٣ض ٟخخَٛ ٟٜل٪ف ُٮ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس أ٩ ( رخء)ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ حِٛٔشس  (أَٛ)

٢ٟ ٓشحس ٟخخَٛ طخدس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٯ٘٪١ ٗٚ 

ٟخ أ٩دم ٢ٟ ٟغظ٤ذحص ٩حطخز ٢ٟ اؿشحءحص ٩طذس ٢ٟ أ٩حٟش ُٮ ٟشكٜش حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ) .ه٤ًٰٜخ

 

أ٩ ٛل٠خٯش أ٭ شخض، ٯز٬ٔ عشًٯخ ٗٚ ٟغظ٤ذ ٟ٪دم أ٩ ٗٚ /ٟخ دحٝ حألٟش ػش٩سًٯخ ٛغٰش حٛظلْٰٔ ٩ (رخء)

رظذحرٰش ٓغشٯش طشطزؾ رخٛظلْٰٔ، خظ٪ًطخ ربطذحس ٟزٗشحص طِظٰش أ٩ ط٪َٰٓ أ٩ ( 1: )أٟش ٯظوْٜ

أ٩ رـٜذ طظذٯْ ٓشحس حط٨خٝ ٯٔذ٦ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رظِش عشٯش؛ طخؼن حٛـٜزخص أ٩ ( 2)ده٪س؛ 

 2009 ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ألك٘خٝ طٜٖ ح٠ٛ٪حد 119ا٬ٛ  115ٌخص ح٠ٛظؤٜش رخ٠ٛ٪حد ٢ٟ حٛظزٰٜ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ٩

 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5أػِٰض ُٮ ). طـزْ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ه٬ٜ حٛذُخم ٟن ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ (ؿٰٞ)

 

 

 97انًبدح 

 طالحٛبد ٔٔاخجبد أخشٖ

 

 ٩120 ٩116 ٩103 ٩102 101طـزْ ه٬ٜ حإلؿشحءحص ٛذ٫ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أك٘خٝ ح٠ٛ٪حد 

ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ  ٩144 ٩142 ٩140 ٩139 ٩138 ٩137 ٩133 ٩132 ٩131 ٩122 ٩121

(2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). طوذٯٚ  
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 انوغى انخبيظ: اإلخشاءاد األٔنٛخ

 

 98انًبدح 

 انًثٕل األٔل نهًزٓى أيبو انًحكًخ  

 

ه٤ذ ط٤ِٰز ده٪س ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس ط٪َٰٓ، أ٩ روذ ٣ٔٚ ح٠ٛظ٨ٞ ا٬ٛ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش، ٯ٠ؼٚ ح٠ٛظ٨ٞ أٟخٝ  (أَٛ)

ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ ٓخع ٯو٦٤ّٰ حٛشثٰظ، رلغذ حالٓظؼخء، رذ١٩ طؤخٰش ٩ط٪ؿ٦ ا٦ٰٛ حٛظ٨ٞ 

 : ٩طٔ٪ٝ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ حٛٔخػٮ رخٱطٮ. سع٠ًٰخ

 

 ٞ ُٮ حالعظوخ٣ش ر٠لخٝ؛حٛظؤٗذ ٢ٟ حكظشحٝ كْ ح٠ٛظ٨ (1)

 

طال٩س ٓشحس حالط٨خٝ أ٩ طؤ٢ٰٟ طال٩ط٦ ٠ٜٛظ٨ٞ رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ أ١ ح٠ٛظ٨ٞ ٯ٨ِٞ ٓشحس  2)

 حالط٨خٝ؛

 

اهالٝ ح٠ٛظ٨ٞ رؤ٦٣ خالٙ عزوش أٯخٝ طٜٮ ٟؼ٪٦ٛ حأل٩ٙ، عُٰغؤٙ رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ ُٔشس حط٨خٝ ٟخ ارح  (3)

٦٤٘ أٯًؼخ، ا١ ؿٜذ رٖٛ، أ١ ٯذٛٮ ُ٪ًسح ر٨زح ٠ٗخ ٯ٠. ٗخ١ ٯٔش ر٠غئ٩ٰٛظ٦ أ٩ هذٝ ٟغئ٩ٰٛظ٦

 .حألٟش رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٩حكذس أ٩ أٗؼش ٢ٟ حٛظ٨ٞ ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٦ٰٛ

 

ارح ٛٞ ٯٔذٝ ح٠ٛظ٨ٞ ؿ٪حرًخ خالٙ ٟؼ٪٦ٛ حأل٩ٙ ٩ال ُٮ أٯش ٟشس أخش٫ ٯ٠ؼٚ ٨ُٰخ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش،  (4)

ٰٛظ٦ ه٠ّخ ٧٪ طٔشس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٣ٰخرش ه٦٤ حهظزخس أ٦٣ حهظ٠ذ حٛخٰخس روذٝ ٟغئ٩

 ٤ٟغ٪د ا٦ٰٛ؛ 

 

ُٮ كخٙ ٣ِٮ ح٠ٛغئ٩ٰٛش، طٔ٪ٝ حٌٛشُش رظلذٯذ طخسٯخ ؿٜغش ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ ؿٜغش ط٨٠ٰذٯش،  (5)

 رلغذ حالٓظؼخء؛

 ؛100ُٮ كخٙ حإلٓشحس رخٛظ٠٨ش، طظظشٍ ح٠ٛل٠٘ش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (6)

 

 . ٩طٔ٪ٝ ه٤ذ حالٓظؼخء رظلذٯذ أ٭ ٟ٪هذ آخش (7)

 

 (2009أٗظ٪رش /حأل٩ٙطششٯ٢  30ُٮ ُهّذٛض )

 

، حِٛٔشس 57ارح ٛٞ ٯخظش ح٠ٛظ٨ٞ ٟلخًٰٟخ، ٯـ٪ص ٛشثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم طو٢ٰٰ ٟلخٝ ه٠اًل رخ٠ٛخدس   (رخء)

ٛظ٠ؼٰٚ ح٠ٛظ٨ٞ ٛذ٫ ٟؼ٪٦ٛ حأل٩ٙ ٩ه٤ذ حالٓظؼخء ُٮ ٗٚ ؿٜغش ٟلخ٠ٗش ( 2)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (دحٙ)

 . الكٔش

 

 

 



87 

 

 99انًبدح 

 االرلبم حٕل انًغؤٔنٛخ

 

ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم حالطِخّ ه٬ٜ أ١ ٯٔش ح٠ٛظ٨ٞ ر٠غئ٩ٰٛظ٦ ٠ُٰخ ٯخض ط٠٨ش ٩حكذس أ٩ ٯـ٪  (أَٛ)

 : ٯظخز ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ آ٣زحٕ ٩حكًذح أ٩ أٗؼش ٢ٟ حإلؿشحءحص حٱطٰش أٟخٝ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩. أٗؼش

 

 حٛـٜذ رظوذٯٚ ٓشحس حالط٨خٝ طزوًخ ٛزٖٛ؛  (1)

 

 ٢ٟ حٛؤ٪رخص ٯشح٧خ ٤ٟخعزش؛ حٓظشحف ا٣ضحٙ هٔ٪رش ٟلذدس أ٩ ٟـ٠٪هش (2)

 

 . هذٝ حالهظشحع ه٬ٜ حٓظشحف ح٠ٛظ٨ٞ رشؤ١ هٔ٪رش ٟو٤ٰش أ٩ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛؤ٪رخص (3)

 

 (. أَٛ)ال ط٘٪١ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٰٟٔذس رؤ٭ حطِخّ ٟلذد ُٮ حِٛٔشس  (رخء)

 

ه٦٤ ُٮ ؿٜغش  ارح ط٪طٚ حِٛشٯٔخ١ ا٬ٛ حطِخّ ك٪ٙ ح٠ٛغئ٩ٰٛش، طـٜذ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حٛ٘شَ (ؿٰٞ)

٩ط٪حُشص أعزخد  98ه٤ٰٜش، أ٩ ُٮ ؿٜغش عشٯش ه٤ذٟخ ٯٔش ح٠ٛظ٨ٞ ر٠خ ٧٪ ٤ٟغ٪د ا٦ٰٛ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

 .طزشس ٧ز٥ حٛغشٯش

 

 

 100انًبدح 

 اإلهشاس ثبنًغؤٔنٛخ

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

آشحس عخرْ روذٝ ح٠ٛغئ٩ٰٛش ، أ٩ ؿٜذ حٛشؿ٪م ه٢ 98ارح أٓش ح٠ٛظ٨ٞ ر٠غئ٩ٰٛظ٦ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (أَٛ)

 :٩ٗخ٣ض ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٟٔظ٤وش رؤ١

 

 حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش ٓذ طٞ ؿ٪حهًٰش؛ (1)

 

 حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش طٞ ربدسحٕ ؿٰذ ٠ٜٛ٪ػ٪م؛  (2)

 

 ال ٛزظ ُٮ حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش؛ (3)

 

 ٩أ٩أ١ ػ٠ش ٩ٓخثن ٗخُٰش إلػزخص حٛـشٯ٠ش ٩ٟشخسٗش ح٠ٛظ٨ٞ ٨ُٰخ، ع٪حًء ر٤خًء ه٬ٜ دالثٚ ٟغظٜٔش  (4)

 ٌٰٛخد أ٭ خالٍ ٨ٟٞ ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ ك٪ٙ ٩ٓخثن حٛٔؼٰش، 

 .ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طظذس ٓشحسًح رخإلدح٣ش ٩طلذد ٟ٪هذًح ٛـٜغش إلٓشحس حٛؤ٪رش
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رشؤ١ حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش، طظؤٗذ  ٩99ًُٔخ الطِخّ ٟزشٝ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس ارح أّٓش ٟظ٨ٞ ر٠غئ٩ٰٛظ٦  (رخء)

 :٠ّٟخ ٯٜٮ رخإلدح٣ش،ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ٓزٚ اطذحس ٓشحس 

 

 ؛أ١ ح٠ٛظ٨ٞ ٯ٨ِٞ شش٩ؽ حطِخّ حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش (1)

 ٩أ٦٣ ٣خٓش شش٩ؽ حطِخّ حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش ٟن ٟلخ٦ٰٟ؛ (2)

 ؛٩أ٦٣ ٯذسٕ ه٪حٓذ حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش (3)

٩أ٦٣ ٛٞ ٯظوشع ٜٛظ٨ذٯذ أ٩ حإلٗشح٥ رؤ٭ ش٘ٚ ٢ٟ حألش٘خٙ ٛذُو٦ ا٬ٛ ارشحٝ حطِخّ حإلٓشحس  (4)

 رخ٠ٛغئ٩ٰٛش؛

 .خ٩أ٦٣ أرشٝ حطِخّ حإلٓشحس رخ٠ٛغئ٩ٰٛش ؿ٪ًه (5)

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10أػِٰض ُٮ )

 

 

 

 101انًبدح 

 انزٕهٛق االحزٛبطٙ

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

أ٩ ٣ٔٚ ٟلظـض ٟخ ( 2)٢ٟ حٛٔ٪حهذ  83روذ ٣ٔٚ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ه٠اًل رخ٠ٛخدس ( 1) (أَٛ)

أ٩ ( 3)٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ،  4ا٬ٛ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش ر٠خ ُٮ رٖٛ ٦ٜٔ٣ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ ح٠ٛخدس 

ذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص طزًوخ ٠ٛؼ٪٦ٛ ؿ٪هًخ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، ٯظؤٗ 79روذ ط٪َٰٓ ح٠ٛظ٨ٞ ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ٩ًُٔخ ٜٛلخٛش، ٢ٟ أ١ حٛشخض أرٜي رخٛـشحثٞ حٛظٮ ٯشظز٦ أ٩ ٯظ٨ٞ رخسط٘خر٨خ 

٩رخٛلٔ٪ّ حٛظٮ ٯ٤٠ل٨خ اٯخ٥ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس الع٠ٰخ حٛلْ ُٮ حٛظٔذٝ رـٜذ 

 . اخالء حٛغزٰٚ

 

أ٩ ٠ٛلخ٦ٰٟ أ١ ( أَٛ)٩ٟلظـض ر٠٪ؿذ حِٛٔشس ٯـ٪ص ٛشخض ٣ُٔٚ ا٬ٛ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش ٧٩٪ ٟ٪ٓ٪ٍ  (رخء)

ه٤ذ حِٛظٚ رخٛـٜذ، ٯـزْ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش . ٯٔذٝ ؿٜزًخ ربخالء عز٦ٰٜ

 .٩ًُٔخ ٠ٛخ ٧٪ ٤ٟخعذ ٟن رٰخ١ أعزخد حٛٔشحس 102أ٩ ح٠ٛخدس  63ح٠ٛوخٯٰش ح٠ٛلذدس ُٮ ح٠ٛخدس 

 

ٚ ٧زح حٛٔشحس، ٯزض ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ه٤ذٟخ ٯٔذٝ ؿٜذ ربخالء حٛغزٰٚ أ٩ ؿٜذ رظوذٯ (ؿٰٞ)

ارح ٗخ١ ٟٔذٝ حٛـٜذ . حٌٛشُش، ٩ًُٔخ ٜٛلخٛش، ُٮ حٛـٜذ رذ١٩ ارـخء، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ آسحء حِٛشٯ٢ٰٔ

ٓذ أ٩َٓ أ٩ حكظـض أ٩ ٣ٔٚ رذ١٩ ؿٜذ ٟغزْ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ٯ٢٘٠ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ طٔذٯٞ ؿٜذ 

ص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش ٩حٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯشًذ ٩ٯ٤٠ق ٓخػٮ حإلؿشحءح. اخالء حٛغزٰٚ

 . ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ حٛظ٪ؿ٦ ا٨ٰٛخ ُٮ كخٙ اخالث٦ عز٦ٰٜ ُشطش حالعظ٠خم ا٬ٛ أٓ٪ح٠٨ٛخ
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ٟشس ٩حكذس ه٬ٜ حألٓٚ  ربهخدس ح٤ٛلشٯٔ٪ٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، كغذ حٛلخٛش،  (دحٙ)

ّٚ عظش أش٨ش ٩ٯـ٪ص ٠٨ٛخ حٰٛٔخٝ رزٖٛ ُٮ أ٭ . ح٠ٛئٓض ض أ٩ حكظـخص٥ُٮ ٓشحس اخالء عزٰٚ حٛشخ ٗ

، طوذٯٚ اهخدس ح٤ٛلش ٛذ٫  ،٩ٯـ٪ص ٠٨ٛخ. ٩ٓض ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ حٛشخض ح٠ٛلظـض

اخالء حٛغزٰٚ ارح حٓظ٤وخ رؤ١  شش٩ؽأ٩ اخالء حٛغزٰٚ أ٩ طوذٯٚ  ح٠ٛئٓض حٛٔشحس رشؤ١ حالكظـخص

 . كش٩ًُخ ؿذٯذس طِشع رٖٛ

 

ٯظؤٗذ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، كغذ حٛلخٛش، ٢ٟ هذٝ حكظـخص حٛشخض ٠ٛذس ًٰش   (٧خء)

ارح كذع ٟؼٚ ٧زح حٛظؤخٰش، ٯ٤لش . ٟؤ٪ٛش ٓزٚ ح٠ٛلخ٠ٗش رغزذ طؤخٰش ًٰش ٟزشس ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ

ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، كغذ حالٓظؼخء، ُٮ اخالء عزٰٚ ٧زح حٛشخض رظِش 

 . أ٩ ًٰش ٟشش٩ؿش ٟشش٩ؿش

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، كغذ حٛلخٛش، ٩ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ،   (٩ح٩)

 . اطذحس ده٪س ٜٛلؼ٪س أ٩ ٟزٗشس ط٪َٰٓ ٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ ٩ؿ٪د شخض أخٜٮ عز٦ٰٜ

 

٩ٯـ٪ص، ُٮ . ارح طذس أٟش رخكظـخص شخض، ُٰظٞ ُٮ ٟشُْ حالكظـخص حٛظخرن ٠ٜٛل٠٘ش حٛخخطش (صح٭)

ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ، ر٤خًء ه٬ٜ . كش٩ٍ حعظؼ٤خثٰش، حكظـخص حٛشخض ُٮ ٟ٘خ١ خخسؽ حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش

 . ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، أ١ ٯـٜذ طٌٰٰش كش٩ٍ حالكظـخص

 

 

 102انًبدح 

 إخالء انغجٛم

 (٣2010٪٠ُزش /٢ حٛؼخ٣ٮطششٯ 10ُهّذٛض ُٮ )

 

ال ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، كغذ حٛلخٛش، سُغ اخالء حٛغزٰٚ اال ارح حٓظ٤وخ   (أَٛ)

أ٩ ٢ٟ ( 2)٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ كؼ٪س حٛشخض أػ٤خء ح٠ٛلخ٠ٗش، ( 1: )رؤ١ حٛظ٪َٰٓ ح٠ٛئٓض ػش٩س٭

أؿٚ ػ٠خ١ أال ٯوشٓٚ حٛشخض حٛظلْٰٔ أ٩ حإلؿشحءحص أ٩ ٯوَشػ٠٨خ ٜٛخـش، ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛؼخٙ 

ؿ٤خثًٰخ ٜٛلئ٩ٙ د١٩ طظش٦ُ طظشًُخ ( 3)شٯغ ٟظؼشس أ٩ شخ٧ذ ٜٛخـش أ٩ حٛظ٨ذٯذ؛ أ٩هزش طو

 .ال ٯظٞ اخالء حٛغزٰٚ ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش رذ١٩ ٟ٪حُٔظ٨خ. ٠ٟخػاًل ٜٛز٭ ٯشظز٦ رٰٔخ٦ٟ ر٦

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ُشع حٛشش٩ؽ حٛظٮ طزذ٩ ٤ٟخعزش إلخالء حٛغزٰٚ   (رخء)

ح٠ٛظ٨ٞ، ر٠خ ُٮ رٖٛ طٔذٯٞ ِٗخٛش أ٩ ُٮ كخٛش ح٠ٛظ٨ٞ، حكظشحٝ حٛشش٩ؽ حٛؼش٩سٯش ٛؼ٠خ١ كؼ٪س٥ 

 . ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ك٠خٯش حٌٰٛش

 

أٟخ ح٠ٛظ٨ٞ ح٠ٛلظـض ُٰٔذٝ سد٥ . ٩حكذ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ أ١ ٯغظؤ٣َ حٛٔشحس ربخالء حٛغزٰٚ ُٮ ٨ٟٜش ٯ٪ٝ  (ؿٰٞ)

أٟخ . ٩ٯٔذٝ ح٠ٛظ٨ٞ ح٠ٛلظـض حعظج٤خ٦ُ ُٮ ٨ٟٜش عزوش أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس. ُٮ ٨ٟٜش ٯ٪ٝ ٩حكذ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). حالدهخء ُٰٔذٝ سد٥ ُٮ ٨ٟٜش عزوش أٯخٝ
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ؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش رٔز٪ٙ اخالء ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ؿٜذ ٩َٓ ط٤ِٰز ٓشحس ٓخػٮ حإل  (دحٙ)

٧زح حٛـٜذ ُٮ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٯٔذٝ ٩. حٛغزٰٚ ٛوٜش أ٦٣ طٔذٝ رخعظج٤خٍ ٨ٛزح حٛٔشحس أ٩ أ٦٣ ٯضٟن طٔذٯ٦٠

 . خالء حٛغزٰٚإلؿٜذ أ٭ ٦ُٰ ؿ٪حر٦ ه٬ٜ  ٪دمحٛ٪ٓض ٣ِغ٦ حٛز٭ ٯ

 

ارح أٟش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ربسؿخء حٛٔشحس ك٪ٙ اخالء عزٰٚ ح٠ٛظ٨ٞ رخ٣ظلخس   (صح٭)

 : حعظج٤خٍ ٯٔذ٦ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ال ٯظٞ اخالء حٛغزٰٚ اال ا٬ٛ ك٢ٰ

 

 رخعظج٤خ٦ُ؛ ١ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓذ طّٔذٝح٣ٔؼخء ح٨٠ٜٛش ح٠ٛلذدس إلٯذحم حالعظج٤خٍ رذ٩ (1)

 

 سد ًشُش حالعظج٤خٍ ٧زح حالعظج٤خٍ؛  (2)

 

 . أ٩ طذ٩س أٟش ٌٟخٯش ه٢ ًشُش حالعظج٤خٍ (3)

 

، ٯـ٪ص ٌٛشُش حالعظج٤خٍ اطذحس ٓشحس ربخالء حٛغزٰٚ (رخء)، حِٛٔشس 176ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛخدس  (ؿخء)

 :ٛشخض ٟذح١ رخ٣ظلخس ك٘ٞ حالعظج٤خٍ أ٩ ِٛظشس ٟلذدس ارح حٓظ٤وض رؤ١

 

ٜٮ عز٦ٰٜ، عٰلؼش ؿٜغش حالعظج٤خٍ أ٩ ٯغّٜٞ ٣ِغ٦ ٰٛلظـض روذ ح٣ظ٨خء حِٛظشس ح٠ٛغظؤ٣َ، ارح أخ (1)

 ح٠ٛلذدس، ٩ًُٔخ ٜٛلخٛش؛ 

 

ٗؤ١ ٯوّشع ٟؼاًل ، ح٠ٛغظؤ٣َ، ارح أخٜٮ عز٦ٰٜ، ٢ٛ ٯوّشع اؿشحءحص ح٠ٛلخ٠ٗش ٜٛخـش (2)

 ؛ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛشخ٧ذ ٜٛظ٨ذٯذ أ٩ ٯظظّشٍ طظشًُخ ٠ٟخػاًل ٜٛز٭ ُٯشظز٦ أ٩ ُٯظ٨ٞ رخٰٛٔخٝ ر٦

 

 . ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ اخالء حٛغزٰٚ (3)

 

 . ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ( رخء)طـزْ أك٘خٝ حِٛٔشس 

 

 

 103انًبدح 

 حؼٕس انًزٓى ؿٛش انًٕهٕف اإلخشاءاد

 

ارح كؼش ح٠ٛظ٨ٞ ؿٜغش ح٠ٛؼ٪ٙ حأل٬ٛ٩، ط٤ًِٰزح ٛذه٪س ٜٛلؼ٪س طخدسس ه٢ ٓخػٮ حإلؿشحءحص   (أَٛ)

حٛظ٨٠ٰذٯش، ٯـ٪ص ٦ٛ، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩روذ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار١ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش 

ال،  أٝحأل٬ٛ٩، كؼ٪س حإلؿشحءحص رذ١٩ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٪ٓ٪ًُخ، ع٪حًء أٗخ١ ٯغظِٰذ ٢ٟ اخالء عزٰٚ 

٪١ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ه٬ٜ ٤ٓخهش رؤ١ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٛ ٯوشٓٚ عٰش حٛظلْٰٔ أ٩ اؿشحءحص ششؽ أ١ ط٘

ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ ٯوشػ٠٨خ ٜٛخـش، ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛؼخٙ هزش طوشٯغ أ٭ ٢ٟ ح٠ٛظؼشسٯ٢ أ٩ حٛش٨٪د 
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طششٯ٢  30ُٮ ُهّذٛض ). ٜٛخـش أ٩ حٛظ٨ذٯذ أ٩ هزش طظش٦ُ طظشًُخ ٠ٟخػاًل ٜٛز٭ ُٯظ٨ٞ رخٰٛٔخٝ ر٦

 (   ٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ ٩ 2009أٗظ٪رش /حأل٩ٙ

 

ٓزٚ حٛزض ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م، ٩ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٛٔخػٮ حٛز٭   (رخء)

٦ٛ٩ أ١ . ٯظشأط حٌٛشُش، ٯٜظ٠ظ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ٟ٪حُٔش ك٘٪ٟش حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش ه٠اًل رخطِخّ ح٠ٛٔش

ح٠ٛظ٨ٞ رؤ٨٣خ عظل٪ٙ د١٩ ط٪حسٯ٦ ه٢ حأل٣لخس أ٩ ٯٔشس ؿٜذ ػ٠خ٣خص ٢ٟ حٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯٰٔٞ ٨ُٰخ 

 . ٟلخ٩ٛظ٦ هشٜٓش عٰش حٛوذحٛش ارح هخد ا٬ٛ ٧ز٥ حٛذ٩ٛش

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٯـ٪ص ٜٛشثٰظ، روذ حعظـالم آسحء حِٛشٯ٢ٰٔ ٩روذ ؿٜذ حٛلظ٪ٙ  (ؿٰٞ)

ٯخؼن ٧زح . آ٢ٟه٬ٜ ٟ٪حُٔش حٛغٜـخص ح٠ٛو٤ٰش ُٮ ح٠ٛٔش، أ١ ٯغ٠ق رخكظـخص ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٤ٟضٙ 

ح٤ٛ٪م ٢ٟ حالكظـخص ٛشش٩ؽ ٯ٤زٌٮ أ١ ط٪حُْ ه٨ٰٜخ د٩ٛش ح٠ٛٔش ٩حٛشثٰظ ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش 

 . ٩ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم

 

 

 104انًبدح 

 انزُبصل ػٍ حن حؼٕس اإلخشاءاد

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس أ٩ ر٪حعـش ٟلخٝ ٦ٜٗ٩ ٧٪ أ٩  ارح ٟؼٚ ح٠ٛظ٨ٞ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش شخظًٰخ أ٩ ر٪حعـش

ٓزٚ رؤ١ ُٯو٢ّٰ ٦ٛ، ٢ٟ د١٩ أ١ ٯ٘٪١ ٓذ ط٤خصٙ طشحكش ٩خـًٰخ ه٢ ك٦ٔ ُٮ كؼ٪س حإلؿشحءحص أٟخٝ 

طششٯ٢  30ُٮ ُهّذٛض . )٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ 22ح٠ٛل٠٘ش، ال طوظزش حإلؿشحءحص ًٰخرٰش ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 ( 2009أٗظ٪رش /حأل٩ٙ

 

 

 105 انًبدح

 حؼٕس اندهغبد ثٕاعطخ َظبو انًؤرًشاد انًزهلضح

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛظ٨ٞ، ارح ع٠ق رزٖٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ح٠ٛشخسٗش ُٮ حٛـٜغخص 

 . ر٪حعـش ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس ه٬ٜ أ١ ٯلؼش ح٠ٛلخٟٮ حٛـٜغخص شخظًٰخ
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 و انًحكًخؿٛبة انًزٓى ػٍ اإلخشاءاد أيب: انوغى انغبدط

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

 يكشس 105انًبدح 

 هبػٙ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ أيبو انوبئًخؿٛبة انًزٓى ػٍ اإلخشاءاد 

 (٣2010٪٠ُزش /طششٯ٢ حٛؼخ٣ٮ 10ُٮ أػِٰض )

 

ًٟ 30ُٮ ًؼ٪١ ٟذس ٓذس٧خ  ،ارح ٛٞ ٯ٢٘ ح٠ٛظ٨ٞ (أَٛ) خ طزذأ حهظزخًسح ٢ٟ طخسٯخ حإلهال١ ح٠ٛشخس ٪ٯ٠ًٰٔط خٯ٪

ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٢ٟ ًشُش ، خخػًوخ ٛغٜـش ح٠ٛل٠٘ش، ٯـٜذ ٟ٘شس 76ا٦ٰٛ ُٮ ح٠ٛخدس 

 .ح٠ٛلخ٠ٗش ًٰخرًٰخاؿشحءحص  ٟزخششس حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 

 ، ٯـٜذ ٓخػٮ106ح٠ٛخدس  حعظِٰخء حٛشش٩ؽ ح٠ٛز٤ٰش ُٮروذ طؤٗذ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٢ٟ  (رخء)

، ٦حٛز٭ ال ٯٔ٪ٝ رظو٢ٰٰ ٟلخٝ ر٤ِغحإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٢ٟ سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم طو٢ٰٰ ٟلخٝ ٠ٜٛظ٨ٞ 

حءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩ًُٔخ ٩ٯؼـٜن رخإلؿش ،(8)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (دحٙ)حِٛٔشس  ،٠ٜ57خدس ٩ٛرٖٛ ٩ًُٔخ 

 .٢ٟ حٛٔ٪حهذ 97ا٬ٛ  ٠ٜٛ89٪حد ٢ٟ 

 

 

  106انًبدح 

 اعزحبنخ انحؼٕس  ٔانزلشٚن ثُٛٓب ٔثٍٛحبالد هظذ انزٓشة يٍ انًحبكًخ 

 

 : ارح (أَٛ)

 

 ط٤خصٙ ح٠ٛظ٨ٞ طشحكش ٩خـًٰخ ه٢ ك٦ٔ ُٮ كؼ٪س حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش؛ (1)

 

 أ٩ ٛٞ ٯظٞ طغ٦٠ٰٜ ٢ٟ ٓزٚ عٜـخص حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش خالٙ ٨ٟٜش ٟؤ٪ٛش؛ (2)

 

٩أ١ ؿ٠ٰن حٛخـ٪حص ح٠ٛؤ٪ٛش ٓذ أ٩ ط٪حس٫ ه٢ حأل٣لخس أ٩ طوزس حٛوؼ٪س ه٦ٰٜ رـشٯٔش أخش٫  (3)

 حطخزص ٛؼ٠خ١ ٟؼ٪٦ٛ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٩ارال٦ً حٛظ٨ٞ ح٠ٛظذٓش ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش؛

 

 .ح٠ٛلخ٠ٗش ًٰخرًٰخربؿشحءحص ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ طؼـٜن 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

ارح طٌّٰذ ح٠ٛظ٨ٞ رغزذ اخِخّ حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش ُٮ طغ٦٠ٰٜ أ٩ سُؼ٨خ طغ٦٠ٰٜ، ه٬ٜ ًشُش حٛذسؿش  (رخء)

طظشخ٩س ٟن حٛشثٰظ ٩طظؤٗذ ٢ٟ حطخخر ٗٚ ( 1: )حأل٬ٛ٩ ٓزٚ أ١ طٔشس اؿشحء ح٠ٛلخ٠ٗش ًٰخرًٰخ أ١

( 2)حٛظذحرٰش حٛالصٟش ٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ اٟ٘خ٣ٰش ٟشخسٗش ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش رؤٗؼش حٛغزٚ ٟالءٟش؛ 

 . ، ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ2، حِٛٔشس ٩22طظؤٗذ ٢ٟ حعظِٰخء ٗٚ حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 
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 107انًبدح 

 رطجٛن أحكبو انوٕاػذ ػهٗ إخشاءاد انًحبكًخ انـٛبثٛخ 

 

طـزْ ح٠ٛ٪حد حٛظٮ طشه٬ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩اؿشحءحص حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩حالعظج٤خٍ ه٬ٜ عٰش ح٠ٛلخ٠ٗش 

 . حٌٰٛخرٰش، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ
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 108انًبدح 

 يثٕل انًزٓى أثُبء اإلخشاءاد انـٛبثٛخ

 

حخظٰخس٥ ٩ٛٞ ٯٔزٚ خـًٰخ  ارح ٛٞ ٯ٠ؼٚ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، ٩ٛٞ ٯو٢ّٰ ٟلخًٰٟخ ٢ٟ  (أَٛ)

حٌٰٛخرٰش،  ح٠ٛلخٟٮ حٛز٭ ه٤ٰظ٦ ح٠ٛل٠٘ش ػٞ كؼش ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٓزٚ حخظظخٝ ح٠ٛلخ٠ٗش

ر٠خ ُٮ رٖٛ ٓزٚ اهال١ حٛل٘ٞ، طٌٜٮ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ اؿشحءحط٨خ ٩طوٰذ حإلؿشحءحص ٟخ ٛٞ 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٯظ٤خصٙ ح٠ٛظ٨ٞ طشحكش ه٢ ك٦ٔ ُٮ ٟلخ٠ٗش ؿذٯذس

 

روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ا٬ٛ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ٩ه٠اًل ر٠ٔظؼٰخص   (رخء)

ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش ٩حٛغشٯوش ٩ػ٠خ٣ًخ ٛلغ٢ عٰش حٛوذحٛش، ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ششًؽ ٟ٪حُٔش 

 . حإلؿشحءحص حٛـذٯذس ٩طلذد اؿخس رٖٛ حٛذُخم، أ١ طٔشس حهظ٠خد ؿضء ٢ٟ حإلؿشحءحص حٌٰٛخرٰش ػ٢٠

 

ٯـ٪ص أل٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ، خالٙ ُظشس أسروش هشش ٯ٪ًٟخ، حٛـو٢ ُٮ حٛٔشحس حٛظخدس ر٠٪ؿذ حِٛٔشس   (ؿٰٞ)

 .أٟخٝ ًشُش حالعظج٤خٍ( رخء)

 

ال . ه٤ذ اٌٛخء حإلؿشحءحص حٌٰٛخرٰش رغزذ ٟؼ٪ٙ ح٠ٛظ٨ٞ، طظخرن حٛذه٪٫ ع٪حء ط٪حس٫ ح٠ٛظ٨ٞ أٝ ال  (دحٙ)

 .٠ٜٛظ٨ٞ حالعظِخدس ٢ٟ ك٦ٔ ُٮ ٟلخ٠ٗش ؿذٯذس ع٪٫ ٟشس ٩حكذس ٯـ٪ص

 

 

 109انًبدح 

 يثٕل انًزٓى ثؼذ اَزٓبء إخشاءاد انًحبكًخ انـٛبثٛخ

 

ه٤ذٟخ ٯ٠ؼٚ ح٠ٛظ٨ٞ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش روذ ح٣ظ٨خء ح٠ٛلخ٠ٗش حٌٰٛخرٰش، ٩الع٠ٰخ روذ اهال١ حٛل٘ٞ، ٯلذد   (أَٛ)

 . ه٤ذ حالٓظؼخء ٟ٪٦ِٓ ٩ٟالكلخط٦ ٠ُٰخ خض ٣ظخثؾ ٟؼ٪٦ٛ ه٬ٜ حإلؿشحءحص

 

 . ٯـ٪ص ٠ٜٛظ٨ٞ، ٛذ٫ ٟؼ٪٦ٛ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، أ١ ٯخظخس حٛٔز٪ٙ خـًٰخ رخٛل٘ٞ ٩رخٛؤ٪رش ه٤ذ حالٓظؼخء  (رخء)

 

 :ارح أدح٣ض ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ًٰخرًٰخ، ٯ٦٤٘٠ (ؿٰٞ)

 

 أ٩ رخٛؤ٪رش؛/حٛٔز٪ٙ خـًٰخ رخٛل٘ٞ ٩( 1)

 

 حٛـٜذ خـًٰخ رؤ١ ٯظخس ا٬ٛ ٟلخ٠ٗظ٦ ٟـذًدح؛( 2)

 

 حٛٔز٪ٙ خـًٰخ رخٛل٘ٞ ٩حٛـٜذ رؤذ ؿٜغش ؿذٯذس ٛـ٨ش حٛؤ٪رش، ( 3)
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. ، ارح ط٤خصٙ خـًٰخ ه٢ ك٦ٔ ُٮ ٟلخ٠ٗظ٦ ٟـذًدحأ٩ حعظج٤خٍ ك٘ٞ حإلدح٣ش أ٩ حٛؤ٪رش أ٩ ٠٨ٰٜٗخ( 4)

 .      طغش٭ ٨ٟٜش طٔذٯٞ حالعظج٤خٍ ٤ٟز طخسٯخ ط٤خص٦ٛ ه٢ ك٦ٔ ُٮ أ١ ٯلخٗٞ ٟـذًدح

 

ارح كؼش ح٠ٛظ٨ٞ، روذ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٓذ حعظؤ٣َ ك٠ً٘خ أ٩ هٔ٪رش طذسح ًٰخرًٰخ، طٌٜٮ   (دحٙ)

ًشُش حالعظج٤خٍ اؿشحءحص حالعظج٤خٍ ٩طلٰٚ حٛٔؼٰش ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٟخ ٛٞ ٯٔزٚ ح٠ٛظ٨ٞ 

 .خـًٰخ ر٠خ ٓؼض ر٦ ٧ز٥ حألخٰشس ٢ٟ ك٘ٞ ٩هٔ٪رش، ه٤ذ حالٓظؼخء

 

 :عظج٤خٍ ح٠ٛظ٨ٞ ًٰخرًٰخ، ٯ٦٤٘٠ارح أدح٣ض ًشُش حال  (٧خء)

 

 حٛٔز٪ٙ خـًٰخ رخٛل٘ٞ رخإلدح٣ش أ٩ رخٛؤ٪رش؛( 1)

 

 حٛـٜذ رؤ١ ٯظخس ا٬ٛ ٟلخ٠ٗظ٦ ٟـذًدح؛( 2)

 

 حٛٔز٪ٙ خـًٰخ رخٛل٘ٞ رخإلدح٣ش ٩حٛـٜذ رؤذ ؿٜغش ؿذٯذس ٛـ٨ش حٛؤ٪رش؛( 3)

 

رؤذ ؿٜغش ؿذٯذس ُٮ أ٩ حٛٔز٪ٙ رل٘ٞ حٛزشحءس حٛظخدس ه٢ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩حٛـٜذ ( 4)

 .حالعظج٤خٍ

 

 .ال طـزْ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ه٬ٜ ح٠ٛظ٨ٞ حٛز٭ ه٢َٰ ٟلخٟٮ دُخم ٠ٰٛؼ٦ٜ خالٙ ح٠ٛلخ٠ٗش حٌٰٛخرٰش (٩ح٩)

 

 

 اإلثالؽ: انوغى انغبثغ

 

  110انًبدح 

 اإلثالؽ انز٘ ٚوٕو ثّ انًذػٙ انؼبو 

 

 :٩118 ٩117 ٩116 115ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛ٪حد 

 

 : ٯؼن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ رظظشٍ حٛذُخم ٩رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ ح٠ٛظ٨ٞ حٱطٮ (أَٛ)

 

٣غخًخ ه٢ حألدٛش ح٠ٛئٯذس حٛظٮ أسُٔض رٔشحس حالط٨خٝ ه٤ذ ؿٜذ طظذٯ٦ٔ، ٩أٯًؼخ ؿ٠ٰن اُخدحص ( 1)

ٯ٪ًٟخ ٢ٟ ح٠ٛؼ٪ٙ حأل٩ٙ ٠ٜٛظ٨ٞ أ٩ ُٮ أٯش  30ح٠ٛظ٨ٞ حٛظٮ طٜٔخ٧خ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ه٬ٜ أ١ ٯظٞ رٖٛ خالٙ 

 خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش؛٨ٟٜش أخش٫ ٯلذد٧

 

( د)اُخدحص ؿ٠ٰن حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯوظضٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ؿٜز٨ٞ ُٮ حٛذه٪٫؛ ( أ: )٣٩غخًخ ه٢( 2)

ّٞ ط٤ل٨٠ٰخ ٩ًُٔخ ٠ٜٛ٪حد  ؿ٠ٰن حإلُخدحص حٛخـٰش ٣٩ظ٪ص حإلُخدحص أ٩ ع٪ح٧خ ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ ط
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٩رٖٛ خالٙ ح٨٠ٜٛش حٛظٮ  ٩اُخدحص عخثش ش٨٪د حالدهخء( ؽ)؛ ٩158 157، 155، 125، 123، 93

 .كذد٧خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

ٯغ٠ق ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٜٛذُخم ٩ر٤خًء ه٬ٜ حٛـٜذ، ر٠وخٯ٤ش ٗٚ ٗظخد ٩٩ػٰٔش ٩ط٪سس ش٠غٰش ٩أشٰخء   (رخء)

حعظو٠خ٨ٛخ ٗ٪عٰٜش اػزخص ُٮ حٛذه٪٫ ٧٩ٮ  ٟخدٯش ٟ٪ؿ٪دس ُٮ ه٨ذط٦ أ٩ طلض سٓخرظ٦ ٩حٛظٮ ٯوظضٝ

ً٘خ ٦ٛ  . ٠٨ٟش ٛظلؼٰش حٛذُخم أ٩ أ٨٣خ أخزص ٢ٟ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ٗخ٣ض ٟٜ

 

 

  111انًبدح 

 إثالؽ انزوبسٚش ٔانًزكشاد ٔأٚخ ٔثبئن داخهٛخ أخشٖ

 

ر٠٪ؿذ أك٘خٝ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس، ال ٯـ٪ص حٛ٘شَ ه٢ حٛظٔخسٯش ٩ح٠ٛزٗشحص أ٩ أٯش ٩ػخثْ أخش٫ دحخٰٜش 

. أهذ٧خ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٟغخهذٯ٠٨خ أ٩ ٠ٟؼ٠٨ٰٜخ ٩طظوْٜ رخٛظلْٰٔ أ٩ ربهذحد حٛذه٪٫ ٩ال ٯـ٪ص طز٨ٌٰٜخ

٩ٯش٠ٚ رٖٛ، رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، حٛظٔخسٯش ٩ح٠ٛزٗشحص أ٩ أٯش ٩ػخثْ أخش٫ دحخٰٜش أهذط٨خ ٛـ٤ش 

 .خ ُٮ اؿخس طلٰٔٔخط٨خحٛظلْٰٔ حٛذ٩ٰٛش ح٠ٛغظٜٔش حٛظخروش ٛألٟٞ ح٠ٛظلذس أ٩ ٟغخهذٯ٨خ أ٩ ٠ٟؼ٨ٰٜ

 

 

 112انًبدح 

 اإلثالؽ انز٘ ٚوٕو ثّ انذكبع

 

ح٨٠ٜٛش حٛظٮ روذ ح٣ظ٨خء ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ طٔذٯٞ أعزخد حإلدهخء، ٩ارح ٓشس حٛذُخم طٔذٯٞ أعزخر٦ ُٮ  (أَٛ)

ٯلذد٧خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ٩ٓزٚ أعز٪م ه٬ٜ حألٓٚ ٢ٟ رذء 

 : طٔذٯٞ أعزخد حٛذُخم، ٯو٠ذ حٛذُخم ا٬ٛ حٱطٮ

 

ٟ٪ؿ٪دس  حٛغ٠خف ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ر٠وخٯ٤ش ٣٩غخ ٗٚ ٗظخد ٩٩ػٰٔش ٩ط٪سس ش٠غٰش ٩أشٰخء ٟخدٯش (1)

 حعظو٠خ٨ٛخ ٗ٪عٰٜش اػزخص ُٮ حٛذه٪٫؛ ُٮ ه٨ذط٦ أ٩ طلض سٓخرظ٦، ٩حٛظٮ ٯوظضٝ 

طض٩ٯذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٤غخ ه٢ اُخدحص ؿ٠ٰن حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٓذ ٯوظضٝ حٛذُخم ؿٜز٨ٞ ُٮ حٛذه٪٫،  (2)

ّٞ ط٤ل٨٠ٰخ ٩ًُٔخ ٠ٜٛ٪حد   ٩156 ٩155 ٩125 ٩123 ٩93ر٤غخ ه٢ ؿ٠ٰن حإلُخدحص حٛظٮ ط

ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ط٪ػن رظظشٍ . ٩حٛظٮ ٯوظضٝ أٯًؼخ حعظخذح٨ٟخ ُٮ حٛذه٪٫ ٩158 ٩157

أٯًؼخ ٩ُٮ كخٙ ٩ؿ٪د٧خ، ٣غخ ه٢ ؿ٠ٰن حإلُخدحص حٛوخثذس ٜٛش٨٪د حإلػخ٢ُٰٰ ٩رٖٛ ٓزٚ أ١ 

 . ٯظخز أ٭ ٓشحس ٯظوْٜ رذه٪س ٧ئالء حٛش٨٪د

 

 : خالٙ ح٨٠ٜٛش حٛظٮ ٯلذد٧خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش  (رخء)
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 : ُٯوٜٞ حٛذُخم ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ روض٦ٟ ه٬ٜ حإلدالء رخٱطٮ  (1) 

 

حٛذُخم ح٠ٛز٤ٮ ه٬ٜ كـش حٌٰٛخد ٟن طلذٯذ ح٠ٛ٘خ١ أ٩ حألٟخ٢ٗ حٛظٮ ٯِٰذ ح٠ٛظ٨ٞ رؤ٦٣    ( أ)

ٗخ١ ٟظ٪حؿًذح ٨ُٰخ ه٤ذ كظ٪ٙ حٛ٪ٓخثن حٛـشٰٟش، ٩أع٠خء حٛش٨٪د ه٬ٜ رٖٛ ٩ه٤خ٩ٯ٨٤ٞ 

 ٩أٯش أدٛش أخش٫ ٯوظضٝ ح٠ٛظ٨ٞ حالعظ٤خد ا٨ٰٛخ إلػزخص ٧ز٥ حٛلـش؛

 

٧الص حٛؤٰٜش أ٩ ح٣وذح٨ٟخ، ٟن طلذٯذ أ٭ دُخم خخص ر٠خ ُٮ رٖٛ حٛذُخم رظذ٣ٮ ح٠ٛئ ( د)

أع٠خء حٛش٨٪د ه٬ٜ رٖٛ ٩ه٤خ٩ٯ٨٤ٞ ٩أٯش أدٛش أخش٫ ٯوظضٝ ح٠ٛظ٨ٞ حالعظ٤خد ا٨ٰٛخ إلػزخص 

 ٧زح حٛذُخم حٛخخص؛

 

ٯزّٜي ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛذُخم رؤع٠خء ش٨٪د حإلدهخء حٛزٯ٢ ٯوظضٝ ده٪ط٨ٞ ٜٛلؼ٪س ٛذكغ أ٭ ( 2)

 . أهال٥( 1)عزذ دُخم أرِٜي ا٦ٰٛ ٩ًُٔخ ِٜٛٔشس 

 

ا١ هذٝ ٰٓخٝ حٛذُخم ربرالى ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ًُٔخ ٠ٛخ ٧٪ ٤ٟظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس حٛلخػشس ال ٯلذ ٢ٟ  (ؿٰٞ)

 . ك٦ٔ ُٮ حٛظزسم رؤعزخد حٛذُخم ح٠ٛزٗ٪سس أهال٥

 

ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طذْٓ ُٮ أعزخد حٛذُخم حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ ػ٪ء ه٤خطش حإلػزخص ح٠ٛٔذٟش ُٮ  (دحٙ)

 . ٛ٪ ٛٞ ٯؼش حٛذُخم ٧ز٥ حألعزخدحٛذه٪٫ كظ٬ ٩

 

 

 يكشس 112انًبدح 

 اإلثالؽ انز٘ ٚوٕو ثّ انًزؼشسٌٔ انًشبسكٌٕ كٙ اإلخشاءاد

 

ًٗخ ُٮ حإلؿشحءحص حٛلْ ُٮ طٔذٯٞ أدٛش، طِظٚ حٌٛشُش رشؤ١  ارح ٤ٟلض ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٟظؼشًسح ٟشخس

 (2009أٗظ٪رش /حأل٩ٙطششٯ٢  30أػِٰض ُٮ ). ٟ٪ؿزخص حإلرالى حٛ٪حؿذ ُشػ٨خ

 

 

 113انًبدح 

 إثالؽ األدنخ انزٙ يٍ شأَٓب َلٙ انزًٓخ

 

، ٯزّٜي ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛذُخم، ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ، ٗٚ ٩118 ٩117 116ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛ٪حد  (أَٛ)

ٟوٜ٪ٟش ٯل٪ص٧خ أ٩ ٯوش٨ُخ ٩حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طؼزض رشحءس ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ طخَِ ٢ٟ ٟغئ٩ٰٛظ٦ 

 .ط٤خٙ ٢ٟ ٟظذحٰٓش أدٛش حالدهخءحٛـضحثٰش، أ٩ 

 

(. أَٛ)ٯ٘٪١ ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص حٛ٪حؿزخص ٣ِغ٨خ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشس  (رخء)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ )
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 114انًبدح 

 اإلخالل ثًٕخت اإلثالؽ 

 

ًٰخ أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أ٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، طٜٔخث

ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص، ا٣ضحٙ هٔ٪رخص رِشٯْ أ٩ ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص ٯظخَٜ ه٢ 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض . )ر٠ٔظؼ٬ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس حٛ٪ُخء ر٠٪ؿذ حإلرالى ح٠ٛٔشس

 

 

 115انًبدح 

 ػذو انكشق ػٍ انٕٓٚخ يؤهًزب

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

  

ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ، ُٮ كش٩ٍ حعظؼ٤خثٰش، حٛـٜذ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٢ٟ ًشُش   (أَٛ)

حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ اطذحس أٟش روذٝ حٛ٘شَ ٟئًٓظخ ه٢ ٧٪ٯش ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛشخ٧ذ حٛز٭ ٓذ ٯ٘٪١ ٨ٟذدًح 

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض . )ٛل٠خٯش ح٤٠ٛخعزشأ٩ ٟوشًػخ ٜٛخـش ا٬ٛ ك٢ٰ ط٤ِٰز طذحرٰش ح

2009 ) 

 

ٌٛشع آشحس هذٝ حٛ٘شَ ه٢ ح٨ٛ٪ٯش ٟئًٓظخ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش   (رخء)

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض . )حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حعظشخسس ٩كذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د

2009) 

 

، ٯظٞ حٛ٘شَ ه٢ ٧٪ٯش ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛشخ٧ذ ُٮ ٨ٟٜش ٟؤ٪ٛش ٓزٚ رذء 133ٟن ٟشحهخس ح٠ٛخدس  (ؿٰٞ)

 . ح٠ٛلخ٠ٗش إلطخكش طلؼٰش حٛذُخم

 

 

 116انًبدح 

 طهت ػذو إثالؽ انًؼهٕيبد ٔيجشسارّ

 

أ٩ أ١ ٧ز٥  118ه٤ذٟخ ٛٞ ٯظٞ حإلعظلظخٙ ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ رل٪صس ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس   (أَٛ)

٩ًُٔخ  ه٨٤خ ٩ٯ٤زٌٮ هخدس حإلرالى 118رؤ٭ ش٘ٚ آخش ألك٘خٝ ح٠ٛخدس ح٠ٛوٜ٪ٟخص ًٰش خخػوش 

اٛلخّ حٛؼشس رخٛظلٰٔٔخص حٛـخسٯش أ٩ ( 1)ٯئد٭ ا٬ٛ ٓذ ًٰش أ١ ٧زح حإلرالى  113 أ٩ ٠ٜٛ110خدط٢ٰ 

أ٩ أ١ حألٟش ( 3)طشٰ٘ٚ ط٨ذٯذ خـٰش ٛغالٟش أكذ حٛش٨٪د أ٩ عالٟش هخثٜظ٦؛ أ٩ ( 2)حٛالكٔش؛ أ٩ 

، ُٰـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ حألؿشحٍ حٛؼخٛؼشأ٩ ٛلٔ٪ّ  َٛ ٠ٜٛظٜلش حٛوخٟشٛغزذ أ٩ ٱخش ٧٪ ٟخخ

حٛـٜذ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ُٮ ًشُش ح٠ٛزحٗشس ٩رظ٪سس ًزش ٩ؿخ٧ٰش اهِخء٥ ًٰٜٗخ أ٩ؿضثًٰخ 

ه٬ٜ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ه٤ذ . ٢ٟ ٟ٪ؿذ ارالى ح٠ٛوٜ٪ٟخص ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس
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ش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ٯـٜذ رٔخء٧خ عشٯش ٩طشُْ طٔذٯ٦٠ ٧زح حٛـٜذ، أ١ ٯـٜن ًشُ

رزٰخ١ ٯٔظشف ٦ُٰ طذحرٰش ٟ٪حصٯش طش٠ٚ خظ٪ًطخ طلذٯذ ٟوٜ٪ٟخص ؿذٯذس ٩رحص ؿزٰوش ٠ٟخػٜش، ٩طٔذٯٞ 

 10ُهّذٛض ُٮ ). ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رش٘ٚ ٟخظظش أ٩ ٠ٟ٪٥، أ٩ هشع حٛشْ حأل٧ٞ ٢ٟ حٛ٪ٓخثن

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢

 

حٛ٘شَ ه٢ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ح٠ٛذ٬ٛ ر٨خ ُٮ ًٰخد  طٔشس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٟخ ارح ٗخ٣ض عظِشع  (رخء)

٩ارح ح٣ظ٨ض حٌٛشُش ا٬ٛ ٧ز٥ ح٤ٛظٰـش، طذْٓ رظ٪سس ًزش ٩ؿخ٧ٰش . حٛـٜذ ح٠ّٛٔذٝ ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس

ُٮ الثلش حٛظذحرٰش ح٠ٛٔظشكش ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ح٠ٛظؼ٤٠ش خظ٪ًطخ طلذٯذ ٟوٜ٪ٟخص ؿذٯذس ٩رحص 

 .  ؿزٰوش ٠ٟخػٜش، ٩طٔذٯٞ ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رش٘ٚ ٟخظظش أ٩ ٠ٟ٪٥، أ٩ هشع حٛشْ حأل٧ٞ ٢ٟ حٛ٪ٓخثن

 

٩ارح حهظزشص أ١ أًٯخ ٢ٟ ٧ز٥ . ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ اطذحس أٟش رخطخخر حٛظذحرٰش ح٠ٛ٪حصٯش (ؿٰٞ)

أ١ ٯوّذٙ حٛظ٨ٞ حٛظذحرٰش ال ٯِ٘ٮ ٛل٠خٯش كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخدٛش، ُٯـٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ 

 .ح٠ٛشطزـش رخ٠ٛوٜ٪ٟخص ح٠ٛو٤ٰش أ٩ ٯغٔـ٨خ أ٩ ٯ٘شَ ه٨٤خ

 

 .ٯٔزٚ ٓشحس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حالعظج٤خٍ (دحٙ)

 

طـزْ حألك٘خٝ أهال٥ ه٬ٜ حٛذُخم ٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ  (٧خء)

 .طوذٯٚ

 

 

 117انًبدح 

 انذٔنٛخ األخشٖ انًظبنح األيُٛخ نهذٔل ٔانٓٛئبد

 

أ٩ أ١ ٧ز٥  118ه٤ذٟخ ٛٞ ٯظٞ حإلعظلظخٙ ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ رل٪صس ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (أَٛ)

٩ًُٔخ  ه٨٤خ ٩ٯ٤زٌٮ هخدس حإلرالى 118ح٠ٛوٜ٪ٟخص ًٰش خخػوش رؤ٭ ش٘ٚ آخش ألك٘خٝ ح٠ٛخدس 

ٛق حأل٤ٰٟش إلكذ٫ حٛذ٩ٙ ٯئد٭ ا٬ٛ ح٠ٛغخط رخ٠ٛظخٓذ ًٰش أ١ ٧زح حإلرالى  113 أ٩ ٠ٜٛ110خدط٢ٰ 

أ٩ إلكذ٫ ح٨ٰٛجخص حٛذ٩ٰٛش، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ حٛـٜذ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ًشُش 

ح٠ٛزحٗشس ٩رظ٪سس ًزش ٩ؿخ٧ٰش اهِخء٥ ًٰٜٗخ أ٩ ؿضثًٰخ ٢ٟ ٟ٪ؿذ حإلرالى ح٠ٜٛل٪ف ُٮ حٛٔ٪حهذ 

ُهّذٛض )(. أَٛ)، حِٛٔشس 116 حٛلخػشس ٟن حالكظِخف رخٛظذحرٰش ح٠ٛ٪حصٯش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس

 (  2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ 

 

ٯزّٜي ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٨زح حٛـٜذ ٩رؤ٭ أٟش ٩ٓشحس ُٮ ٧زح   (رخء)

 .   حٛشؤ١

 

 .ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ( ٧خء)٩( دحٙ)٩( ؿٰٞ)٩( رخء)، حِٛٔشحص 116طـزْ ح٠ٛخدس   (ؿٰٞ)
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  118انًبدح 

  انًؼهٕيبد انزٙ ال ًٚكٍ إثالؿٓب ثذٌٔ يٕاكوخ يوذيٓب 

 

ه٤ذٟخ ط٘٪١ رل٪صس ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٟوٜ٪ٟخص ُّٓذٟض ٦ٛ رظِش عشٯش ٩ط٠ظ رخ٠ٛظخٛق حأل٤ٰٟش ٛذ٩ٛش  (أَٛ)

ٟخ أ٩ ٧ٰجش د٩ٰٛش أ٩ ٠ٟؼٚ ه٨٤خ، ال ٯو٠ذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ا٬ٛ ارالى طٜٖ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩ٟظذس٧خ اال 

 . خض أ٩ ح٨ٰٛجش حٛظٮ ٓذٟظ٨خر٠٪حُٔش حٛش

 

ارح حهظزش ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ١ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛغشٯش حٛظٮ ٩طٜظ٦ ر٪حعـش شخض أ٩ ٧ٰجش ر٠٪ؿذ حِٛٔشس  (رخء)

، ٨ُ٪ ٯظخز حٛظذحرٰش ح٠ٛؤ٪ٛش ألخز ٟ٪حُٔش 113طظؼ٢٠ ح٠ٛوـٰخص ح٠ٛو٤ٰش ُٮ ح٠ٛخدس ( أَٛ)

أ٩ حٓظشحف طذحرٰش ٟ٪حصٯش ( 2)٪ؿ٪د٧خ ٓزٚ ارالى ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٠ٜٛظ٨ٞ أ٩ اهال٦ٟ ر( 1)ٟظذس٧خ 

طظؼ٢٠ خظ٪ًطخ ٟوٜ٪ٟخص ؿذٯذس رحص ؿزٰوش ٟشخر٨ش أ٩ ارالى ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رش٘ٚ ٟخظظش أ٩ 

٩ارح حعظلظٚ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ه٬ٜ ٟ٪حُٔش ٟظذس ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص، . ٠ٟ٪٥ أ٩ هشع حٛ٪ٓخثن ح٠٨٠ٛش

 . ٯو٠ذ ا٬ٛ ارال٨ًخ ٠ٜٛظ٨ٞ ُ٪سًح

 

هٮ حٛوخٝ ه٬ٜ ٟ٪حُٔش ح٠ٛظذس ح٠ٛو٤ٮ، ُٯوٜٞ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ُٮ ارح ٛٞ ٯلظٚ ح٠ٛذ  (ؿٰٞ)

ًشُش ح٠ٛزحٗشس ٩رظ٪سس ًٰش ٩ؿخ٧ٰش ر٪ؿ٪د ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ٛٞ ٯ٪حُْ ٟظذس٧خ ه٬ٜ حٛ٘شَ 

ح٠ٛوٜ٪ٟخص حألطٰٜش حٛظٮ ّٓذٟض ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ رظِش عشٯش ( 1: )ه٨٤خ ٩رٖٛ رذ١٩ أ١ ٯِظق ٦ٛ ه٢

هشًػخ ٜٛخـ٪حص حٛظٮ حطخز٧خ ( 1: )ٯظؼ٢٠ ٧زح حإلهالٝ. طظوْٜ ر٠ظذس٧خ أٯش ٟوٜ٪ٟخص( 2)أ٩ 

حألعزخد حٛظٮ طزشس هخدس ارالى ح٠ٛوٜ٪ٟخص ( 2)ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪حُٔش ح٠ٛظذس؛ 

الثلش رخٛظذحرٰش ح٠ٛ٪حصٯش ح٠ٛالث٠ش، ٩خظ٪ًطخ ٩ه٤ذ حالٓظؼخء حٛظوذٯٚ ( 3)؛ 113ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

  (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). ٗؼش ُٮ ٓشحس حالط٨خٝأ٩ حٛشؿ٪م ه٢ ط٠٨ش أ٩ أ

 

ٯظخز ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أٯش خـ٪س ٤ٟخعزش ٩ًُٔخ ٜٛلش٩ٍ، ر٠خ ُٮ رٖٛ اطذحس أٟش   (دحٙ)

 .     رخطخخر حٛظذحرٰش ح٠ٛ٪حصٯش ح٠ٛالث٠ش ٗخٛظوذٯٚ أ٩ حٛشؿ٪م ه٢ ط٠٨ش أ٩ أٗؼش ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ

 

ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ روذ أخز٥ ٟ٪حُٔش حٛشخض أ٩ ح٨ٰٛجش حٛظٮ ص٩دط٦ رخ٠ٛوٜ٪ٟخص ه٠اًل ُٮ كخٙ ٓشس  (٧خء)

أ١ ٯٔذٝ ٗ٪عٰٜش اػزخص ش٨خدس أ٩ ٩ػٰٔش أ٩ أٯش ٟوٜ٪ٟخص أخش٫ حعظلظٚ ه٨ٰٜخ، ُال ( أَٛ)رخِٛٔشس 

، 165ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، رخٛشًٞ ٠ٟخ ٩سد ُٮ ح٠ٛخدس 

. ٢ حِٛشٯ٢ٰٔ رظٔذٯٞ أدٛش اػخُٰش ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حألطٰٜش ح٠ٛوـخس ٢ٟ حٛشخض أ٩ ح٨ٰٛجشاٛضحٝ أ٭ ٟ

٠ٗخ ال ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٨ٛزح حٌٛشع ؿٜذ أ٭ شخض 

٩ال ٯ٠٨٤٘٠خ حعظو٠خٙ . أ٩ ٠ٟؼٚ ه٢ ح٨ٰٛجش ٟظذس ح٠ٛوٜ٪ٟخص رظِش شخ٧ذ أ٩ ده٪ط٦ ٜٛلؼ٪س

 .رذه٪س حٛش٨٪د ٜٛلؼ٪س أ٩ حألٟش ربرشحص ٟغظ٤ذحص ٗ٪عٰٜش اػزخص اػخُٰش عٜـظ٠٨خ ٛألٟش

 

ارح ؿٜذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ شخ٧ذًح ٰٛٔذٝ ٗ٪عٰٜش اػزخص أٯش ٟوٜ٪ٟخص ٟوـخس ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس، ُال   (٩ح٩)

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٩ال ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ اٛضحٝ ٧زح حٛشخ٧ذ رخإلؿخرش ه٢ أ٭ 

 .ْٜ رخ٠ٛوٜ٪ٟخص أ٩ ر٠ظذس٧خ ارح حٟظ٤ن حٛشخ٧ذ ه٢ حإلؿخرش رذحهٮ حٛغشٯشعئحٙ ٯظو
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ال ٯظؤػش كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ حٛـو٢ رخألدٛش حٛظٮ ٯٔذ٨ٟخ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ششؽ ٟشحهخس حٰٛٔ٪د حٛ٪حسدس ُٮ   (صح٭)

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض )(. ٩ح٩)٩( ٧خء)حِٛٔشط٢ٰ 

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛذُخم، أ١   (كخء)

طؤٟشح، كشًطخ ه٬ٜ ٟظٜلش حٛوذحٛش، رظـزْٰ أك٘خٝ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ٟن ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ ه٬ٜ 

 .ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛخخطش حٛظٮ رل٪صس حٛذُخم

 

إلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش أهال٥ رغٜـخص ٓخػٮ ح( ٩ح٩)٩( ٧خء)ال ط٠ظ حِٛٔشطخ١   (ؿخء)

رخعظزوخد حٛذٰٛٚ حٛز٭ ط٘٪١ ٠ٰٓظ٦ حٛؼز٪طٰش  (دحٙ)، حِٛٔشس 149حأل٬ٛ٩ ح٤٠٠ٛ٪كش ٠٨ٛخ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). د١٩ ٟظـٜزخص ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش

 

أ٩ ؿٜذ ( ؿٰٞ)ر٠٪ؿذ حِٛٔشس  ٯوٜٞ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رؤ٭ طزٰٜي  (ٯخء)

 ( 2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٩رؤ٭ أٟش ٩ٓشحس ُٮ ٧زح حٛشؤ١( كخء)ر٠٪ؿذ حِٛٔشس 

 

طِظٚ ٟل٠٘ش حالعظج٤خٍ ُٮ ح٠ٛغؤٛش رذ١٩ . ٯـ٪ص حعظج٤خٍ ٓشحس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش  (ٗخٍ)

 .     ظذس٧خ أ٩ طشٰش ا٦ٰٛحإلؿالم ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛغشٯش أ٩ أٯش ٟوٜ٪ٟخص طظوْٜ ر٠

 

 

 119انًبدح 

 انًغزشبس انخبص

 

٩ًُٔخ ٠ٛخ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش حٛوذحٛش، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم أ١ ٯـٜزخ ٢ٟ حٛشثٰظ طو٢ٰٰ ٟغظشخس   (أَٛ)

، 118خخص ٯّٔذٝ ط٪طٰخص ا٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش خالٙ ٟضح٩ٛظ٦ ٨٠ٛخ٦ٟ ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض )(. ؿٰٞ)حِٛٔشس 

 

ارح ٩حُْ حٛشثٰظ، ٯو٢ّٰ ٟغظشخًسح خخًطخ ٢ٟ ػ٢٠ الثلش عشٯش رؤشخخص ٩حُٔض ه٨ٰٜٞ ٨ٛزح   (رخء)

 (2009ٯ٪٣ٰ٪ / كضٯشح١ 5ُٮ ُهّذٛض ). حٌٛشع ح٨ٰٛجش حٛظٮ ٓذٟض ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛغشٯش

 

ٯذْٓ ح٠ٛغظشخس حٛخخص ُٮ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ٛٞ ٯ٪حُْ ٟظذس٧خ ه٬ٜ حٛ٘شَ ه٨٤خ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس  (ؿٰٞ)

٩ٗزٖٛ ُٮ الثلش حٛظذحرٰش ح٠ٛ٪حصٯش حٛظٮ حٓظشك٨خ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس ( ؿٰٞ)، حِٛٔشس 118

ٮ طزًوخ ٛزٖٛ، ٩روذ حٛظشخ٩س ٟن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ُٯوٜٞ ح٠ٛغظشخس حٛخخص ٓخػ(. ؿٰٞ)حِٛٔشس  118

حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رخٛظذحرٰش ح٠ٛ٪حصٯش حألٗؼش ٟالث٠ش ٛل٠خٯش كٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخدٛش ٩ًُٔخ 

 .  ٜٛلش٩ٍ ٩ٯظذس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٭ أٟش ٤ٟخعذ ُٮ ٧زح حٛظذد
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، رذ١٩ أ١ طـٜن (ؿٰٞ)ٯـ٪ص حعظج٤خٍ أ٭ أٟش أطذس٥ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٠٪ؿذ حِٛٔشس  (دحٙ)

٠٘ش حالعظج٤خٍ ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حألطٰٜش حٛغشٯش ح٠ّٛٔذٟش ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩ أٯش ٟوٜ٪ٟخص ٟل

 .     طظوْٜ ر٠ظذس٧خ أ٩ طشٰش ا٦ٰٛ

 

ٯزّٜي ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٘ٚ ط٪طٰش طخدسس ه٢ ح٠ٛغظشخس حٛخخص  (٧خء)

 .    در٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ٩رؤ٭ أٟش ٩ٓشحس طخدس ُٮ ٧زح حٛظذ

 

 

 120انًبدح 

 انطبثغ انًغزًش نًٕخت إثالؽ انًؼهٕيبد 

 

ارح حٗظشَ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أدٛش أ٩ ٟوٜ٪ٟخص اػخُٰش ٗخ١ ٯ٤زٌٮ حإلرالى ه٨٤خ ٢ٟ ٓزٚ ر٠٪ؿذ أك٘خٝ حٛٔ٪حهذ 

ٯزّٜي ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ِٜٛشٯْ . حٛلخػشس، ٯز٨ٌّٜخ ُ٪سًح ِٜٛشٯْ حٱخش ٩ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٠ٜٛل٠٘ش

 .رخٛشًٞ ٢ٟ حخظظخٝ ح٠ٛلخ٠ٗش ٩أ٭ حعظج٤خٍ الكْ 113حٱخش ه٢ أٯش ٟوٜ٪ٟخص ٟشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛخدس 

 

 

  121انًبدح 

 إخشاءاد اإلثالؽ

   

ٯ٢٘٠ ِٛشٯْ أ١ ٯخظخس ط٤ِٰز ٟ٪ؿز٦ ربرالى ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ رل٪صط٦ ًٰٜٗخ أ٩ ؿضثًٰخ رخٛ٪عٰٜش  (أَٛ)

 . حإلٛ٘ظش٣٩ٰش ه٬ٜ أ١ ٯئ٢ٟ حٛزش٣خٟؾ ح٠ٛوٜ٪ٟخطٮ حٛز٭ ٯظٰق حٛ٪ط٪ٙ ا٨ٰٛخ

 

ه٬ٜ أ٭ ُشٯْ أ١ ٯ٪ُش ٓذس ح٠ٛغظـخم ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ طلذد ح٠ٛغظ٤ذحص أ٩ أ٣٪حه٨خ ٩حٛظٮ طٞ   (رخء)

 .  ٬ حِٛشٯْ حٱخشارال٨ًخ اٛ

 

 

 122انًبدح 

 انزٕاكن حٕل األدنخ 

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم حٛظ٪حُْ ه٬ٜ هذٝ ح٤٠ٛخصهش ُٮ ٩حٓوش ٟضه٪ٟش ٩حسدس ُٮ ٓشحس حإلط٨خٝ أ٩ ُٮ 

ٯـ٪ص ٠ٜٛل٠٘ش طزًوخ ٛزٖٛ حهظزخس ٧ز٥ حٛ٪حٓوش . ٟغظ٤ذ أ٩ ُٮ حٛش٨خدس ح٠ٛظ٪ٓوش ٛشخ٧ذ أ٩ ُٮ أ٭ ٟ٘خ١ آخش

ش ح٠ٛظؼشسٯ٢ طِشع طٔذٯٞ هشع ح٠ٛذ٬ٛ ر٨خ ػخرظش، ٟخ ٛٞ طَش حٌٛشُش أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش ٩الع٠ٰخ ٟظٜل

 . أٗؼش ش٠٪ٰٛش ٜٛ٪ٓخثن ح٠ٛوش٩ػش
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 اإلكبداد: انوغى انثبيٍ

 

 123انًبدح 

 هبػٙ اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ  ػجط اإلكبداد ثُبًء ػهٗ أيش 

 

ارح ٟخ ٩ؿذص أعزخد طذه٪ ٛالهظٔخد رؤ١ حألدٛش حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔذ٨ٟخ شخ٧ذ ٟلظ٠ٚ ٓذ طظزق ًٰش  (أَٛ)

ٟظ٪حُشس الكًٔخ، ُٰـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ١ ٯؤٟش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٯٔذ٦ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، 

ح أٝ ًٰش رؼزؾ اُخدس حٛشخ٧ذ العظخذح٨ٟخ ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش ع٪حًء أٗخ١ حٛشخض ح٠ٛـٜ٪رش اُخدط٦ ٓخدًس

 . ٓخدس ه٬ٜ ح٠ٛؼ٪ٙ شخظًٰخ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ٛظٔذٯٞ أدٛش

 

ا١ حٛـٜذ رؼزؾ حإلُخدس ٯلذد حعٞ حٛشخض ح٠ٛـٜ٪رش اُخدط٦ ٩ه٤٪ح٦٣، ٩طخسٯخ ػزؾ حإلُخدس  (رخء)

 . ٩ٟ٘خ٨٣خ ٩ٟ٪ػ٪ه٨خ ٩حٛلش٩ٍ ح٠ٛزشسس ٛألٟش

 

ّٞ ٓز٪ٙ حٛـٜذ، ُٯوٜٞ حِٛشٯْ ّٟٔذ٦ٟ حِٛشٯْ حٱخش رزٖٛ ػ٢٠ (ؿٰٞ) ٨ٟٜش ٟؤ٪ٛش ٩أٯًؼخ أ٭ ٟظؼشس  ارح ط

ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص ٢٠ٟ ٯـذ ط٪ُٰش حِٛشطش ٦ٛ ٛلؼ٪س ؿٜغش حإلدالء رخٛش٨خدس ٩حعظـ٪حد 

ه٤ذٟخ ٯٔشس ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش طٜٔخثًٰخ طٜٔٮ حإلُخدحص، ُٯزَٜي رٖٛ ِٜٛشٯ٢ٰٔ . حٛشخ٧ذ

 .٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص

 

٬ٛ حإلُخدس اٟخ ُٮ ٟٔش ح٠ٛل٠٘ش ٩ه٤ذ حالٓظؼخء ُٮ أ٭ ٟ٘خ١ آخش أ٩ ر٪حعـش ٯ٢٘٠ حالعظ٠خم ا  ( دحٙ)

 .٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس

 

ٯظلْٔ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٢ٟ أ١ طٜٔٮ حإلُخدس ٓذ طٞ ٩ًُٔخ ألك٘خٝ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس،  (٧خء)

ـ٨ّٜخ  :ٯظؼ٢٠ ٧زح حٛظغـٰٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٱطٰش. ٩ٯغ

 

 حألعجٜش ٩حألؿ٪رش؛ (1)

 

 أٯش ٟغؤٛش ط٠ض اػخسط٨خ؛  (2)

 

٩ع٪حًء ُظٚ ُٮ أٯش ٟغؤٛش ط٠ض اػخسط٨خ ٩ِٰٰٗش ٰٓخ٦ٟ رزٖٛ أ٩ ع٪حًء طظٞ اكخٛش ٟغخثٚ ا٬ٛ  (3)

 .  ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 

أ٩ ُٮ  ٩95ٯلٰٚ حٛظغـٰٚ ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ع٪حًء ٗـضء ٢ٟ ح٠َٜٛ حٛ٘خٟٚ ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ ح٠ٛخدس 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). أ٭ ٟشكٜش أخش٫
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 124انًبدح 

 اإلدالء ثبنشٓبدح ثٕاعطخ َظبو انًؤرًشاد انًزهلضح

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ه٤ذٟخ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش 

 . حٛوذحٛش، طٔشٯش طٜٔٮ حٛش٨خدس ر٪حعـش ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص ح٠ٛظِٜضس

 

 

 125انًبدح 

 األدنخ انزٙ ردًؼٓب انغهطبد انوؼبئٛخ كٙ دٔنخ يب

 

، ٯـ٪ص ٜٛغٜـخص 124أ٩  123ُٮ كخٙ حهظشػض د٩ٛش ٟو٤ٰش ه٬ٜ اهـخء حإلُخدس ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدط٢ٰ  (أَٛ)

حٛٔؼخثٰش ُٮ طٜٖ حٛذ٩ٛش، ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ٟن ٟشحهخس حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ 

 .   س حعظ٤خًدح الطِخّ ػ٤خثٮ، ا١ ٩ُؿذ، أ٩ حعظ٤خًدح ٛظشطٰزخص خخطش، ػزؾ حإلُخد(ؿٰٞ)٩( رخء)حِٛٔشط٢ٰ 

 

طغ٠ق حٛغٜـخص حٛٔؼخثٰش ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش ِٜٛشٯْ حٛز٭ حعظذه٬ حٛشخ٧ذ ٩ِٜٛشٯْ حٱخش ٠٠ٜٛ٩ؼ٢ٰٜ  ( رخء)

حٛٔخ٣٪٢ٰٰ٣ ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ُٮ كخٙ حهظزش ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ 

١ كؼ٪س ٧ز٥ حِٛجش حألخٰشس ػش٩س٭، رلؼ٪س ؿٜغش حعظـ٪حد حٛشخ٧ذ حٛلخطٚ ٢ٟ حٌٛشُش أ

٩ارح ع٠ق رزٖٛ . ٓز٨ٜخ حعظ٤خًدح ا٬ٛ حألعجٜش حٛظٮ ٓذ٨ٟخ حِٛشٯٔخ١ أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٨ٛز٥ حٛغٜـش

 . ٓخ٣٪١ حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش، طظٰق ٨ٛٞ حٛغٜـش حٛٔؼخثٰش ؿشف حألعجٜش ه٬ٜ حٛشخ٧ذ ٟزخششًس

 

 .ذ أهؼخء ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش طغـٰٚ حالعظـ٪حد ط٪ًطخ ٩ط٪سسٯظ٪٬ٛ أك (ؿٰٞ)

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٛٔخٍع ٯو٦٤ّٰ سثٰظ حٌٛشُش كؼ٪س حعظـ٪حد حٛشخ٧ذ، ارح  (دحٙ)

 .دهض حٛلخؿش ا٬ٛ رٖٛ ٩ششؽ ٟ٪حُٔش حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش

 

ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ح٠٠ٛؼٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٠ٜٛظؼشس ح٠ٛشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص، ه٬ٜ ٜٓٞ   (٧خء)

 .ح٠ٛل٠٘ش طض٩ٯذ٥ ر٤غخش ه٢ حالعظـ٪حد

 

 

 انطهجبد: انوغى انزبعغ

 

 126انًبدح 

 انطهجبد انزٙ رغزهضو رشخًٛظب

 

٩حٛـٜزخص ح٠ٛظؤٜش ربخالء ٯـزْ ٣ض ٧ز٥ ح٠ٛخدس ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـٜزخص رخعظؼ٤خء حٛذُ٪م حأل٩ٰٛش  (أَٛ)

 10ُهّذٛض ُٮ ) .حٛغزٰٚ ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حٛـٜزخص حٛٔخرٜش ٛالعظج٤خٍ ر٠٪ؿذ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢
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 روذ ٩ػن ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٯذ٧خ ه٬ٜ حٛٔؼٰش، ٯـ٪ص أل٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ حٛظٔذٝ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش (رخء)

ًشُش حٛذسؿش ٟخ ٛٞ طٔشس  ًٰخش٨ِحٛـٜذ ٧زح  ٩ٯ٘٪١. ٤ٟخعذ أ٩ طو٪ٯغٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٓشحس  رـٜذ

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ ٩10ُٮ  2009 أٗظ٪رش/ طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). خالٍ رٖٛ حأل٬ٛ٩

 

ا١ حٛٔشحسحص حٛظخدسس سًدح ه٬ٜ حٛـٜزخص ح٠ٛٔذٟش ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ال طٔزٚ حالعظج٤خٍ ه٬ٜ كذس  (ؿٰٞ)

ح٨٤ٛخثٮ ٟخ ٛٞ طشخض ٟل٠٘ش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رخعظج٤خ٨ُخ ارح ٗخ١ حٛٔشحس ٯظ٤خ٩ٙ ٟغؤٛش ٢ٟ  ٓزٚ حٛٔشحس

٩ٯ٘٪١ . شؤ٨٣خ أ١ طئػش ا٬ٛ كذ ٗزٰش ُٮ حإل٣ظخٍ ٩حٛغشهش ُٮ حإلؿشحءحص أ٩ ُٮ ٣ظٰـش حٛذه٪٫

 . ٢ٟ شؤ١ ُظٚ ٟل٠٘ش حالعظج٤خٍ ُٮ ح٠ٛغؤٛش ه٬ٜ حِٛ٪س أ١ ٯوـٚ ُٮ حإلؿشحءحص رش٘ٚ ٠ٜٟ٪ط

 

خالٙ عزوش أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس ( ؿٰٞ)ٔذٝ ؿٜزخص حٛظشخٰض رخالعظج٤خٍ ر٠٪ؿذ حِٛٔشس ط (دحٙ)

 . ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ

 

ه٤ذ حالعظـخرش ٛـٜذ حٛظشخٰض رخالعظج٤خٍ، ٯٔذٝ حِٛشٯْ ح٠ٛو٤ٮ حعظج٤خ٦ُ أٟخٝ ٟل٠٘ش حالعظج٤خٍ  (٧خء)

 . خالٙ عزوش أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس رخٛظشخٰض

 

ال ٯ٘٪١ ٛالعظج٤خٍ ٣ِغ٦ ِٟو٪اًل ٟ٪ًِٓخ ٜٛظ٤ِٰز ٟخ ٛٞ طؤٟش ٟل٠٘ش حالعظج٤خٍ ر٪َٓ حٛظ٤ِٰز، ر٤خًء ه٬ٜ  (٩ح٩)

ُّٟٔذٝ ٩ًُٔخ ألك٘خٝ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس  . ؿٜذ 

 

ارح طز٢ٰ ٌٜٛشُش أ١ ؿٜذ حٛظشخٰض رخالعظج٤خٍ أ٩ أ٭ ؿٜذ آخش ًٰش ٤ٟظؾ أ٩ ٯش٘ٚ طوّغًِخ ُٮ   (صح٭)

حعظو٠خٙ حإلؿشحءحص حٛٔؼخثٰش، ٯ٠ظ٤ن سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ه٢ دُن حألطوخد ٩ح٤ِٛٔخص ح٠ٛظؤٜش ر٨زح 

 .حٛـٜذ أ٩ رؤ٭ ؿٜذ خـٮ آخش
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 اندهغبد: انوغى انؼبشش

 

 127انًبدح 

 ًحبكًخاندهغبد انزًٓٛذٚخ نه 

 

 .  ٓزٚ حٛزذء رخ٠ٛلخ٠ٗش، طؤذ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ؿٜغش أ٩ أٗؼش ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٩ًُٔخ ٜٛلخؿش (أَٛ)

 

طوـٮ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حٛظو٠ٰٜخص حٛظٮ طشح٧خ ػش٩سٯش أ٩ ٟشً٪د ٨ُٰخ ٛؼ٠خ١ ٟلخ٠ٗش   (رخء)

 .هخدٛش ٩ٟـشدس ٩عشٯوش

 

ًٔخ ِٜٛٔشس   (ؿٰٞ)  : ٢ طالكٰخص ٟل٠٘ش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٤٪م خخص حٱطٮأهال٥، ٯذخٚ ٢ٟ ػ٠( رخء)طـزٰ

 

حٛـٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حخظظخس ح٠ٛذس ح٠ٛٔذسس ٛالعظـ٪حد حٛشثٰغٮ ٛزوغ حٛش٨٪د أ٩ ( 1)

 ؿ٠ٰو٨ٞ؛ 

 

 طلذٯذ هذد حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ده٪ط٨ٞ؛( 2)

 

 .٩طلذٯذ حٛ٪ٓض ح٠ٛظخف ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٛظٔذٯٞ حألدٛش( 3)

 

 

 128انًبدح 

 انًٓبو انزٙ ًٚكٍ يًبسعزٓب ثؼذ روذٚى انًذػٙ انؼبو نألدنخ

 

، طؤٟش ًشُش حٛذسؿش روذ ح٣ظ٨خء ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ طٔذٯٞ أعزخد حإلدح٣ش ٩ارح ٓشس حٛذُخم طٔذٯٞ أعزخر٦ (أَٛ)

 : حأل٬ٛ٩ حٛذُخم ربٯذحم ح٠ٛغظ٤ذحص حٱطٰش

  

 :طظؼ٢٠ٓخث٠ش رؤع٠خء حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯوظضٝ حٛذُخم ده٪ط٨ٞ ٧٩ٮ ( 1)

 

 حعٞ أ٩ ٛٔذ ٗٚ شخ٧ذ ٢ٟ حٛش٨٪د؛  ( أ)

 

 ٟٜخض ٜٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٯظ٪ٓن أ١ ٯذٛٮ ر٨خ حٛشخ٧ذ؛ ( د)

 

ر٤٪د ٓشحس حالط٨خٝ حٛظٮ ٯظ٪ٓن أ١ ٯش٨ذ حٛشخ٧ذ ك٪٨ٛخ ر٠خ ُٮ رٖٛ حإلشخسس طلذٯًذح ( ؽ)

 ا٬ٛ ُٔشحص حالط٨خٝ ٩ح٠ٛٔخؿن ح٠٨٠ٛش ُٮ ٓشحسحص حالط٨خٝ؛

 

حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯظ٪ٓن أ١ ٯش٨ذ٩ح ٠ٛظٜلش ٗٚ ٟظ٨ٞ حٛوذد حإلؿ٠خٛٮ ٜٛش٨٪د ٩هذد ( د)

 ٩ك٪ٙ ٗٚ ُٔشس حط٨خٰٟش؛
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 ٩123 93حإلشخسس ا٬ٛ ٟخ ارح ٗخ١ حٛشخ٧ذ عٰش٨ذ شخظًٰخ أ٩ ر٠٪ؿذ ح٠ٛ٪حد ( ٧ـ)

٩124 ٩125 ٩155 ٩156 ٩157 ٩158 . 

 

 ح٠ٛذس ح٠ٛٔذسس ٛالعظـ٪حد حٛشثٰغٮ ٛ٘ٚ شخ٧ذ ٩ح٠ٛذس حإلؿ٠خٰٛش ح٠ٛٔذسس ٛظٔذٯٞ أدٛش  ( ٩) 

 . حٛذُخم

  

ٓخث٠ش ر٪ػخثْ حإلػزخص حٛظٮ ٯوظضٝ حٛذُخم طٔذٯ٨٠خ ٟن حٛظ٪ػٰق ٠ٜٗخ أ٢ٟ٘ رٖٛ ٟخ ارح ٗخ١  (2)

ٯغٜٞ حٛذُخم ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٣غخًخ ه٢ ٩ػخثْ حإلػزخص . ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٯوظشع ه٬ٜ طلظ٨خ

 . ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ حٛٔخث٠ش

 

 

 129انًبدح 

 اندهغبد انزًٓٛذٚخ نزوذٚى أدنخ انذكبع 

 

طؤذ ٟل٠٘ش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ؿٜغش أ٩ أٗؼش ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٩ًُٔخ ٜٛلخؿش، ٩رٖٛ ٓزٚ رذء حٛذُخم رظٔذٯٞ  (أَٛ)

 . أدٛظ٦

 

طوـٮ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حٛظو٠ٰٜخص حٛظٮ طشح٧خ ػش٩سٯش أ٩ ٟشً٪د ٨ُٰخ ٛؼ٠خ١ ٟلخ٠ٗش   (رخء)

 . هخدٛش ٩ُوخٛش

 

ًٔخ ِٜٛٔشس   (ؿٰٞ)  : ٰخص ٟل٠٘ش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حٱطٮأهال٥، ٯذخٚ ٢ٟ ػ٢٠ طالك( رخء)طـزٰ

 

 ؿ٠ٰو٨ٞ؛  حٛـٜذ ٢ٟ حٛذُخم حخظظخس ح٠ٛذس ح٠ٛٔذسس ٛالعظـ٪حد حٛشثٰغٮ ٛزوغ حٛش٨٪د أ٩ ( 1)

 

 طلذٯذ هذد حٛش٨٪د حٛزٯ٢ ٯـ٪ص ٜٛذُخم ده٪ط٨ٞ؛( 2)

 

 .٩طلذٯذ حٛ٪ٓض ح٠ٛظخف ٜٛذُخم ٛظٔذٯٞ حألدٛش( 3)

 

 

 



108 

 

 انلظم انغبدط

 األٔنٗاإلخشاءاد أيبو ؿشكخ انذسخخ 

 

 أحكبو ػبيخ: انوغى األٔل

 

 130انًبدح 

 عٛش اإلخشاءاد

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

حٛظو٠ٰٜخص حٛظٮ طشح٧خ ػش٩سٯش ٯ٢٘٠ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، أ١ طوـٮ  (أَٛ)

حٛظو٠ٰٜخص ر٤٪م خخص ٓذ طظؼ٢٠ ٧ز٥ . ٟشً٪د ٨ُٰخ ٛؼ٠خ١ ٟلخ٠ٗش هخدٛش ٩ٟـشدس ٩عشٯوشأ٩ 

 .أ٩حٟش طظوْٜ رخٛ٘شَ ه٢ حألدٛش ٩طو٠ٰٜخص ِٜٛشٯ٢ٰٔ رشؤ١ حٛظ٪حطٚ ر٢ٰ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩حٛش٨٪د

 

طـزْ ح٠ٛ٪حد حٛظٮ طشه٬ حإلؿشحءحص أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش، رخعظؼ٤خء طٜٖ حٛخخػوش   (رخء)

ٟخٝ ًشُش حٛذسؿش ، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ، ه٬ٜ حإلؿشحءحص أ٩118 ٩117 ٠ٜٛ93٪حد 

 .     حأل٬ٛ٩ روذ طٔذٯٞ ح٠َٜٛ ا٨ٰٛخ

 

 

 131انًبدح 

 "أطذهبء انًحكًخ"األطشاف انثبنثخ ٔ

 

روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طٔشس أ٦٣ ٢ٟ ٟظٜلش حٛٔؼٰش ده٪س د٩ٛش أ٩  (أَٛ)

رزٖٛ أ٩ رخ٠ٛؼ٪ٙ حٛخـٰش رشؤ١ أ٭ ٟغؤٛش أ٩ حٛغ٠خف ٨ٛٞ  ٤ٟل٠ش أ٩ شخض ٛوشع ٟالكلخط٨ٞ

 ".طذٯْ ٠ٜٛل٠٘ش"أٟخ٨ٟخ رظِش 

 

أ٩ ُشٯْ ػخٛغ ر٠٪ؿذ " طذٯْ ٠ٜٛل٠٘ش"ُٯ٤٠ق حِٛشٯٔخ١ ُشطش حٛشد ه٬ٜ أٯش ٟالكلخص ٯٔذ٨ٟخ   (رخء)

 (.  أَٛ)حِٛٔشس 

 

 

 132انًبدح 

 إخؼبع انًزٓى نهلحض انطجٙ

 

ربؿشحء ُلض ؿزٮ أ٩ هٜٔٮ أ٩  ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، طٜٔخثًٰخ أ٩ رـٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، أ١ طؤٟش

٩ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش، ٟخ ٛٞ طؤٟش ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ خالٍ رٖٛ، ٯَٜ٘ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ر٨ز٥ . ٣ِغٮ ٠ٜٛظ٨ٞ

ح٠٨٠ٛش خزًٰشح أ٩ هذس خزشحء طشد أع٠خإ٧ٞ ُٮ ٓخث٠ش أهّذ٧خ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ ٩ٓض عخرْ ٩٩حُْ ه٨ٰٜخ ٟـٜظ 

 .حٛٔؼخس

 



109 

 

 133انًبدح 

 ؼشسٍٚ ٔانشٕٓدرذاثٛش حًبٚخ انًز

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، طٜٔخثًٰخ أ٩ رـٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛشخ٧ذ ح٠ٛو٤ٮ أ٩  (أَٛ)

٩كذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د، أ١ طؤٟش رخطخخر حٛظذحرٰش ح٠ٛالث٠ش ٛل٠خٯش حٛلٰخس حٛخخطش ٠ٜٛظؼشسٯ٢ 

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ) .٩حٛش٨٪د ٩عالٟظ٨ٞ، ه٬ٜ أال طّخٚ طٜٖ حٛظذحرٰش رلٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ

2009) 

 

ٯغو٬ حِٛشٯْ حٛز٭ ٯـٜذ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حألٟش رظذحرٰش حٛل٠خٯش ا٬ٛ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ  (رخء)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). ٟ٪حُٔش حٛشخض حٛز٭ ُطـٜذ ٢ٟ أؿ٦ٜ طذحرٰش حٛل٠خٯش

 

 :ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ ط٤ؤذ ُٮ ًشُش ح٠ٛزحٗشس ٛظلذٯذ ٟخ ارح ٗخ٣ض ع٪ٍ طؤٟش رـ  (ؿٰٞ)

  

حطخخر طذحرٰش خخطش ٤٠ٛن حٛ٘شَ ٜٛـ٨٠٪س أ٩ ٛ٪عخثٚ حإلهالٝ ه٢ ٧٪ٯش أ٩ ٟ٘خ١ ٩ؿ٪د ( 1)

 :ٟظؼشس أ٩ شخ٧ذ أ٩ أٓخسر٦ أ٩ ششٗخث٦، ٢ٟ٩ ٧ز٥ حٛظذحرٰش

 

 حٛغـالص حٛوخٟش ٠ٜٛل٠٘ش؛شـذ حألع٠خء ٩رٰخ٣خص طلذٯذ ح٨ٛ٪ٯش ٢ٟ  ( أ)

 

 هذٝ حٛ٘شَ ٜٛـ٨٠٪س ه٢ أٯش عـالص طلذد ٧٪ٯش ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛشخ٧ذ؛( د)

 

 حعظو٠خٙ ٩عخثٚ ط٤ٰٔش ٛظل٪ٯش حٛظ٪سس أ٩ حٛظ٪ص( ؽ)

 

 حإلدالء رخٛش٨خدس هزش ٣لخٝ طِٜضٯ٪٣ٮ ٌْٟٜ أ٩ ٣لخٝ ح٠ٛئط٠شحص حٛظِٜضٯ٪٣ٰش؛( د)

  

 .٩حعظخذحٝ أع٠خء ٟغظوخسس( ـ٧)

 

 غخص عشٯش؛ هٔذ ؿٜ( 2) 

 

حطخخر حٛظذحرٰش ح٠ٛالث٠ش ٛظغ٨ٰٚ ادالء ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د ح٠ٛوَشػ٢ٰ ٜٛخـش رش٨خدحط٨ٞ، ( 3)

٨٤ٟ٩خ ٟؼاًل حٛظظ٪ٯش هزش ٣لخٝ طِٜضٯ٪٣ٮ ٌْٟٜ رخطـخ٥ ٩حكذ أ٩ كـذ ح٠ٛظ٨ٞ ه٢ حٛشإٯش ح٠ٛزخششس 

 . ٜٛشخ٧ذ

 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

طظؤٗذ ٩كذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د ٢ٟ أ١ حٛشخ٧ذ ٓذ أكٰؾ ه٠ًٜخ، ٓزٚ حإلدالء رش٨خدط٦، رؤ٦٣ ٓذ   (دحٙ)

. أد٣خ٥( ٩ح٩)ٯ٘شَ ه٢ ش٨خدط٦ ٧٩٪ٯظ٦ الكًٔخ ُٮ اؿشحءحص أخش٫ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ه٠اًل رخِٛٔشس 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ ٩30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ُهّذٛض )
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أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ). سس، أعٜ٪د حالعظـ٪حد ٛظِخد٭ أٯش ٟؼخٯٔش أ٩ ط٨ذٯذطشحٓذ حٌٛشُش، ه٤ذ حٛؼش٩  (٧خء)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30

 

أهال٥، طلذد، ٩ًُٔخ ٛالٓظؼخء، ارح ٟخ ( أَٛ)ه٤ذ اطذحس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أًٟشح ر٠٪ؿذ حِٛٔشس   (٩ح٩)

ي العظو٠خ٦ٛ ُٮ اؿخس ٗخ١ ح٤ٛض ح٠ٛظؼ٢٠ اُخدس حٛشخ٧ذ حٛز٭ ٯغظِٰذ ٢ٟ طذحرٰش حٛل٠خٯش عٰزّٜ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ). اؿشحءحص أخش٫ ٟٔذٟش أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش

 

روذ حألٟش رخطخخر طذحرٰش ٛل٠خٯش ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛشخ٧ذ ُٮ اؿخس أٯش اؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش   (صح٭)

 :، ُب١ طذحرٰش حٛل٠خٯش"(حٛٔؼٰش حأل٬ٛ٩)"

  

اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ، ُٮ أٯش اؿشحءحص أخش٫ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش طز٬ٔ عخسٯش ح٠ِٛو٪ٙ، ٟن  (1)

، ٟخ ٛٞ ٯظٞ، أ٩ ا٬ٛ أ١ ٯظٞ اٌٛخإ٧خ أ٩ طٌٰٰش٧خ أ٩ طوضٯض٧خ ٩ًُٔخ ٛإلؿشحء "(حٛٔؼٰش حٛؼخ٣ٰش)"

 ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛخدس؛ 

 

 ال طل٪ٙ د١٩ ٩ُخء ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٪حؿذ ارالى ح٠ٛوٜ٪ٟخص ر٠٪ؿذ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس ُٮ (2)

حٛٔؼٰش حٛؼخ٣ٰش، ششؽ أ١ ٯٔ٪ٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ربهالٝ حٛذُخم حٛز٭ ط٘شَ ٦ٛ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رـزٰوش 

 .طذحرٰش حٛل٠خٯش حٛظٮ أٟشص ر٨خ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ حٛٔؼٰش حأل٬ٛ٩

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ )

 

ه٬ٜ أ٭ ُشٯْ ُٮ حٛٔؼٰش حٛؼخ٣ٰش ٯٜظ٠ظ اٌٛخء طذحرٰش حٛل٠خٯش حٛظٮ أٟشص ر٨خ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ حٛٔؼٰش  (كخء)

حأل٬ٛ٩ أ٩ طٌٰٰش٧خ أ٩ طوضٯض٧خ، أ١ ٯظٔذٝ رـٜذ ا٬ٛ حٌٛشُش ح٠ِٜٛ٘ش رخ٤ٛلش ُٮ حٛٔؼٰش حٛؼخ٣ٰش ٩رٖٛ 

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ ٩30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ُهّذٛض ). روذ ؿٜذ ٟ٪حُٔش حٛشخ٧ذ حٛز٭ ٯظٞ حالٛظ٠خط ٢ٟ أؿ٦ٜ

2009) 

 

أهال٥، طلظٚ حٌٛشُش ح٠ِٜٛ٘ش رخ٤ٛلش ُٮ حٛٔؼٰش ( صح٭)ٓزٚ حٛزض ُٮ ؿٜذ ُِٓذٝ ر٠٪ؿذ حِٛٔشس   (ؿخء)

حٛؼخ٣ٰش ه٬ٜ ٗٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رحص حٛظٜش ح٠ٛوش٩ػش ُٮ حٛٔؼٰش حأل٬ٛ٩ ٩طظشخ٩س ٟن حٛٔخػٮ حٛز٭ 

أهٰذ ). صحٙ ٧زح حألخٰش ٓخػًٰخ ُٮ ح٠ٛل٠٘ش أٟش رخطخخر طذحرٰش حٛل٠خٯش ُٮ حٛٔؼٰش حأل٬ٛ٩، ارح ال

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30طش٨٠ٰٓخ ُٮ 

 

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش أ٩ ٛٔخٍع ُٮ ٧ز٥ حٌٛشُش ح٤ٛلش ُٮ أ٭ ؿٜذ ُٯشُن ا٨ٰٛخ ٢ٟ أؿٚ اٌٛخء حٛظذحرٰش   (ٯخء)

ح٠ٛظخزس ٛل٠خٯش ٟظؼشس أ٩ شخ٧ذ، أ٩ طٌٰٰش٧خ أ٩ طوضٯض٧خ، ٩أٯش اشخسس ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ا٬ٛ 

طششٯ٢  30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ )". ٓخٍع ُٮ طٜٖ حٌٛشُش"ٯٔظذ ر٨خ حإلشخسس أٯًؼخ ا٬ٛ " حٌٛشُش"

 (2009أٗظ٪رش /حأل٩ٙ
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 134انًبدح 

  رحوٛش انًحكًخ

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10ُٮ  ٣ُ٩ٜٔض ُشـزض)

 

 

 135انًبدح 

 دكغ انـشايبد

 

أ٩ ح٠ٛخدس  ٟ٘شس 60ه٤ذٟخ ٯِشع ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش ًشحٟش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس   (أَٛ)

 .، ٯلذدح١ ح٨٠ٜٛش ح٤٠٠ٛ٪كش ٛذُو٨خ152

 

ُٮ ح٨٠ٜٛش ح٠ٛلذدس،  152أ٩ ح٠ٛخدس  ٟ٘شس 60ارح ٛٞ طغذد حٌٛشحٟش ح٠ِٛش٩ػش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس   (رخء)

حٟش أ٩ حٌٛشُش حٛظٮ ٓؼض رخٌٛشحٟش اطذحس ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش حٛز٭ ٓؼ٬ رخٌٛش

أٟش ٯـٜذ ٢ٟ حٛشخض حٛز٭ طذسص ُٮ ك٦ٔ حٌٛشحٟش ح٠ٛؼ٪ٙ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ حإلؿخرش خـًٰخ 

 . ٛظ٪ػٰق عزذ حٛظخَٜ ه٢ حٛذُن

 

روذ ٤ٟق حٛشخض حٛز٭ ُشػض ه٦ٰٜ حٌٛشحٟش ُشطش حالعظ٠خم ا٦ٰٛ، ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص   (ؿٰٞ)

 :حس ٓشحس رخطخخر حٛظذحرٰش ح٤٠ٛخعزش ٩طش٠ٚحٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش اطذ

  

 ط٠ذٯذ ح٨٠ٜٛش ح٠ٛلذدس ٛذُن حٌٛشحٟش؛( 1)

 

 ؿٜذ طغذٯذ حٌٛشحٟش ه٬ٜ دُوخص؛( 2) 

 

رخٛظشخ٩س ٟن سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، ؿٜذ كغٞ ح٠ٛزخٛي ح٠ٛغظلٔش ٢ٟ أٯش أطوخد ٛٞ طغذد٧خ ( 3)

حٛظ٪ؿ٨ٰٰش ش ر٠٪ؿذ ح٠ٛزخدة ح٠ٛل٠٘ش ارح ٗخ١ حٛشخض ح٠ٛو٤ٮ ٧٪ ح٠ٛلخٟٮ حٛز٭ ه٤ٰظ٦ ح٠ٛل٠٘

 ؛حٛخخطش رظو٢ٰٰ ٟلخٟٮ حٛذُخم

  

طل٪ٯٚ حٌٛشحٟش ٗخٟٜش أ٩ ؿضء ٨٤ٟخ ا٬ٛ هٔ٪رش عـ٢ ِٛظشس ال طظـخ٩ص حإلػ٤ٮ هشش ( 4)

 . ش٨ًشح 

 

ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، رخإلػخُش ا٬ٛ أ٭ ٓشحس ُٯظخز ر٠٪ؿذ حِٛٔشس   (دحٙ)

، حِٛٔشس  ٟ٘شس 60، ادح٣ش حٛشخض رـشٝ طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش ٩ا٣ضحٙ هٔ٪رش ر٦ ر٤خًء ه٬ٜ ح٠ٛخدس (ؿٰٞ)

. ٖ، ارح ٗخ١ ٧زح حٛشخض ٓخدًسح ه٬ٜ دُن حٌٛشحٟش خالٙ ح٨٠ٜٛش ح٠ٛلذدس ٩طخَٜ ه٠ًذح ه٢ رٛ(صح٭)

 . ٩طؼخٍ ٧ز٥ حٛؤ٪رش ه٢ طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش ا٬ٛ حٌٛشحٟش حألطٰٜش ح٠ِٛش٩ػش
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ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٜٛشُش، ه٤ذ حالٓظؼخء، اطذحس ٟزٗشس ط٪َٰٓ ٛؼ٠خ١   (٧خء)

كؼ٪س حٛشخض ارح طخَٜ ه٢ ح٠ٛؼ٪ٙ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ حإلؿخرش خـًٰخ حعظـخرش ألٟش ر٠٪ؿذ 

حٛذ٩ٛش أ٩ حٛغٜـش ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٨ٰٛخ ٟزٗشس حٛظ٪َٰٓ حإلؿشحءحص حٛالصٟش ُ٪ًسح ٩طظخز (. رخء)حِٛٔشس 

 .٩21 ٩20ر٘ٚ حٛو٤خٯش حٛ٪حؿزش ٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ حٛظ٤ِٰز رظ٪سس ٤ٟخعزش ٩ُوخٛش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدط٢ٰ 

 

ه٤ذٟخ ُطَِشع هٔ٪رش حٛغـ٢ أ٩ ُطلَ٪ٙ حٌٛشحٟش ا٬ٛ ٟذس عـ٢ ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس، طغش٭ أك٘خٝ  (٩ح٩)

 . خػشس ح٤٠ٛخعزش ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚحٛٔ٪حهذ حٛل

 

 . ٯ٘٪١ أ٭ ك٘ٞ رخٛظلٰٔش أ٩ أٯش هٔ٪رش ِٟش٩ػش ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ٓخر٢ٰٜ ٛالعظج٤خٍ  (صح٭)

 

 

 136انًبدح 

 اندهغبد انؼهُٛخ

 

طـش٭ ٗٚ حإلؿشحءحص أٟخٝ ٢ٟ حٌٛشُش، رخعظؼ٤خء ح٠ٛزحٗشس، رظ٪سس ه٤ٰٜش، ٟخ ٛٞ طٔشس حٌٛشُش خالٍ رٖٛ 

 . روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ

 

 

 137انًبدح 

 اندهغبد انغشٚخ

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طؤٟش ربخشحؽ حٛظلخُش ٩حٛـ٨٠٪س ٢ٟ ٓخهش ح٠ٛل٠٘ش خالٙ ؿ٠ٰن  

 : حٛـٜغخص أ٩ روؼ٨خ

  

 ألعزخد طظوْٜ رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ أ٩ رخٱدحد حٛوخٟش؛( 1)

 

 ألعزخد أ٤ٰٟش؛( 2) 

  

 ألعزخد طظوْٜ رخ٠ٛظخٛق حأل٤ٰٟش حٛ٪ؿ٤ٰش ٛذ٩ٛش ٟو٤ٰش؛( 3) 

 

 ؛133ٛظِخد٭ حٛ٘شَ ه٢ ٧٪ٯش ٟظؼشس أ٩ شخ٧ذ ٩ًُٔخ ٠ٛخ ط٤ّض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس ( 4) 

 

 .أ٩ ٠ٛظٜلش حٛوذحٛش( 5) 
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 138انًبدح 

 ػجط انُظبو 

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ اخشحؽ شخض ٢ٟ ٓخهش ح٠ٛل٠٘ش ك٠خٯش ٛلْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش   (أَٛ)

 .هخدٛش ٩ه٤ٰٜش، أ٩ كِخًكخ ه٬ٜ ٧ٰزش حإلؿشحءحص ٩كغ٢ ح٣ؼزخؿ٨خ

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طؤٟش ربخشحؽ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ٓخهش ح٠ٛل٠٘ش ٩ٟ٪حطٜش حإلؿشحءحص ُٮ   (رخء)

ًٰخر٦ ارح حعظ٠ش ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ عٜ٪٦ٗ ح٠ٛخٚ ُٮ عٰش حإلؿشحءحص روذ ا٣زحس٥ رؤ١ ٢ٟ شؤ١ ٧زح حٛغٜ٪ٕ 

 .أ١ ٯئد٭ ا٬ٛ اخشحؿ٦ ٢ٟ ٓخهش ح٠ٛل٠٘ش

 

 . 59ش، ٯو٢ّٰ ٟلخٝ ٛظ٠ؼ٦ٰٜ ٩ًُٔخ ألك٘خٝ ح٠ٛخدس ارح ٗخ١ ح٠ٛظ٨ٞ ٯ٠ّؼٚ ٣ِغ٦ ه٤ذ ٧ز٥ ح٠ٛشكٜ (ؿٰٞ)

 

 

 139انًبدح 

 عدالد اإلخشاءاد ٔاألدنخ

 

ٯظ٪٬ٛ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش اهذحد ٩كِق ٟلؼش ٗخٟٚ ٩دْٰٓ ٛـ٠ٰن حإلؿشحءحص، ر٠خ ُٮ رٖٛ  (أَٛ)

حٛظغـٰٚ حٛظ٪طٮ أ٩ حٛظذ٩ٯ٢ أ٩ حٛظغـٰٚ رخِٰٛذٯ٪ ٟخ ٛٞ طٔشس ح٠ٛل٠٘ش هذٝ اؿشحء ٧زح حٛظغـٰٚ 

 .حألخٰش

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ ٩روذ اٯالء حالهظزخس حٛ٪حؿذ ألٯش ٟغؤٛش   (رخء)

طظوْٜ رل٠خٯش حٛش٨٪د أ٩ ح٠ٛظؼشسٯ٢، أ١ طؤٟش رخٛ٘شَ ًٰٜٗخ أ٩ ؿضثًٰخ ه٢ ٟلؼش اؿشحءحص 

 . حٛـٜغخص حٛغشٯش ارح صحٛض حألعزخد حٛظٮ طزشس ٧ز٥ حٛغشٯش

 

ٯلِق سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ؿ٠ٰن حألدٛش ح٠ٛخدٯش ح٠ٛٔذٟش أػ٤خء حإلؿشحءحص، ٩ٯلخُق ه٨ٰٜخ، ٟن   (ؿٰٞ)

ٟشحهخس أ٭ ط٪ؿ٦ٰ ه٠ٜٮ أ٩ أ٭ أٟش ٯ٢٘٠ أ١ طظذس٥ حٌٛشُش ُٮ أ٭ ٩ٓض رشؤ١ ٟشحٓزش حألدٛش 

 . ح٠ٛخدٯش حٛظٮ ٓذٟض خالٙ حإلؿشحءحص أٟخٝ حٌٛشُش ٩حٛظظشٍ ر٨خ

 

٬ أ١ طؤر١، كغذ طٔذٯش٧خ حٛخخص، ٌٰٛش سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش رخٛظٔخؽ ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٩ٛ  (دحٙ)

 .ط٪س ٠ٜٛلخ٠ٗش أ٩ اؿشحء طغـٰالص ُٰذٯ٪ أ٩ طغـٰالص ط٪طٰش

 

حألدٛش حألطٰٜش حٛظٮ ٯلظِق ر٨خ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ا٬ٛ طخكز٨خ سّد اًالّ َٟٜ ٓؼٰش ٟخ ٯـ٪ص روذ  (٧خء)

، رشّد حألدٛش اال حٛٔؼخثٮ ٞ ٧زح حإلر٩١ال ٯٔ٪ٝ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش، هٔذ طغّٜ. خـٮ ر٠٪ؿذ ار١ ٓؼخثٮ

 ّٚ  10أػِٰض ُٮ ). إلؿشحءحصحروذ حٛظؤٗذ ٢ٟ حالكظِخف ر٤غخش ٟظذٓش ٢ٟ حألدٛش حألطٰٜش ُٮ عـ

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢
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 140انًبدح 

 طالحٛخ إػبدح انُظش كٙ انوشاساد

 

طٜٔخء ٣ِغ٨خ أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أكذ رخعظؼ٤خء حٛل٘ٞ ٩ٓشحس حإلدح٣ش، ٯـ٪ص ٌٜٛشُش، ه٤ذ حالٓظؼخء، ٢ٟ 

 .حِٛشٯ٢ٰٔ ٩ربر١ ٢ٟ سثٰغ٨خ، أ١ طوٰذ ح٤ٛلش ُٮ ٓشحس ٟو٢ٰ طؤ٤ًٰٟخ ٜٛوذحٛش

   

 

 عٛش انذػٕٖ: انثبَٙ انوغى

 

 141انًبدح 

 ػى ٔكظم انًحبكًبد 

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طؤٟش رؤ١ ٯلخٗٞ رظ٪سس ٤ِٟظٜش حألشخخص ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٨ٰٛٞ ط٨ٞ ٟشظشٗش  

، ارح حسطؤص أ١ ٧زح حِٛظٚ ػش٩س٭ ٛظِخد٭ طؼخسد ُٮ ح٠ٛظخٛق ٯ٢٘٠ أ١ ٯٜلْ 70ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 . ػشًسح رخًٌٛخ رخ٠ٛظ٨ٞ، أ٩ ٛل٠خٯش ٟظٜلش حٛوذحٛش

 

 

 142انًبدح 

 ٔعبئم اإلكشاِ 

 

ّ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش، ال طغظخذٝ ٩عخثٚ حإلٗشح٥، ٟؼٚ حألًالٙ حٰٛذ٩ٯش، اال رؤٟش ٢ٟ سثٰظ ٜٓٞ ُٮ ٣ـخ

ح٠ٛل٠٘ش ٗبؿشحء حكظٰخؿٮ ٜٛلئ٩ٙ د١٩ حِٛشحس أ٩ ٤٠ٛن ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ اٯزحء ٣ِغ٦ أ٩ اٯزحء ًٰش٥ أ٩ ٤٠ٛو٦ ٢ٟ 

ارح سخظض حٌٛشُش ط٤ضم ٧ز٥ حٛ٪عخثٚ ه٤ذ ٟؼ٪ٙ ح٠ٛظ٨ٞ أٟخٝ حٌٛشُش اال . حٛظغزذ رؤػشحس ٟخدٯش ٠٨ٟش

 . رخالعظ٠شحس ُٮ حعظو٠خ٨ٛخ

 

 

 143انًبدح 

 انزظشٚحبد انزًٓٛذٚخ

 

٢٘ٛ ٯـ٪ص ٜٛذُخم أ١ ٯٔشس . ٯـ٪ص ٛ٘ٚ ُشٯْ أ٩ ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص أ١ ٯذٛٮ رظظشٯق ط٨٠ٰذ٭

 . حإلدالء رظظشٯل٦ روذ ح٣ظ٨خء ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٢ٟ طٔذٯٞ حألدٛش ٩ٓزٚ طٔذٯٞ أدٛش حٛذُخم
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 144انًبدح 

 رظشٚحبد انًزٓى ٔاعزدٕاثّ 

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛظ٨ٞ أ١ ٯذٛٮ رظظشٯلخص أٟخٝ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ُٮ أٯش ٟشكٜش ٢ٟ ٟشحكٚ ح٠ٛلخ٠ٗش،   (أَٛ)

 .ششؽ أ١ ط٘٪١ رحص طٜش رخٛٔؼٰش ٰٓذ ح٤ٛلش

 

٢ٰ أ٩ ٢ٟ ٯـ٪ص ٛٔؼخس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ ًشُش حالعظج٤خٍ، طٜٔخثًٰخ أ٩ رـٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯٔ  (رخء)

ٟلخٟٮ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ط٪ؿ٦ٰ أعجٜش ٟو٤ٰش ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ أٯش ٟشكٜش ٢ٟ 

ٓزٚ حعظـ٪حد ح٠ٛظ٨ٞ، ٯو٦٠ٜ حٛٔؼخس رل٦ٔ ُٮ حٛظضحٝ حٛظ٠ض ٩أ٨٣ٞ ٢ٛ ٯز٤٪ح ه٬ٜ . ٟشحكٚ ح٠ٛلخ٠ٗش

 .رٖٛ ٣ظٰـش عٜزٰش ه٬ٜ حٛظوٰذ حٛٔخ٣٪٣ٮ

 

ًٟخ رخإلدال (ؿٰٞ) ء رظظشٯق ه٤ٜٮ ٓزٚ ط٪٦ٰٛ حٛ٘الٝ أ٩ حإلؿخرش ه٬ٜ حألعجٜش ح٠ٛـش٩كش ال ٯ٘٪١ ح٠ٛظ٨ٞ ٟٜض

ح٠ٛلظ٠ٜش ٛظظشٯلخص ح٠ٛظ٨ٞ  ح٠ٰٔٛش حٛؼز٪طٰشٯلذد حٛٔؼخس . ه٦ٰٜ اال أ٦٣ ٯ٦٤٘٠ أ١ ٯخظخس خالٍ رٖٛ

 .أ٩ ألؿ٪رظ٦ ه٬ٜ حألعجٜش

 

 . ٯـ٪ص ٠ٜٛظ٨ٞ، ارح ٟخ سًذ ُٮ رٖٛ، ح٠ٛؼ٪ٙ رظِش شخ٧ذ ٛظخٛق حٛذُخم ه٢ ٣ِغ٦ (دحٙ)

 

 



116 

 

 145انًبدح 

 اعزدٕاة انشٕٓد

 

ارح سأص ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ ح٠َٜٛ ح٠ٛٔذٝ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٯظٰق ٨ٛخ حطزخم   (أَٛ)

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٩روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ  2، حِٛٔشس 20حألط٪ٙ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

حٛظظشٯلخص حٛظ٨٠ٰذٯش ِٜٛشٯ٢ٰٔ ٩أ٭ ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص، ُٯغظـ٪د ٗٚ شخ٧ذ أ٩اًل ٢ٟ 

. حٛٔخػٮ سثٰظ حٌٛشُش ٩أ٭ هؼ٪ آخش ٢ٟ حٌٛشُش، ػٞ ٢ٟ ٓزٚ حِٛشٯْ حٛز٭ حعظذه٬ حٛشخ٧ذٓزٚ 

٩ٯخؼن روذ٧خ العظـ٪حد ٟؼخد ٢ٟ حِٛشٯْ حٱخش ارح حخظخس ٧زح حِٛشٯْ ٠ٟخسعش ك٦ٔ ُٮ 

 . ِٜٛشٯْ حٛز٭ حعظذه٬ حٛشخ٧ذ أ١ ٯوٰذ حعظـ٪حر٦. حالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد

 

أ١ ح٠َٜٛ ح٠ٛٔذٝ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ال ٯظٰق ٨ٛخ اطزخم  ارح سأص ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩    (رخء)

٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ، ٩اػش حالعظ٠خم ا٬ٛ  2، حِٛٔشس 20حألط٪ٙ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

حٛظظشٯلخص حٛظ٨٠ٰذٯش ِٜٛشٯ٢ٰٔ ٩أ٭ ٟظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص، ُٯغظـ٪د حٛشخ٧ذ ح٠ٛغظذه٬ 

٬ أ٩اًل ٢ٟ ٓزٚ حِٛشٯْ حٛز٭ حعظذهخ٥، ػٞ ٯخؼن العظـ٪حد ٟؼخد ٠ٜٛؼ٪ٙ أٟخٝ ًشُش حٛذسؿش حأل٩ٛ

٢ٟ ٓزٚ حِٛشٯْ حٱخش ارح حخظخس ٧زح حِٛشٯْ حٱخش ٠ٟخسعش ك٦ٔ ُٮ حالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد، ٩ٯـ٪ص 

ٯـ٪ص ٜٛٔخػٮ حٛز٭ ٯظشأط حٌٛشُش . أٯؼًخ روذ رٖٛ ِٜٛشٯْ حٛز٭ حعظذه٬ حٛشخ٧ذ أ١ ٯوٰذ حعظـ٪حر٦

 . ٬ حٱخشٯ٢ ط٪ؿ٦ٰ أعجٜش ُٮ أ٭ ٩ٓض٩ألهؼخء ًشُش حٛذسؿش حأل٩ٛ

 

( أَٛ)ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طٔشس هذٝ اطزخم حألط٪ٙ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشط٢ٰ   (ؿٰٞ)

 . ارح سأص أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ رٖٛ( رخء)٩

 

 

 146انًبدح 

 روذٚى األدنخ

 

٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص، ٩ٯـ٪ص ٠ٜٛظؼشسٯ. ٯلْ ٛ٘ٚ ُشٯْ ده٪س حٛش٨٪د ٩طٔذٯٞ حألدٛش  (أَٛ)

 . حٛـٜذ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ده٪س ش٨٪د ٜٛش٨خدس ه٬ٜ أ١ ٯزٌّٜ٪ح رٖٛ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم

 

ٟخ ٛٞ طٔشس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ خالٍ رٖٛ طلًٰٔٔخ ٠ٛظٜلش حٛوذحٛش، طٔذٝ حألدٛش ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش   (رخء)

 :٩ًُٔخ ٜٛظشطٰذ حٱطٮ

  

 أدٛش حإلدهخء؛( 1)

 

حألدٛش حٛظٮ ؿٜزظ٨خ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ٟزخدسس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ ( 2)

 حإلؿشحءحص؛

 

 أدٛش حٛذُخم؛( 3) 
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 سد حإلدهخء؛( 4) 

 

حألدٛش ح٠ٛؼخدس ح٠ٛوـخس ٢ٟ حٛش٨٪د ح٠ٛـٜ٪د ع٠خه٨ٞ ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ ( 5)

 حإلؿشحءحص؛

 

 .سد حٛذُخم ه٬ٜ حٛشد( 6) 

 

 

 147انًبدح 

 يطبنؼخ انًذػٙ انؼبو ٔانًشاكؼبد

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ، روذ طٔذٯٞ ؿ٠ٰن حألدٛش، طٔذٯٞ ٟـخٛوظ٦ ٩ر٠وضٙ ه٢ رٖٛ، ٯـ٪ص ٠ٜٛظؼشسٯ٢  (أَٛ)

ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٩ٜٛذُخم طٔذٯٞ ٟشحُوش ٠ٜٛ٩ذهٮ حٛوخٝ كْ حٛشد ٩ٜٛذُخم كْ حٛشد ه٬ٜ 

 .حٛشد

 

ٯـ٪ص أل٭ ٢ٟ حِٛشٯ٢ٰٔ  ٠ٜٛ٩ظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص طٔذٯٞ ٟزٗشس خظخٰٟش ُٮ ٨ٟٜش   (رخء)

 . أٓظخ٧خ خ٠غش أٯخٝ ٓزٚ طٔذٯٞ ح٠ٛـخٛوش ٩ح٠ٛشحُوخص

 

 . ٯـ٪ص ٠ٜٛظ٨ٞ أ١ ٯذٛٮ رظظشٯق خظخٟٮ ه٢ ٟغخثٚ رحص طٜش رخ٠ٛلخ٠ٗش (ؿٰٞ)

 

 

 148انًبدح 

 انًزاكشح  

 

طٔذٯٞ حألدٛش، ٯو٢ٜ حٛٔخػٮ سثٰظ حٌٛشُش حخظظخٝ ح٠ٛلخ٠ٗش ٩طٔ٪ٝ ًشُش  ه٤ذٟخ ٯ٤ظ٨ٮ حِٛشٯٔخ١ ٢ٟ (أَٛ)

٩ال ٯظذس ك٘ٞ رخٛظـشٯٞ اال ارح حٓظ٤وض أٗؼشٯش أهؼخء ًشُش . حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رخ٠ٛزحٗشس عًشح

 . حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رؤ١ حٛـشٝ طٞ اػزخط٦ رذ١٩ أد٬٣ شٖ ٟؤ٪ٙ

 

٩ارح ؿشص . ٝ ٩حسدس ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ ه٬ٜ كذسطٔظشم ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ رشؤ١ ٗٚ ُٔشس حط٨خ  (رخء)

 .ٟلخ٠ٗش ٟشظشٗش ٠ٛظ٢ٰ٠٨ حػ٢ٰ٤ أ٩ أٗؼش، طزض حٌٛشُش ُٮ ٗٚ ٓؼٰش رش٘ٚ ٤ِٟظٚ
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 األدنخ: انوغى انثبنث

 

 149انًبدح 

 أحكبو ػبيخ

 

ُٮ ٟ٪ػ٪م حألدٛش، طـزْ حٌٛشُش ٟخ ٧٪ ٟٔشس ُٮ ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص حٛلخػشس ٩ه٤ذ   (أَٛ)

حالٓظؼخء، أك٘خٝ ٓخ٣٪١ أط٪ٙ ح٠ٛلخ٠ٗخص حٛـضحثٰش حٜٛز٤خ٣ٮ ٩حٛظٮ طظ٤خعذ ٟن أسُن ٟوخٯٰش 

 .حإلؿشحءحص حٛـضحثٰش حٛذ٩ٰٛش

 

خ٣٪١ أط٪ٙ ح٠ٛلخ٠ٗخص ُٮ حٛلخالص ًٰش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس أ٩ ُٮ ٓ  (رخء)

حٛـضحثٰش حٜٛز٤خ٣ٮ، طـزْ حٌٛشُش ٓ٪حهذ حإلػزخص حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طئد٭ رؤُؼٚ حٛغزٚ ا٬ٛ حٛزض 

 .حٛوخدٙ ُٮ ح٠ٛغؤٛش ح٠ٛوش٩ػش ه٨ٰٜخ ٩حٛظٮ طظ٤خعذ ٟن أسُن ٟوخٯٰش حإلؿشحءحص حٛـضحثٰش حٛذ٩ٰٛش

 

 .ش ػز٪طٰشٯـ٪ص ٌٜٛشُش أ١ طٔزٚ رؤ٭ دٰٛٚ ر٭ طٜش طوظزش أ١ ٦ٛ ٠ٰٓ  (ؿٰٞ)

 

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش حعظزوخد أ٭ دٰٛٚ ط٘٪١ ٠ٰٓظ٦ حٛؼز٪طٰش أد٬٣ ر٘ؼٰش ٠ٟخ طٔظؼ٦ٰ ٟظـٜزخص ح٠ٛلخ٠ٗش   (دحٙ)

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش أ١ طغظزوذ، رظ٪سس خخطش، حألدٛش حٛظٮ ُؿ٠وض ٢ٟ خالٙ ح٣ظ٨خٕ كٔ٪ّ . حٛوخدٛش

 .ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ ٠ٗخ ٯ٤ض ه٦ٰٜ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩حٛٔ٪حهذ حٛلخػشس

 

 .ٯـ٪ص ٌٜٛشُش أ١ طـٜذ حٛظلْٔ ٢ٟ طلش حألدٛش حٛظٮ ؿ٠وض خخسؽ ح٠ٛلخ٠ٗش  (٧خء)

 

 ٩123 93ٯـ٪ص ٌٜٛشُش أ١ طؼزؾ اُخدس حٛش٨٪د شِخ٧ش أ٩ خـًٰخ أ٩ رؤ٭ ش٘ٚ آخش ه٠اًل رخ٠ٛ٪حد   (٩ح٩)

٩125 ٩155 ٩156 ٩157 ٩158. 

 

 .ح٠ٛغخثٚ ح٠ٛظؤٜش رخألدٛش طز٢ٰ حٌٛشُش ُٮ ح٠َٜٛ حألعزخد ح٠ٛزشسس أل٭ ٓشحس طظخز٥ رشؤ١  (صح٭)

 

 

 150انًبدح 

 شٓبدح انشٕٓد

 

أٓغٞ ه٤ًٜخ رؤ١ أٓ٪ٙ حٛلْ، : "ه٬ٜ ٗٚ شخ٧ذ، ٓزٚ حإلدالء رش٨خدط٦، أ١ ٯئد٭ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛو٤ٰٜش حٱطٰش  (أَٛ)

 ". ٗٚ حٛلْ، ٩ال شٮء ًٰش حٛلْ

 

ع٤ش حٛز٭ طش٫ حٌٛشُش أ٦٣ ال ٯ٨ِٞ ؿزٰوش ح٢ٰ٠ٰٛ حٛو٤ٰٜش، رؤ١ ٯذٛٮ  18ُٯغ٠ق ٜٛٔخطش د١٩ ع٢   (رخء)

رش٨خدط٦ رذ١٩ رٖٛ حإلؿشحء، ارح حهظزشص أ١ ٧زح حٛٔخطش رٜي ٢ٟ ح٤ٛؼؾ ٟخ ٯـو٦ٜ ٓخدًسح ه٬ٜ ٣ٔٚ 

حٛش٨خدس ًٰش أ١ حٛل٘ٞ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔ٪ٝ ه٬ٜ ٧ز٥ . حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٯوش٨ُخ ٩ٯذسٕ ٩حؿذ ٓ٪ٙ حٛلٰٔٔش

 . ٩كذ٧خ
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ِٙ روذ رش٨خدط٦ أ١ ٯ٘٪١ كخػًشح أػ٤خء ادالء شخ٧ذ آخش  (ؿٰٞ) ال ٯـ٪ص أل٭ شخ٧ذ ًٰش حٛخزٰش ٛٞ ٯذ

 .اال أ١ ع٠خم حٛشخ٧ذ ٛش٨خدس شخ٧ذ آخش ال طزشس هذٝ حٛٔز٪ٙ رش٨خدط٦. رش٨خدط٦

 

ال ُٯغ٠ق ٠ٛظؼشس ٟشخسٕ ُٮ حإلؿشحءحص رخٛش٨خدس ٟخ ٛٞ طٔشس حٌٛشُش أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش طٔظؼٮ   (دحٙ)

 . خالٍ رٖٛ

 

ال ٯ٢٘٠ حالهظشحع ه٬ٜ ده٪س شخض ٗشخ٧ذ عزْ ٩شخسٕ ُٮ حٛظلْٰٔ ح٠ٛـش٫ ٢ٟ ٓزٚ أكذ   (٧خء)

 .ش٘ٚ آخش حِٛشٯ٢ٰٔ ٛوٜش أ٦٣ ط٪حؿذ ُٮ ٓخهش ح٠ٛل٠٘ش خالٙ حٛـٜغش، أ٩ أ٦٣ طخرن اؿشحءحص رؤ٭

 

اال أ٦٣ ٯـ٪ص ٌٜٛشُش اٛضح٦ٟ رخإلؿخرش . ٯـ٪ص ٜٛشخ٧ذ سُغ حإلدالء رؤٯش اُخدس ٓذ طئد٭ ا٬ٛ طـشٯ٦٠  (٩ح٩)

ال ٯ٢٘٠ ٜٛش٨خدس حٛظٮ أٛضٝ حٛشخ٧ذ ه٬ٜ حإلدالء ر٨خ (. ٧خء)، حِٛٔشس 118ه٢ حٛغئحٙ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

ٙ ح٠ٛالكٔش رظ٠٨ش طلٰٔش ح٠ٛل٠٘ش ر٨ز٥ حٛـشٯٔش أ١ طغظو٠ٚ ٗذٰٛٚ ُٮ ادهخء الكْ ػذ٥ اال ُٮ كخ

 .   أ٩ حإلدالء رش٨خدس ص٩س

 

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش، ٛذ٫ طٔذٯٞ حهظشحع ٢ٟ ؿخ٣ذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٟشحٓزش ؿشٯٔش حعظـ٪حد حٛش٨٪د  (صح٭)

 :٩طٔذٯٞ حألدٛش ٩طشطٰز٠٨خ رلٰغ

 

 طِ٘ٚ ُوخٰٛش حالعظـ٪حد ٩طٔذٯٞ حألدٛش ُٮ اػزخص حٛلٰٔٔش؛ ( 1)

 

 .حٛ٪ٓض ٩ح٠ٛ٪حسد رال ؿذ٩٫٩طظِخد٫ اػخهش ( 2)

 

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش أ١ طشُغ حالعظ٠خم ا٬ٛ شخ٧ذ ال ٯل٨ش حع٦٠ ه٬ٜ ٓخث٠ش حٛش٨٪د حٛظٮ أهّذص ٩ًُٔخ  (كخء)

 . ٩128 ٠ٜٛ91خدط٢ٰ 

 

ٯٔظظش حالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد ه٬ٜ ٟ٪ػ٪م حٛش٨خدس حٛشثٰغٰش ٩ح٠ٛغخثٚ حٛظٮ ط٠ظ ر٠ظذحٰٓش   (ؿخء)

طٔذٯٞ أدٛش رحص طٜش رخٛٔؼٰش حٛظٮ ط٨ٞ حِٛشٯْ حٛز٭ ٯـش٭ حٛشخ٧ذ، ٩ارح ٗخ١ حٛشخ٧ذ ٓخدًسح ه٬ٜ 

 .حالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد، ٯٔظظش ه٬ٜ ٟ٪ػ٪م طٜٖ حٛٔؼٰش

 

ه٤ذٟخ ٯـش٭ ح٠ٛلخٟٮ حالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد ٛشخ٧ذ ٓخدس ه٬ٜ طٔذٯٞ أدٛش رحص طٜش رخٛٔؼٰش حٛظٮ   (ٯخء)

حٛٔؼٰش حٛظٮ ط٨ٞ  ط٨ٞ حِٛشٯْ حٛز٭ ٯـش٭ حالعظـ٪حد، ه٦ٰٜ أ١ ٯوشع ه٬ٜ ٧زح حٛشخ٧ذ ٟوـٰخص

 .حِٛشٯْ حٛز٭ ٯ٠ؼ٦ٜ ٩حٛظٮ ٯش٫ ح٠ٛلخٟٮ أ٨٣خ طظ٤خٓغ ٟن حألدٛش حٛظٮ ٓذ٨ٟخ حٛشخ٧ذ

 

 .ٯـ٪ص ٌٜٛشُش حعظو٠خٙ عٜـظ٨خ حإلعظ٤غخرٰش ٩حٛظشخٰض رؤعجٜش ك٪ٙ ٟ٪حػٰن أخش٫  (ٗخٍ)
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 151انًبدح 

 َوم انشٕٓد انًحزدضٍٚ

 

ٜٛش٨خدس ُٯ٤ٔٚ ٟئًٓظخ ا٬ٛ ٟشُْ حالكظـخص حٛظخرن ٗٚ شخض ٟلظـض أٟشص ح٠ٛل٠٘ش ر٠ؼ٪٦ٛ شخظًٰخ  (أَٛ)

 .٠ٜٛل٠٘ش ششؽ ه٪دط٦ ػ٢٠ ح٠ٛذس حٛظٮ طلذد٧خ ح٠ٛل٠٘ش

 

 :ال طظذس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أًٟشح رخ٤ٛٔٚ اال روذ طؤٗذ٧خ ٢ٟ ط٪حُش حٛشش٩ؽ حٱطٰش  (رخء)

 

أ١ كؼ٪س حٛشخ٧ذ ح٠ٛلظـض ٰٛظ ٟـٜ٪رًخ ُٮ أٯش اؿشحءحص ؿ٤خثٰش ؿخسٯش ُٮ أسحػٮ حٛذ٩ٛش ( 1)

 ح٠ٛو٤ٰش خالٙ حِٛظشس حٛظٮ طـٜذ ٨ُٰخ ح٠ٛل٠٘ش كؼ٪س حٛشخ٧ذ؛ 

 

 .أ١ ٣ٔٚ حٛشخ٧ذ ٢ٛ ٯئد٭ ا٬ٛ ط٠ذٯذ ُظشس حالكظـخص حٛظٮ ُشػظ٨خ حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش رخٛـٜذ( 2)

 

حألٟش رخ٤ٛٔٚ ا٬ٛ حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش ُٮ حٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯ٘٪١ حٛشخ٧ذ ٟلظـًضح ٯزّٜي سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش  (ؿٰٞ)

، ٩ا٬ٛ أ٭ د٩ٛش هز٪س ٯـش٭ ٣ٔٚ ر٠٪ؿذ حخظظخط٨خ أ٩ طلض عٜـظ٨خ ًحه٬ٜ أسحػ٨ٰخ أ٩ ٟلظـًض

طظ٪٬ٛ حٛغٜـخص حٛ٪ؿ٤ٰش ح٠ٛو٤ٰش طشطٰذ ه٠ٰٜش ح٤ٛٔٚ رخالطظخٙ ٟن حٛذ٩ٛش ٩. حٛشخ٧ذ هزش أسحػ٨ٰخ

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10ُهّذٛض ُٮ ). ح٠ٛؼِٰش ٩سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

 

ٯِ٘ٚ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش كغ٢ عٰش ه٠ٰٜش ح٤ٛٔٚ ر٠خ ُٮ رٖٛ حإلششحٍ ه٬ٜ حكظـخص حٛشخ٧ذ ُٮ   (دحٙ)

ز٬ٔ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ه٬ٜ حؿالم ٟغظ٠ش رؤ٭ طٌٰٰش ٓذ ٯـشأ ٟشُْ حالكظـخص حٛظخرن ٠ٜٛل٠٘ش؛ ٩ٯ

ه٬ٜ شش٩ؽ حالكظـخص حٛظٮ كذدط٨خ حٛذ٩ٛش ح٠ٛو٤ٰش رخٛـٜذ ٢ٟ٩ شؤ٦٣ أ١ ٯئػش ُٮ ٟذس حكظـخص 

 .حٛشخ٧ذ ُٮ ٟشُْ حالكظـخص، ٩ٯخـش حٌٛشُش ح٠ٛو٤ٰش رزٖٛ ُٮ أعشم ٩ٓض ٢٘٠ٟ

 

ح٠ٛل٠٘ش، ٯوخد حٛشخ٧ذ ح٠ٛلظـض ا٬ٛ عٜـخص حٛذ٩ٛش ه٤ذ ح٣ٔؼخء ٨ٟٜش ح٤ٛٔٚ ح٠ٛئٓض حٛظٮ كذدط٨خ   (٧خء)

 .ح٠ٛو٤ٰش رخٛـٜذ ع٪حًء ٓشسص حٛذ٩ٛش، خالٙ طٜٖ حِٛظشس، اخالء عزٰٚ حٛشخ٧ذ أٝ ال

 

ارح ٗخ١ كؼ٪س حٛشخ٧ذ ح٠ٛلظـض ال ٯضحٙ ػش٩سًٯخ ه٤ذ ح٣ٔؼخء ح٨٠ٜٛش حٛظٮ كذدط٨خ ح٠ٛل٠٘ش،   (٩ح٩)

 (.رخء)٣ِغ٨خ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشس ٯـ٪ص ٜٛٔخػٮ أ٩ ٌٜٛشُش ط٠ذٯذ حِٛظشس رخٛشش٩ؽ 

 

 

 152انًبدح 

 شٓبدح انضٔس ثؼذ حهق انًٍٛٛ 

 

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش، طٜٔخثًٰخ أ٩ رـٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، أ١ ط٤ز٦ حٛشخ٧ذ ر٪حؿز٦ ٓ٪ٙ حٛلٰٔٔش ٩رخ٤ٛظخثؾ   (أَٛ)

 .ح٠ٛظشطزش ه٬ٜ ش٨خدس حٛض٩س
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ارح حهظزشص حٌٛشُش أ١ ٤٧خٕ أعزخرًخ ؿذٯش ٛالهظٔخد أ١ حٛشخ٧ذ أد٬ٛ رش٨خدس ص٩س ه٢ هٜٞ ٩ٓظذ،   (رخء)

 :٨ُٜخ أ١

 

 طـٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ حٛظلْٰٔ ُٮ ح٠ٛغؤٛش ر٨ذٍ اهذحد ٩طٔذٯٞ ٓشحس حط٨خٝ رش٨خدس ص٩س؛ ( 1)

 

ظوْٜ رخٛغٜ٪ٕ أ٩ ارح سأص حٌٛشُش أ١ ػ٠ش طؼخسًرخ ُٮ ح٠ٛظخٛق ٛذ٫ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٠ُٰخ ٯ( 2)

ح٠ٛو٤ٮ، طـٜذ ٢ٟ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش طو٢ٰٰ طذٯْ ٠ٜٛل٠٘ش ٰٛلْٔ ُٮ ح٠ٛغؤٛش ٩ٯِٰذ حٌٛشُش ه٠خ 

 . ارح ٗخ٣ض ٤٧خٕ أعزخد ٗخُٰش ٜٛغٰش ُٮ اؿشحءحص ده٪٫ ش٨خدس حٛض٩س

 

 :ارح حهظزشص حٌٛشُش أ١ ٤٧خٕ ٟخ ٯِ٘ٮ ٢ٟ حألعزخد ٠ٛالكٔش شخض رظ٠٨ش ش٨خدس حٛض٩س، ٨ُٜخ أ١ (ؿٰٞ)

 

، حِٛٔشس (رخء)طـٜذ ٢ٟ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٟالكٔش حٛٔؼٰش ٟظ٬ ط٪حُشص حٛلش٩ٍ ح٠ٛز٤ٰش ُٮ حِٛٔشس ( 1)

 ؛ (1)حِٛشهٰش 

 

طظذس أًٟشح ٯلٚ ٟلٚ ٓشحس حالط٨خٝ ٩طـٜذ ٢ٟ طذٯْ ح٠ٛل٠٘ش ٟالكٔش حٛٔؼٰش ٟظ٬ ط٪حُشص ( 2)

 (.2)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (رخء)حٛلش٩ٍ ح٠ٛز٤ٰش ُٮ حِٛٔشس 

 

ه٬ٜ حإلؿشحءحص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ٟن  67ا٬ٛ ح٠ٛخدس  61ذ ٢ٟ ح٠ٛخدس طـزْ حٛٔ٪حه  (دحٙ)

 .اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ

 

، ٛ٘ٚ ٢ٟ ٩ؿ٨ض ا٦ٰٛ ط٠٨ش ش٨خدس حٛض٩س ارح حعظ٪٬ُ ح٠ٛوخٯٰش حٛظٮ 59ٯو٢ّٰ ٟلخٝ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس   (٧خء)

 .٩ػو٨خ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ٛظلذٯذ كخٛش هذٝ حالٓظذحس ح٠ٛخد٭

 

ٯظ٪٬ٛ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٟلخ٠ٗش حٛشخ٧ذ ح٠ٛظ٨ٞ رش٨خدس حٛض٩س ٩ٯظذس حٛل٘ٞ ٩حٛؤ٪رش   (٩ح٩)

٩ال ط٪َٓ ٧ز٥ حإلؿشحءحص أٯش اؿشحءحص ٟٔخٟش أٟخٝ حٌٛشُش اال ارح ٓشسص حٌٛشُش . ه٤ذ حالٓظؼخء

طٔشس حٌٛشُش ٟخ ارح عظظذس ك٠ً٘خ ٩هٔ٪رش ٓزٚ طذ٩س ٓشحس ٨٣خثٮ رشؤ١ حٛظ٠٨ش . خالٍ رٖٛ

 .٨خدس حٛض٩سرش

 

ٯ٪س٩ أ٩ رخٛغـ٢ ٟذس عزن  100000طلذد هٔ٪رش ش٨خدس حٛض٩س روذ كَٜ ح٢ٰ٠ٰٛ رٌشحٟش ال طظـخ٩ص (صح٭)

طغذد حٌٛشحٟش ا٬ٛ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش حٛز٭ ٯ٪ده٨خ ُٮ حٛلغخد . ع٤٪حص ٗلذ أٓظ٬ أ٩ ٠٨ٰٜٗخ

 (. كخء)، حِٛٔشس ٟ٘شس 60ح٠ٛشخس ا٦ٰٛ ُٮ ح٠ٛخدس 

 

، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ، ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ أد٬ٛ ه٢ هٜٞ (صح٭)ا٬ٛ ( رخء)طـزْ حِٛٔشحص ٢ٟ  (كخء)

، ٩158 ٩157 ٩156 ٩155 ٩125 ٩123 ٩93ٓظذ رش٨خدس ص٩س ُٮ اُخدس ػزـض ٩ًُٔخ ٠ٜٛ٪حد 

 . ٩ٗخ١ ٯوٜٞ أ٩ ٛذٯ٦ أعزخد طـو٦ٜ ٯوٜٞ أ٨٣خ ٓذ ُطغظو٠ٚ دٰٛاًل ُٮ حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش
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٩ٯ٪َدم . حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ر٠٪ؿذ ٧ز٥ ح٠ٛخدس ٧٪ ٓخرٚ ٛالعظج٤خٍ أ٭ ٓشحس ٯظذس ه٢ ٓخػٮ (ؿخء)

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛٔشحس ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ  . حالعظج٤خٍ خالٙ خ٠غش هشش ٯ٪

 

 

 153انًبدح 

 اإلهشاساد 

 

، ٯوظزش أ٭ آشحس ٯذٛٮ ر٦ ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ 85أ٩ ح٠ٛخدس  66ٟن ح٠ٛشحهخس حٛذٰٓٔش ٜٛشش٩ؽ ح٠ٛلذدس ُٮ ح٠ٛخدس 

 . ٠ظ٨ٞ أػ٤خء حعظـ٪حر٦ ٢ٟ ؿخ٣ذ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ آشحسًح كًشح ٩ؿ٪هًٰخ ا٬ٛ ك٢ٰ ػز٪ص حٛو٘ظحٛ

 

 

 154انًبدح 

 هجٕل انًغزُذاد

 

ّٚ ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طٔزٚ أدٛش رش٘ٚ ٟغظ٤ذ  ،158 ٩ 156 ٩ 155٪حد ٟن ٟشحهخس ح٠ٛ أ٩ عـ

 ٩10ُٮ  2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )(. دحٙ)٩( ؿٰٞ)١ خحِٛٔشط، 149ه٠اًل رخ٠ٛخدس  آخش

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢

 

 

 155انًبدح 

 هجٕل اإلكبداد انخطٛخ ٔانُظٕص انًذَٔخ ثذاًل يٍ انشٓبدح انشلٓٛخ

 

حألدٛش حٛظٮ  رذاًل ٢ٟ حٛش٨خدس حٛش٨ِٰش ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طٔزٚ، 158 ٟن ٟشحهخس ح٠ٛخدس (أَٛ)

ٯٔذ٨ٟخ شخ٧ذ رش٘ٚ اُخدس خـٰش أ٩ رش٘ٚ ٣ض ٟذ١٩ ٛش٨خدس أد٬ٛ ر٨خ ُٮ ده٪٫ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش، 

٩ٯ٘٪١ ٢ٟ شؤ٨٣خ اػزخص ٟغؤٛش أخش٫ ًٰش أُوخٙ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ عٜ٪٦ٗ ٠ٗخ ٧ٮ ٟذ٣٩ش ُٮ ٓشحس 

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ ٩10ُٮ  2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). حالط٨خٝ

 

٢ٟ ػ٢٠ حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طزشس ٓز٪ٙ حإلُخدحص حٛخـٰش، طلْٔ حٛلخالص حٛظٮ ط٘٪١ ٨ُٰخ طٜٖ حألدٛش  (1)

 :ٗخٱطٮ

 

 رحص ؿخرن طشح٠ٗٮ، أ٭ أ١ ش٨٪ًدح آخشٯ٢ أدٛ٪ح أ٩ عٰذٛ٪١ رش٨خدحص ش٨ِٰش ٛ٪ٓخثن ٠ٟخػٜش؛ ( أ)

 

 طظوْٜ رغٰخّ طخسٯخٮ أ٩ عٰخعٮ أ٩ هغ٘ش٭ ر٭ طٜش؛( د)

 

ًٟخ أ٩ اكظخثًٰخ ٜٛظ٘٪ٯ٢ حٛخخص رغ٘خ١ حألٟخ٢ٗ حٛظٮ ٯش٨ٜ٠خ حالط٨خٝ؛ ( ؽ)  طش٘ٚ طلٰٜاًل هخ

 

 طظوْٜ ر٪ٓن حٛـشحثٞ ه٬ٜ ح٠ٛظؼشسٯ٢؛( د)
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 طظوْٜ ر٠غخثٚ رحص طٜش رشخظٰش ح٠ٛظ٨ٞ؛( ٧ـ)

 

 طظوْٜ رو٪حٟٚ ٯـذ أ١ طئخز ُٮ حالهظزخس ُٮ طٔشٯش حٛؤ٪رش؛ ( ٩)

 

ٓذ أد٬ٛ ر٨خ حٛشخ٧ذ رلؼ٪س حِٛشٯ٢ٰٔ حٜٛزٯ٢ أطٰلض ٠٨ٛخ ُشطش أ٩ ط٘٪١ حإلُخدس حٛخـٰش ( ص)

 .اخؼخه٦ ٛالعظـ٪حد ٩حالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد

 

 :طش٠ٚ حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طل٪ٙ د١٩ ٓز٪ٙ حألدٛش ُٮ طٌٰش حإلُخدحص حٛخـٰش، حٛلخالص حٛظٮ ٨ُٰخ( 2)

 

 ٩ؿ٪د ٟظٜلش هخٟش هٰٜخ طٔظؼٮ هشع حألدٛش شِخ٧ًش؛ (أ)

 

أ٩ أكذ ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص حٛز٭ ٯوخسع ٓز٪ٙ حإلُخدس اػزخص أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ  (د)

حٛخـٰش، أ٦٣ ٢ٟ ًٰش ح٢٘٠٠ٛ حالعظ٤خد ا٬ٛ طٜٖ حإلُخدس رل٘ٞ ؿزٰوظ٨خ ٩ٟظذس٧خ، أ٩ أ١ آػخس٧خ 

 حٛؼخسس طِ٪ّ ٠ٰٓظ٨خ حٛؼز٪طٰش؛

 

 . أ٩ ٩ؿ٪د ه٪حٟٚ أخش٫ طغّ٪ى ٟؼ٪ٙ حٛشخ٧ذ إلخؼخه٦ العظـ٪حد ٟؼخد (ؽ)

 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

 حٛشخض حٛز٭ ػزـ٨خ ٩أؿش٫ حالعظـ٪حد ٢ٟ٩ِٓزٚ حإلُخدس ٟ٪ٓوش ٢ٟ ٯـذ ر٪ؿ٦ هخٝ أ١ ط٘٪١   (رخء)

ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ أ٩  ِٓزٚح، ٩ه٤ذ حالٓظؼخء ٢ٟ حٛشخض ح٠ٛغظـ٪د ٩ٟلخ٦ٰٟ ا١ ٗخ١ كخػًش ِٓزٚ

٩أع٠خء ؿ٠ٰن حألشخخص  طلذد حإلُخدس طخسٯخ ٩عخهش ٩ٟ٘خ١ حالعظـ٪حد٩. حٛٔخػٮ حٛلخػش

ه٬ٜ  ه٢ حٛظ٪ٰٓنحٛشخض  ُٮ حٛلخالص حالعظؼ٤خثٰش حٛظٮ ٯ٠ظ٤ن ٨ُٰخ، ٩طلذد أٯًؼخ. حٛلخػشٯ٢

ّٚ  (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10ُٮ ُهّذٛض ) .٧زح حالٟظ٤خمأعزخد  ،حٛغـ

 

حٛشخ٧ذ ح٠ٛؼ٪ٙ طٔشس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٟخ ارح ٯظو٢ٰ أ١ طـٜذ ٢ٟ  (ؿٰٞ)

٨ٛ٩خ أ١ طٔشس أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش ٩ٟٔظؼٰخص ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش . أٟخ٨ٟخ ٛالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد

٩حٛغشٯوش طزشس حعظؼ٤خثًٰخ ٓز٪ٙ حإلُخدس أ٩ ح٤ٛض ح٠ٛذ١٩، ًٰٜٗخ أ٩ ؿضثًٰخ، رذ١٩ اؿشحء حعظـ٪حد 

حالعظـ٪حد  أٟخ ارح ٓشسص حٌٛشُش ده٪س حٛشخ٧ذ ٠ٜٛؼ٪ٙ ٢ٟ أؿٚ. ٟؼخد ٩طوٜٚ حٌٛشُش ٓشحس٧خ

 .156ح٠ٛؼخد، ُظـزْ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش أك٘خٝ ح٠ٛخدس 
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 156انًبدح 

 االعزدٕاة انشئٛغٙ  ثذاًل يٍاعزخذاو إكبداد خطٛخ َٔظٕص يذَٔخ 

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طٔزٚ حألدٛش حٛظٮ ٯٔذ٨ٟخ شخ٧ذ رش٘ٚ اُخدس ، 158 ٟن ٟشحهخس ح٠ٛخدس 

٩حٛظٮ طٔ٪ٝ ٟٔخٝ حٛذٰٛٚ حٛز٭ ، ر٨خ ػ٢٠ اؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘شخـٰش أ٩ ٣ض ٟذ١٩ ٛش٨خدس أد٬ٛ 

 :، ٩رٖٛ ُٔؾ ا١ ط٪حُشص حٛشش٩ؽ حٱطٰشحٛ٪حسدس ُٮ ٓشحس حالط٨خٝٯؼزض أُوخٙ ٩طظشُخص ح٠ٛظ٨ٞ 

 

 أ١ ٯ٘٪١ حٛشخ٧ذ كخػشًح ُٮ ؿٜغش ح٠ٛلخ٠ٗش؛ (1)

 

 أ١ ٯ٘٪١ ؿخ٧ضًح ٛالعظـ٪حد ح٠ٛؼخد ٩حإلؿخرش ه٢ أعجٜش حٛٔؼخس؛ (2)

 

٩أ١ ٯئٗذ أ١ حإلُخدس حٛخـٰش أ٩ ح٤ٛض ح٠ٛذ١٩ ٯو٘غخ١ رذٓش ٟخ طشف ر٦ ٩ٟخ ٗخ١ عٰٔ٪٦ٛ ٛ٪  (3)

 .أؿش٭ حعظـ٪حر٦

 

 (٣2010٪٠ُزش/حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ ٩10ُٮ  2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

   (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10ُٮ  ٰض ٣ُ٩ٜٔضٌٛأ) (رخء)

 

 

 157انًبدح 

 ثُبًء ػهٗ أيش يٍ ؿشكخ انذسخخ األٔنٗانًؼطبح  اإلكبداد 

 

ًٔخ ٠ٛظٜلش حٛوذحٛش، رظٜٔٮ حإلُخدحص ٩ًُٔخ ٛإلؿشحء ح٤٠ٛظ٪ص  ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طؤٟش، طلٰٔ

 .، ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ(دحٙ)٩( ؿٰٞ)٩( رخء)، حِٛٔشحص 123ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخدس 
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 158انًبدح 

 األشخبص انًزخّهلٌٕ ػٍ انحؼٕس

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10ٛض ُٮ ُهّذ)

 

ّٚ آخش ٟ٪ػ٪ّ ر٦ ٠ٛخ ٓخ٦ٛ شخض ٟخ أ٩ ٯـ٪ص ٓز٪ٙ حٛش٨خدس ح٠ٛٔذٟش رش٘ٚ اُخدس خـٰش  (أَٛ) ، أ٩ أ٭ عـ

شخض ط٪ُٮ، أ٩ ٛٞ ٯوذ ٟ٘خ١ إلُخدس أد٬ٛ ر٨خ أ٩ ٣ض ٟذ١٩  ٗظز٦ أ٩ هّزش ه٦٤ رـشٯٔش أخش٫،

ًٰش ٛغزذ ٩ؿ٦ٰ آخش رزٙ ؿ٨٪د ٟؤ٪ٛش ٠ٛوشُش ٧زح ح٠ٛ٘خ١، أ٩ ٗخ١  ٢ٟ شًٞرخ٩ٛؿ٪د٥ ٟوش٩ًُخ 

ٗخ٣ض رخٛش٘ٚ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ أ٩طٔزٚ حإلُخدس حٛخـٰش، ع٪حًء . إلدالء رش٨خدط٦ شِخ٧شٛ ٟ٪ؿ٪د

 :أٝ ال، ٩رٖٛ ارح ٗخ٣ض ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩157 ٩156 ٩155 ٩123 93ح٠ٛ٪حد 

 

 حٛلؼ٪س؛ ال ٯغظـٰنٓذ حٓظ٤وض رؤ١ ٧زح حٛشخض ( 1)

 

ّٚ أ٩ رخ٤ٛض ح٠ٛذ١٩ ٣لشًح خإلُخدس ر ٦ ٯ٢٘٠ حٛ٪ػ٪ّأ٣ ٩سأص( 2) ٬ ِٰٰٗش حٛلظ٪ٙ هٜا٬ٛ أ٩ رخٛغـ

 .٩ِٰٰٗش كِل٨خ ٧ز٥ ح٠ٛغظ٤ذحص

 

ارح ٟخ ، ٢ٟ ٧ز٥ ح٠ٛخدس( دحٙ)، حِٛٔشس 149حالهظزخس، ه٤ذ ح٤ٛلش ُٮ طـزْٰ ح٠ٛخدس  ُٮطؤخز حٌٛشُش   (رخء)

 .اػزخص أُوخٙ ٩عٜ٪ٕ ح٠ٛظ٨ٞ ٠ٗخ أ٩سد٧خ ٓشحس حالط٨خٝط٠ٰٚ ا٬ٛ  حألدٛش ح٠ٛو٤ٰشٗخ٣ض 

 

 

 159انًبدح 

 إكبداد انشٕٓد انزٍٚ نى ركشق ْٕٚزٓى

 

أٟخٝ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش ٠ٜٛخدس  93طخؼن حإلُخدس حٛظٮ ٯذٛٮ ر٨خ حٛشخ٧ذ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس  (أَٛ)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ )(. دحٙ)، حِٛٔشس 149

 

أهٰذ ). 93ال ٯ٢٘٠ أ١ طغظ٤ذ حإلدح٣ش، ُٔؾ أ٩ رش٘ٚ كخعٞ، ا٬ٛ اُخدس أد٬ٛ ر٨خ شخ٧ذ ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (رخء)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30طش٨٠ٰٓخ ُٮ 

 

 

 160انًبدح 

 انًحؼش انوؼبئٙ

 

ال طشظشؽ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ اػزخص حٛ٪ٓخثن ح٠ٛوش٩ُش هخٟش ٨٤٘ٛ٩خ طؤخز ه٠ًٜخ ر٨ز٥ حٛ٪ٓخثن ٢ٟ  (أَٛ)

 .الٙ ٟلؼش ٓؼخثٮخ

 

ٯـ٪ص ٌٜٛشُش، طٜٔخثًٰخ أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٩روذ حالعظ٠خم ا٠٨ٰٛخ، ٩ٌٛشع ػ٠خ١   (رخء)

ٟلخ٠ٗش عشٯوش ٩هخدٛش، أ١ طٔشس اهذحد ٟلؼش ٓؼخثٮ ٛ٪ٓخثن ؿش٫ حٛزض ٨ُٰخ ُٮ دهخ٫٩ أخش٫ 
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ٟٔخٟش أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ُٮ دهخ٫٩ ٟٔخٟش أٟخٝ ٟلخٗٞ ٩ؿ٤ٰش ٩د٩ٰٛش ٨ٛ٩خ طٜش رخٛذه٪٫ ٰٓذ ح٤ٛلش 

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ؿخ٠ٛخ ال طظظٚ رؤُوخٙ ٩عٜ٪ٕ ح٠ٛظ٨ٞ حٛز٭ ٯخؼن ٠ٜٛلخ٠ٗش

2009) 

 

 

 161انًبدح 

 شٓبدح انخجشاء انشٕٓد

 

شٯْ حٛخظٞ ِٜشخ٧ذ خزٰش ٯذه٪٥ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ ٜٛش٨خدس ٛطزّٜي كشًُٰخ حإلُخدس حٛ٘خٟٜش أل٭   (أَٛ)

٠ٜٛ٩ظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٩رٖٛ خالٙ ح٨٠ٜٛش حٛظٮ طلذد٧خ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش

 

ًٟخ ٢ٟ ارالى اُخدس حٛخزٰش حٛشخ٧ذ،  (رخء) أ٩ خالٙ أ٭ ٨ٟٜش أخش٫ ٯٔشس٧خ ٓخػٮ خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪

 :حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ٯّٔذٝ حِٛشٯْ حٛخظٞ اشوخًسح ٯِٰذ

 

 ا١ ٗخ١ ٯٔزٚ اُخدس حٛخزٰش حٛشخ٧ذ؛( 1)

 

 ا١ ٗخ١ ٯشًذ ُٮ اؿشحء حعظـ٪حد ٟؼخد ٜٛخزٰش حٛشخ٧ذ؛ ( 2)

 

حٛظٮ    حألٓغخٝٔشٯش ًٰٜٗخ أ٩ ؿضثًٰخ ُٰلذد أ٩ أ٦٣ ٯوظشع ه٬ٜ ٟئ٧الص حٛخزٰش حٛشخ٧ذ أ٩ ؿذٯش حٛظ( 3)

 . ٯوظشع ه٨ٰٜخ

 

ارح ٓزٚ حِٛشٯْ حٛخظٞ ربُخدس حٛخزٰش حٛشخ٧ذ، ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٓز٪ٙ حإلُخدس ٗذٰٛٚ د١٩  (ؿٰٞ)

 .ده٪س حٛشخ٧ذ ٛإلدالء رش٨خدط٦ شخظًٰخ

 

 

 162انًبدح 

 اعزجؼبد أدنخ يؼُٛخ

 

ال ُٯٔزٚ حٛذٰٛٚ حٛز٭ طٞ حٛلظ٪ٙ ه٦ٰٜ ر٪عخثٚ طؼٰش حٛشٖ ؿذًٯخ ك٪ٙ ٟظذحٰٓظ٦ أ٩ ٗخ١ ٢ٟ شؤ١   (أَٛ)

 . ٓز٪٦ٛ أ١ ٯظ٤خ٬ُ ٟن ٣ضح٧ش ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ٯغٮء ا٨ٰٛخ

 

ال ُٯٔزٚ حٛذٰٛٚ حٛز٭ طٞ حٛلظ٪ٙ ه٦ٰٜ رؤعخٰٛذ طظ٤خ٬ُ ٟن ح٠ٛوخٯٰش حٛذ٩ٰٛش ٛلٔ٪ّ حإل٣غخ١، ر٠خ  (رخء)

 . ٨ُٰخ ٤ٟن حٛظوزٯذ
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 163انًبدح 

 عشٚخ انًذأالد ثٍٛ انًحبيٙ ٔيٕكهّ

 

طوظزش ح٠ٛذح٩الص حٛظٮ طـش٭ ُٮ اؿخس حٛوالٓش ح٤٨٠ٰٛش ر٢ٰ حٛشخض ٩ٟلخ٦ٰٟ خخػوش ٜٛغشٯش ح٤٨٠ٰٛش، ٩ال 

 :ٯـ٪ص رخٛظخٛٮ اُشخإ٧خ ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش اال ارح

 

 ٩حُْ ح٠ٛ٪ٗٚ ه٬ٜ اُشخث٨خ؛( 1)

 

ِشٯْ ػخٛغ ٩ّٓذٝ ٧زح حألخٰش دٰٛاًل ه٬ٜ ٧زح أ٩ ٗشَ ح٠ٛ٪ٗٚ ؿ٪هًخ ه٢ ُل٪٫ ح٠ٛذح٩الص ٛ( 2)

 حٛ٘شَ؛

 

 .أ٩ ٗخ١ ح٠ٛ٪ٗٚ ٯ٤٪٭ حسط٘خد ؿشٯ٠ش ٩ٗخ٣ض ح٠ٛذح٩الص طوضص اٟ٘خ٣ٰش حسط٘خر٨خ( 3)

 

 

 164انًبدح 

 عشٚخ انًؼهٕيبد ٔاألدنخ انزٙ ْٙ ثحٛبصح انحشكخ انذٔنٛخ نهظهٛت األحًش ٔانٓالل األحًش 

 

طوظزش ح٠ٛل٠٘ش ُٮ هذحد حألٟ٪س ح٠ٛش٠٪ٛش رخٛغشٯش أ٭ ٟوٜ٪ٟخص أ٩ ٩ػخثْ أ٩ أدٛش أخش٫ طلظٚ ه٨ٰٜخ 

حٜٛـ٤ش حٛذ٩ٰٛش ٜٛظٰٜذ حألك٠ش ُٮ أػ٤خء أدحث٨خ ٨٠ٛخ٨ٟخ أ٩ رل٘ٞ أدحث٨خ ٨ٛخ ر٠٪ؿذ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ ٩ح٤ٛلخٝ 

رخٛظخٛٮ اُشخإ٧خ ٩ٛ٪ رش٨خدس ٯذٛٮ ر٨خ حألك٠ش، ٩ال ٯـ٪ص  ٩ح٨ٛالٙ حألك٠ش ٜٛظٰٜذ ٜٛلشٗش حٛذ٩ٰٛشحٛذحخٜٮ 

    .ٟغئ٩ٙ كخٛٮ أ٩ عخرْ ٛذ٫ حٜٛـ٤ش حٛذ٩ٰٛش ٜٛظٰٜذ حألك٠ش

 

 

 165انًبدح 

 طالحٛخ انـشكخ كٙ طهت أدنخ إػبكٛخ

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، طٜٔخثًٰخ أ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ أكذ حِٛشٯ٢ٰٔ، ٩روذ حالعظ٠خم ا٠٨ٰٛخ، أ١ طـٜذ 

ٯـ٪ص ٨ٛخ، روذ حالعظ٠خم . ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص طٔذٯٞ أدٛش اػخُٰش٢ٟ أ٭ ٠٨٤ٟخ أ٩ ٢ٟ 

 .   ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ أٯًؼخ، أ١ طغظذهٮ حٛش٨٪د طٜٔخثًٰخ ٩طؤٟش ر٠ؼ٪٨ٛٞ

 

 

 166انًبدح 

 ثشَبيح انحًبٚخ 

  (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض )

 

ٯ٤ش٬ء سثٰظ حٜٛٔٞ رش٣خٟؾ ك٠خٯش ػ٢٠ ٩كذس ح٠ٛظؼشسٯ٢ ٩حٛش٨٪د ٌٛشع ك٠خٯش حألشخخص خالٙ   (أَٛ)

ٯظخز سثٰظ حٜٛٔٞ ٗٚ حإلؿشحءحص حٛالصٟش ٛظشطٰذ آخٟش حألشخخص ٩ح٠ٛٔشر٢ٰ ٩. آخٟظ٨ٞ ُٮ د٩ٛش ػخٛؼش
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. ٟن ح٠ٛل٠٘ش ٨٤ٟٞ ح٠ٛوشػ٢ٰ، ٩ًُٔخ ٛٔشحس سثٰظ حٜٛٔٞ، ٛألر٫ حٛشذٯذ أ٩ ٠ٜٛ٪ص حٛذح٧ٞ ٣ظٰـش ٛظوخؿ٨ٰٞ

طششٯ٢  ٩30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ُهّذٛض ). طز٬ٔ ٗٚ حإلؿشحءحص ٩ح٨٠ٛخٝ حإلدحسٯش حٛخخطش رزش٣خٟؾ حٛل٠خٯش عشٯش

 (2009أٗظ٪رش / حأل٩ٙ

 

ٯـ٪ص ِٛشٯْ أ٩ ٠٠ٛؼٚ ٓخ٣٪٣ٮ حٛظٔذٝ رـٜذ ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٣ٰخرش ه٢ أكذ حألشخخص إلدخخ٦ٛ ُٮ ( رخء)

  (2009أٗظ٪رش / ششٯ٢ حأل٩ٙط 30أػِٰض ُٮ ). رش٣خٟؾ حٛل٠خٯش

      

 

 انحكى: انوغى انشاثغ

 

 167انًبدح 

 انحكى ثبنجشاءح ثؼذ يطبنؼخ انًذػٙ انؼبو

 

اػش ادالء ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ر٠ـخٛوظ٦، ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩، ٩روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حإلدالءحص حٛش٨ِٰش ِٜٛشٯ٢ٰٔ، 

٢ٟ ٓشحس حالط٨خٝ ارح ٛٞ طظ٪حُش أدٛش طزشس حإلدح٣ش أ١ طٔؼٮ ُٮ ٓشحس ش٨ِٮ رخٛزشحءس رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ ُٔشس 

 .رخ٤ٛغزش ا٬ٛ حِٛٔشس ح٠ٛو٤ٰش

 

 

168انًبدح   

 انحكى

 

ُٯظ٬ٜ حٛل٘ٞ ُٮ ؿٜغش ه٤ٰٜش ٯ٘٪١ حِٛشٯٔخ١ ٩ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص ٓذ أرٌٜ٪ح   (أَٛ)

 (.رخء)، حِٛٔشس 173ر٠٪هذ٧خ ٟغزًٔخ ٩ٯ٘٪١ ٨ٛٞ حٛلْ ُٮ كؼ٪س٧خ ٟن ٟشحهخس أك٘خٝ ح٠ٛخدس 

 

ٯظذس حٛل٘ٞ رؤٗؼشٯش حٛٔؼخس ٩ٯشُْ ر٦ أ٩ ٯؤز٦ ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ سأ٭ خـٮ ٟوٜٚ ٩ه٤ذ   (رخء)

 . ٓظؼخء آسحء شخظٰش أ٩ ٟخخِٛشحال

 

طزّٜي ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ حٛز٭ ٯ٘٪١ س٢٧ حٛظ٪َٰٓ ٩ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ ٣غخش ه٢ حٛل٘ٞ ٩آسحء حٛٔؼخس  (ؿٰٞ)

٩طغّٜٞ أٯؼًخ، ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ، ٣غخ ه٢ ٧ز٥ ح٠ٛغظ٤ذحص ا٬ٛ ٟلخٟٮ . ٟلشسس رٌٜش ٯ٨٠٨ِخ

 .٨ٞ ٩حٌٜٛش حٛظٮ كشسص ر٨خ أطالح٠ٛظ٨ٞ ُٮ كخٙ ٟؼ٪٦ٛ ٧٩ٮ ٟلشسس رخٌٜٛش حٛظٮ ٯ٨٠٨ِخ ح٠ٛظ

 

ُٮ كخٙ أه٤ٜض رشحءس ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ادح٣ظ٦، ٯظخز سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش ؿ٠ٰن حإلؿشحءحص حٛؼش٩سٯش   (دحٙ)

 . إلرال٦ً حٛل٘ٞ ٩حٛؤ٪رش ُٮ كخٙ حٛٔؼخء ر٨خ
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 169انًبدح 

 ٔػغ انشخض انًذاٌ كٙ اَزظبس انوؼبء ثبنؼوٕثخ

 

ارح أدٯ٢ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٗخ١ ًٰش ٟلظـض، ٯـ٪ص ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ١ طظذس ٟزٗشس ط٪َٰٓ أ٩ أًٟشح 

 . رخالكظـخص رخ٣ظلخس طٔشٯش حٛؤ٪رش

 

 

 170انًبدح 

 ٔػغ انشخض انز٘ أػهُذ ثشاءرّ

 

، ُٮ كخٙ طذ٩س ك٘ٞ رخٛزشحءس أ٩ ٓز٪ٙ دُن روذٝ حالخظظخص، (ؿٰٞ)٩( رخء)ٟن ٟشحهخس حِٛٔشط٢ٰ   (أَٛ)

 .ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯظٞ اخالء حٛغزٰٚ ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش رذ١٩ ٟ٪حُٔش ٧ز٥ حٛذ٩ٛش .ٯـْٜ عشحف ح٠ٛظ٨ٞ

 
ارح ٓخٝ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ، ٛذ٫ اطذحس حٛل٘ٞ رخٛزشحءس، ربرالى ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ه٢ حعظج٤خ٦ُ، ٨ٛز٥   (رخء)

حٌٛشُش، ٩ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜز٦ ٩روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯ٢ٰٔ، أ١ طظذس أٟشًح ر٠٪حطٜش حكظـخص ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ 

 .ح٣ظلخس حٛزض ُٮ ؿٜذ حالعظج٤خٍ

  

أ١ ٯغظؤ٣َ حألٟش أٟخٝ ًشُش ( رخء)ؿذ حِٛٔشس ٯـ٪ص ٛشخض أه٤ٜض رشحءط٦ ٩ٟلظـض ر٠٪  (ؿٰٞ)

ًٟخ ٩اال ُٯظخس ا٬ٛ اخالء عز٦ٰٜ  .حالعظج٤خٍ حٛظٮ طزض ٦ُٰ خالٙ خ٠غش هشش ٯ٪

 

ّٞ  ط٦روذ طذ٩س ك٘ٞ ٨٣خثٮ ٯٔؼٮ رزشحءٯـ٪ص أل٭ ٟظ٨ٞ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش،  (دحٙ) أ٩ ٓشحس ٨٣خثٮ ٯِٰذ رؤ٦٣ ط

طـزْٰ أك٘خٝ حٛوذحٛش ح٠ٛل٠٘ش رغزذ اعخءس  ـشعٜ طلضحكظـخص٥ رـشٯٔش ًٰش ٓخ٣٪٣ٰش أ٩  ٦ط٪ِٰٓ

أخش٫  أ٩ إل٣ظخ٦ُ رـشٯٔشطو٪ٯغ اعخءس خـٰشس، أ١ ٯظٔذٝ ا٬ٛ حٛشثٰظ رـٜذ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ 

 10أػِٰض ُٮ ). ٤ٟخعزش ُٮ ًؼ٪١ عظش أش٨ش هٔذ طذ٩س حٛل٘ٞ ح٨٤ٛخثٮ أ٩ حٛٔشحس ح٨٤ٛخثٮ

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢

 

٩طِظٚ ٧ز٥ حٌٛشُش ُٮ حٛـٜذ روذ . ٟئِٛش ٢ٟ ػالػش ٓؼخسش ُٯلٰٚ حٛشثٰظ حٛـٜذ ا٬ٛ ًشُ (٧خء)

ه٪حٓذ اعخءس طـزْٰ أك٘خٝ  ُٮ حالهظزخس حٌٛشُش ؤخز٩ط. حٛظذدحالعظ٠خم ا٬ٛ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ُٮ ٧زح 

ه٤ذ حٛل٘ٞ رؤ٭ حٛوذحٛش ه٬ٜ حٛ٪ػن حٛشخظٮ ٩حأُلعش٭ ٩حالؿظ٠خهٮ ٩ح٤٨٠ٛٮ ٠ِٛٔذٝ حٛـٜذ 

طغ٪ٯ٨ٌخ ُٮ حٛلخالص  أش٘خٙ حإل٣ظخٍ حٛظٮ ٯ٢٘٠طو٪ٯغ ٤ٟخعذ أ٩ رؤ٭ ش٘ٚ آخش ٢ٟ 

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10أػِٰض ُٮ ) .(دحٙ)ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشس 
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 انؼوٕثخ ٔيذرٓب : انوغى انخبيظ

 

 171انًبدح 

 إخشاءاد رحذٚذ انؼوٕثخ 

 

ارح أدح٣ض ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ح٠ٛظ٨ٞ، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ٩حٛذُخم طٔذٯٞ أٯش ٟوٜ٪ٟخص رحص طٜش   (أَٛ)

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٯ٢٘٠ أ١ طغخهذ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ُٮ طلذٯذ حٛؤ٪رش ح٤٠ٛخعزش

2009 ) 

 

ٯـ٪ص ٠ٜٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ٠ٟخسعش ٗٚ حٛلٔ٪ّ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس  (رخء)

طششٯ٢  30ُٮ ُهّذٛض ). ششؽ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار١ ٢ٟ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩( ؿٰٞ)، حِٛٔشس 87

 (2009أٗظ٪رش /حأل٩ٙ

 

ًشُش حٛذسؿش ارح أدح٣ض ( رخء)٩( أَٛ)ُطـزْ أٯًؼخ حإلؿشحءحص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛٔشط٢ٰ   (ؿٰٞ)

 .حأل٬ٛ٩ ح٠ٛظ٨ٞ روذ أ١ أٓش رخٛظ٨ٞ ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٦ٰٛ

 

ط٤ضٙ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ حٛؤ٪رش رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٗٚ ط٠٨ش ٩حسدس ُٮ ٓشحس حالط٨خٝ ٩طٔشس ادًخٝ   (دحٙ)

حٛؤ٪رخص أ٩ ؿ٠و٨خ ٟخ ٛٞ ط٠خسط عٜـظ٨خ رِشع هٔ٪رش ٩حكذس طظ٤خ٩ٙ ح٤ٛشخؽ حٛـشٟٮ ٠ٜٛظ٨ٞ 

 . ر٠ـ٦ٜ٠

 

حٛؤ٪رش ُٮ ؿٜغش ه٤ٰٜش رلؼ٪س ح٠ٛظ٨ٞ ٩ح٠ٛظؼشسٯ٢ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حإلؿشحءحص ه٤ذٟخ  طظ٬ٜ  (٧ـخء)

 . ٯ٘٪١ رٖٛ ٤ً٘٠ٟخ

 

 

 172انًبدح 

 انؼوٕثبد

 

 .ٯـ٪ص حٛل٘ٞ ه٬ٜ شخض ٟذح١ رخٛغـ٢ ِٛظشس ٟو٤ٰش ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١ ٟذ٫ حٛلٰخس (أَٛ)

 

، 24ه٤ذ طلذٯذ حٛؤ٪رش، طؤخز ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ُٮ حالهظزخس حٛو٪حٟٚ ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ ح٠ٛخدس   (رخء)

 :٢ٟ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ رخإلػخُش ا٬ٛ ه٪حٟٚ أخش٫ ٨٤ٟخ 2حِٛٔشس 

 

 ط٪حُش حٛلش٩ٍ ح٠ٛشذدس؛ ( 1)

 

 ط٪حُش حٛلش٩ٍ ح٠ٛخِِش، ر٠خ ُٮ رٖٛ ٟخ أرذح٥ حٛشخض ح٠ٛذح١ ٢ٟ طوخ١٩ ؿ٪٧ش٭ ٟن ح٠ٛذهٮ( 2)

 حٛوخٝ ٓزٚ ادح٣ظ٦ أ٩ روذ٧خ؛
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 ح٠٠ٛخسعش حٛوخٟش ح٠ٛظزوش ُٮ ٛز٤خ١ ٠ُٰخ ٯظوْٜ رؤ٪رخص حٛغـ٢؛( 3)

 

ٟذس حٛؤ٪رش حٛظٮ ٓؼخ٧خ حٛشخض ح٠ٛذح١ ُٮ ط٤ِٰز هٔ٪رش ُشػظ٨خ ٟل٠٘ش د٩ٛش ٟخ ه٢ حِٛوٚ ( 4)

 .رحط٦

 

ٜٛخؼ٪م ٜٛظلْٰٔ ُٮ طلغٞ ٢ٟ ٟـ٠٪م ٟذس حٛؤ٪رش ح٠ٛذس حٛظٮ أٟؼخ٧خ حٛشخض ح٠ٛذح١ ٟلظـًضح  (ؿٰٞ)

حٛـشحثٞ حٛذحخٜش ػ٢٠ حخظظخص ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ُٮ ح٣ظلخس طغ٦٠ٰٜ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ُٮ ح٣ظلخس 

أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ٟلخ٠ٗظ٦ ٢ٟ ٓزٚ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ أ٩ ًشُش حالعظج٤خٍ

2009) 
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 173انًبدح 

 ٔػغ انشخض انًذاٌ

 

ط٤ِز حٛؤ٪رش ُ٪س اطذحس٧خ اال أ١ ط٤ِٰز٧خ ُٯوّْٜ ه٤ذ كظ٪ٙ حعظج٤خٍ ٩كظ٬ طذ٩س ٓشحس  (أَٛ)

ٟن ٟشحهخس  ٩101ٯز٬ٔ ح٠ٛظ٨ٞ رخٛشًٞ ٢ٟ رٖٛ ٰٓذ حالكظـخص ٠ٗخ ٧٪ ٟٜل٪ف ُٮ ح٠ٛخدس . حالعظج٤خٍ

 . 102أك٘خٝ ح٠ٛخدس 

 

حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ حٌٛشُش، أ٩ ارح ٗخ١ ٓذ أخٜٮ عزٰٚ حٛشخض ح٠ٛذح١ رٔشحس عخرْ ٢ٟ ٓخػٮ حإلؿشحءحص  (رخء)

ٗخ١ أل٭ عزذ آخش ؿًٰٜٔخ ٩ٛٞ ٯ٢٘ كخػًشح ه٤ذ اطذحس حٛل٘ٞ، طظذس ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٟزٗشس 

٩ٯزّٜي ح٠ٛظ٨ٞ، ٛذ٫ ط٪٦ِٰٓ، رخٛل٘ٞ رخإلدح٣ش ٩رخٛؤ٪رش ح٠ِٛش٩ػش، ٩طظزن حإلؿشحءحص . ط٪َٰٓ رل٦ٔ

 .174ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

 

 

 174انًبدح 

 يكبٌ انغدٍ

 

ط٤ِز هٔ٪رش حٛغـ٢ ُٮ حٛذ٩ٛش حٛظٮ ٯو٨٤ٰخ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ٢ٟ ٓخث٠ش حٛذ٩ٙ حٛظٮ أهشرض ه٢  (أَٛ)

 . حعظوذحد٧خ ٛٔز٪ٙ أشخخص ٟذح٢ٰ٣

 

 . ٯ٤ٔٚ حٛشخض ح٠ٛذح١ ا٬ٛ طٜٖ حٛذ٩ٛش ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ روذ ح٣ٔؼخء ٨ٟٜش حالعظج٤خٍ  (رخء)

 

ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ ح٣ظلخس اط٠خٝ طشطٰزخص ٦ٜٔ٣ ا٬ٛ حٛذ٩ٛش حٛظٮ ع٤ِٰز  ح٠ٛذح١ ٟ٪ٓ٪ًُخٯز٬ٔ حٛشخض   (ؿٰٞ)

 .٨ُٰخ هٔ٪رظ٦

 

 

 175انًبدح 

 اإلششاف ػهٗ رُلٛز ػوٕثخ انغدٍ

 

 .طششٍ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ أٯش ٧ٰجش أخش٫ طو٨٤ٰخ ه٬ٜ ط٤ِٰز ؿ٠ٰن حٛؤ٪رخص رخٛغـ٢
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 انلظم انغبثغ

 إخشاءاد االعزئُبف

 

 176انًبدح 

 أحكبو ػبيخ

 

 :ٯـ٪ص طٔذٯٞ حعظج٤خٍ ألكذ حٛغزز٢ٰ حٱط٢ٰٰ  (أَٛ)

 

 ٩ؿ٪د خـؤ ُٮ ٟغؤٛش ٓخ٣٪٣ٰش ٯزـٚ حٛٔشحس؛( 1)

 

 .٩ؿ٪د خـؤ ُٮ حٛ٪ٓخثن طغزذ ُٮ حالعظ٤٘خٍ ه٢ اكٔخّ حٛلْ( 2)

 

طـزْ ٓ٪حهذ حإلؿشحءحص ٩حإلػزخص حٛظٮ ط٤لٞ حإلؿشحءحص ٛذ٫ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ه٬ٜ   (رخء)

 . حإلؿشحءحص ٛذ٫ ًشُش حالعظج٤خٍ ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ

 

 

 يكشس 176انًبدح 

 االٔنٛخانًغبئم 

 (٣2010٪٠ُزش /حٛؼخ٣ٮ طششٯ٢ 10أػِٰض ُٮ )

 

ر٠٪ؿذ ُٯؼٰش٧خ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش رشؤ١ أ٭ ٟغؤٛش  ح٩ًٰٛخظذس ًشُش حالعظج٤خٍ ٓشحًسح ُط (أَٛ)

د١٩ حِٛظٚ ُٮ ح٠ٛغخثٚ ح٠ٛظؤٜش رلٔ٪ّ أ٭ ٟظ٨ٞ ٓزٚ دسحعش  ، ٢ٟ(صح٭)، حِٛٔشس 68ح٠ٛخدس 

 .حٛٔؼٰش دسحعش ٗخٟٜش

 

٩سثٰظ ٟ٘ظذ حٛذُخم ُٮ ٠ذهٮ حٛوخٝ ا٬ٛ حٛطٔ٪ٝ ًشُش حالعظج٤خٍ، ٓزٚ اطذحس ٓشحس٧خ، رخالعظ٠خم  (رخء)

 .ه٤ٰٜشؿٜغش 

 

. رذ١٩ ار١( أَٛ)ر٠٪ؿذ حِٛٔشس  حٛظخدس ال٩ٛٮحٛٔشحس حٯلْ ٠ٜٛظ٨ٞ أ١ ٯـٜذ اهخدس ح٤ٛلش ُٮ  (ؿٰٞ)

ًٟخ روذ ٰٓخٝ  ٩ُٯلخٙ ؿٜذ اهخدس ح٤ٛلش ا٬ٛ ًشُش حالعظج٤خٍ ُٮ ًؼ٪١ ٟذس ال طظـخ٩ص ػالػ٢ٰ ٯ٪

، حِٛٔشس 110خدس ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ربؿالم حٛذُخم ه٬ٜ ؿ٠ٰن ح٠ٛ٪حد ٩حإلُخدحص ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ ح٠ٛ

 (.1)، حِٛٔشس حِٛشهٰش (أَٛ)
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 177انًبدح 

 طهت االعزئُبف 

 

، ٯـ٪ص ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ ؿٜذ حعظج٤خٍ ٟوٜٚ ُٮ ٨ٟٜش ال 168روذ طذ٩س ك٘ٞ رخٛزشحءس ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (أَٛ)

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اهال١ حٛل٘ٞ  (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30أػِٰض ُٮ ). طظـخ٩ص ػالػ٢ٰ ٯ٪

 

، ُٯغ٠ق ِٜٛشٯْ حٛز٭ ٯٜظ٠ظ حعظج٤خٍ حٛل٘ٞ أ٩ حٛؤ٪رش 168روذ طذ٩س ك٘ٞ رخإلدح٣ش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس  (رخء)

ُٮ ٧ز٥ حٛلخالص، ُٯٔذٝ ؿٜذ حالعظج٤خٍ . 171ؿٜذ  حالعظج٤خٍ روذ اهال١ حٛل٘ٞ ه٠اًل رخ٠ٛخدس 

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اهال١ حٛل٘ٞ أٗظ٪رش /٩ٙطششٯ٢ حأل 30أػِٰض ُٮ ). ح٠ٛوٜٚ ُٮ ٨ٟٜش ال طظـخ٩ص ػالػ٢ٰ ٯ٪

2009 ) 

 

ٯ٤زٌٮ أ١ ٯشٰش ؿٜذ حالعظج٤خٍ ا٬ٛ حألٟش أ٩ حٛٔشحس أ٩ حٛل٘ٞ ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ ٩ا٬ٛ طخسٯخ اٯذحه٦  (ؿٰٞ)

ٯـ٪ص . أ٩ حٛظِلش ُٮ ٟذ٣٩ش حٛـٜغخص، ٩ٟ٪ػ٪م حألخـخء ح٠ٛضه٪ٟش ٩حإلؿشحء ح٠ٜٛظ٠ظ/٩

ح٠ّٛٔذٝ ٟزشًسح ٩ؿ٨ًٰخ ٌٛشُش حالعظج٤خٍ أ١ طغ٠ق رظوذٯٚ حألعزخد حالعظج٤خُٰش ارح طؼ٢٠ّ حٛـٜذ 

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ ٩30أهٰذ طش٨٠ٰٓخ ُٮ ُهّذٛض ). ٛزٖٛ

 

 

  



135 

 

  178 انًبدح

 روذٚى إحذٖ انذٔل طهًجب ثئػبدح انًحبكًخ 

 

ٯـ٪ص ٛذ٩ٛش ٟو٤ٰش ٟزخششس رٔشحس ط٨٠ٰذ٭ أطذس٥ ٓخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ًشُش حٛذسؿش   (أَٛ)

حأل٬ٛ٩، أ١ طـٜذ، خالٙ خ٠غش هشش ٯ٪ًٟخ طٜٮ اطذحس حٛٔشحس، اهخدس ح٤ٛلش رشؤ٦٣ ٢ٟ ٓزٚ ًشُش 

حالعظج٤خٍ ارح ٗخ١ رٖٛ حٛٔشحس ٯظوْٜ ر٠غخثٚ طخض ح٠ٛظٜلش حٛوخٟش ٩طذخٚ ُٮ اؿخس طالكٰخص 

 . ٠٘شح٠ٛل

 

طغظ٠ن ًشُش حالعظج٤خٍ ا٬ٛ حِٛشٯْ حٛز٭ أطذسص ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ر٤خًء ه٬ٜ ؿٜز٦ حٛٔشحس   (رخء)

ٯـ٪ص حالعظ٠خم ا٬ٛ حِٛشٯْ حٱخش ارح سأص ًشُش حالعظج٤خٍ أ١ ٟظٜلش حٛوذحٛش . ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ

 . طٔظؼٮ رٖٛ

 

إلؿشحءحص، ط٤ِٰز حٛٔشحس ح٠ٛـو٪١ ٯـ٪ص ٌٛشُش حالعظج٤خٍ، أ١ ط٪َٓ، ُٮ أٯش ٟشكٜش ٢ٟ ٟشحكٚ ح  (ؿٰٞ)

٦ُٰ . 

 

 .ٟن اؿشحء ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ طوذٯٚ 187طـزْ ح٠ٛخدس  (دحٙ)

 

 

 179انًبدح 

 يهق االعزئُبف

 

ٯظ٘٪١ َٟٜ حالعظج٤خٍ ٢ٟ َٟٜ ح٠ٛلخ٠ٗش ٛذ٫ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٠ٗخ ٧٪ ٟظذّ ه٦ٰٜ ٢ٟ ٓزٚ سثٰظ 

 . ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش

 

 180انًبدح 

 َغخ يهق االعزئُبف

 

ٯظ٪٬ٛ سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش طلؼٰش هذد ٗخٍ ٢ٟ ح٤ٛغخ ه٢ َٟٜ حالعظج٤خٍ ٛ٘ٚ ٓخٍع ُٮ ًشُش حالعظج٤خٍ 

 . ٩ِٜٛشٯ٢ٰٔ

 

 181انًبدح 

 اندهغخ انزًٓٛذٚخ نالعزئُبف 

 

ٌٛشُش حالعظج٤خٍ أ٩ ٜٛٔخػٮ حٛشثٰظ حٛذه٪س ٛـٜغش ُٮ حألعخرٰن حٛغظش حٛظٮ طٜٮ اٯذحم ؿٜذ حالعظج٤خٍ، 

٢ٟ٩ ػٞ ُٮ حألعخرٰن حٛؼ٠خ٣ٰش حٛظٮ طٜٮ حٛـٜغش حٛظ٨٠ٰذٯش حألخٰشس ٛالعظج٤خٍ، ٢ٟ أؿٚ اطخكش حِٛشطش أل٭ 

 . ٖ رخ٣ظلخس طذ٩س حٛلٟ٘ٞلظـض روشع ح٠ٛغخثٚ رحص حٛظٜش، ر٠خ ُٮ رٖٛ ٩ػو٦ حٛؤٜٮ ٩حٛـغذ٭، ٩رٛ
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 182انًبدح 

 يزكشح انًغزأَِق

 

ط٪دم ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َِ حٛظٮ طظؼ٢٠ ٗٚ حٛلـؾ ٩ح٠ٛشحؿن خالٙ خ٠غش ٩عزو٢ٰ ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ  (أَٛ)

٩ارح حٓظظشص ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َِ ه٬ٜ حٛؤ٪رش ُٔؾ، . 177اٯذحم ؿٜذ حالعظج٤خٍ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 . 177اٯذحم ؿٜذ حالعظج٤خٍ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس ط٪دم خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ 

 

ارح ٗخ١ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٧٪ حِٛشٯْ ح٠ٛغظؤ٣َِ، ٯظشف ُٮ ٟزٗشس حالعظج٤خٍ رؤ٦٣ ٗشَ ه٢ ٗٚ   (رخء)

 . ح٠ٛ٪حد ح٠ٛظ٪ُشس ٛذٯ٦ ٩ٓض اٯذحم ح٠ٛزٗشس

 

 

 183انًبدح 

 يزكشح انًغزأَق ػهّٛ

 

ط٪دم ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣ََ ه٦ٰٜ حٛظٮ طظؼ٢٠ ٗٚ حٛلـؾ ٩ح٠ٛشحؿن خالٙ عظ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم  (أَٛ)

٩ارح حٓظظشص ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣ََ ه٦ٰٜ ه٬ٜ حٛؤ٪رش، ط٪دم خالٙ ٩حكذ ٩هششٯ٢ . ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َِ

 . ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َِ

 

َ ه٦ٰٜ، ٯظشف ُٮ ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َ ه٦ٰٜ رؤ٦٣ ٗشَ ارح ٗخ١ ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ ٧٪ حِٛشٯْ ح٠ٛغظؤ٣َ  (رخء)

 . ه٢ ٗٚ ح٠ٛ٪حد ح٠ٛظ٪ُشس ٛذٯ٦ ٩ٓض اٯذحم ح٠ٛزٗشس

 

 

 184انًبدح 

 انًزكشح اندٕاثٛخ

 

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣ََ ه٦ٰٜ ارح . ٯـ٪ص ٠ٜٛغظؤ٣َِ اٯذحم ٟزٗشس ؿ٪حرٰش خالٙ خ٠غش هشش ٯ٪

 . حٓظظشص ح٠ٛزٗشس حٛـ٪حرٰش ه٬ٜ حٛؤ٪رش، ط٪دم خالٙ هششس أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم ٟزٗشس ح٠ٛغظؤ٣َ ه٦ٰٜ
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185انًبدح   

 يٕػذ اندهغخ

  

، طو٢ّٰ ًشُش حالعظج٤خٍ ٩184 ٩183 ٨182خ ُٮ ح٠ٛ٪حد روذ ح٣ٔؼخء ٨ٟٚ اٯذحم ح٠ٛزٗشحص ح٤٠ٛظ٪ص هٰٜ

 . ٟ٪هذ حٛـٜغش ٩ٯزٜي سثٰظ ٜٓٞ ح٠ٛل٠٘ش حِٛشٯ٢ٰٔ رزٖٛ

 

 

 186انًبدح 

 األدنخ اإلػبكٛخ

 

ٯـذ أ١ ٯلذد . ٯـ٪ص أل٭ ُشٯْ أ١ ٯظٔذٝ رـٜذ ٯٜظ٠ظ ٦ُٰ طٔذٯٞ أدٛش اػخُٰش أٟخٝ ًشُش حالعظج٤خٍ (أَٛ)

ح٠ٛلذدس حٛظٮ حهظ٠ذط٨خ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٩حٛظٮ طظ٤خ٩ٙ حألدٛش حٛـٜذ ر٪ػ٪ف ٩دٓش حٛ٪ٓخثن 

 .حإلػخُٰش

 

ًٟخ، ٩ِٜٛشٯْ حٛز٭ ؿٜذ طٔذٯٞ حألدٛش حإلػخُٰش أ١  (رخء) ٯـ٪ص ِٜٛشٯْ حٱخش اٯذحم ؿ٪حر٦ خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪

ًٟخ سًدح ه٬ٜ حٛـ٪حد  .ٯ٪دم خالٙ خ٠غش هشش ٯ٪

 

خُٰش ٛٞ ط٢٘ ٟظخكش خالٙ ح٠ٛلخ٠ٗش سًٞ رزٙ حٛو٤خٯش ارح ٩ؿذص ًشُش حالعظج٤خٍ أ١ حألدٛش حإلػ (ؿٰٞ)

حٛ٪حؿزش، ٩أ٨٣خ رحص طٜش ٩ٟ٪ػ٪ٓش، طٔشس ا١ ٗخ١ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طش٘ٚ هخٟاًل كخع٠ًخ ُٮ حٛظ٪طٚ 

ارح ٓشسص ًشُش حالعظج٤خٍ ٓز٪ٙ حألدٛش حإلػخُٰش، طلذد ٨ٟٜش إلٯذحم . ا٬ٛ ٓشحس خالٙ ح٠ٛلخ٠ٗش

 .حألدٛش ح٠ٛٔخرٜش

 

ًشُش حالعظج٤خٍ حٛٔشحس رٔز٪ٙ أدٛش اػخُٰش، ٯـ٪ص ِٜٛشٯْ حٱخش طٔذٯٞ أدٛش ٟٔخرٜش روذ اطذحس  (دحٙ)

 .٩طٔشس ًشُش حالعظج٤خٍ اٟ٘خ٣ٰش ٓز٪ٙ حألدٛش ح٠ٛٔخرٜش ٧ز٥

 

ه٤ذٟخ طظذس ًشُش حالعظج٤خٍ حٛٔشحس رٔز٪ٙ حألدٛش حإلػخُٰش، ٯلْ ِٜٛشٯ٢ٰٔ اٯذحم ٟزٗشحص  (٧خء)

ُٰش ٩رٖٛ خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ ح٣ٔؼخء ح٨٠ٜٛش ط٨٠ٰذٯش ك٪ٙ ِٟخهٰٚ ٧ز٥ حألدٛش حإلػخ

أٟخ ُٮ كخٙ أ٩دهض، ط٘٪١ ح٨٠ٜٛش . ح٠ٛلذدس إلٯذحم حألدٛش ح٠ٛٔخرٜش ُٮ كخٙ ٛٞ ط٪دم ٧ز٥ حألدٛش

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ حٛٔشحس حٛز٭ ٓؼ٬ رٔز٪٨ٛخ  . ػالػ٢ٰ ٯ٪

 

ٛش حإلػخُٰش ٩حألدٛش ح٠ٛٔخرٜش طؤخز ًشُش حالعظج٤خٍ رو٢ٰ حالهظزخس إلطذحس ك٨٠٘خ ح٨٤ٛخثٮ ٧ز٥ حألد (٩ح٩)

 .  ُؼاًل ه٢ حألدٛش حٛظٮ عزْ طٔذٯ٨٠خ ُٮ حٛذه٪٫

 

ٯـ٪ص ٌٛشُش حالعظج٤خٍ روذ ع٠خم حِٛشٯ٢ٰٔ أ٩ هذ٦ٟ حٛزض ُٮ ؿٜذ حٛذٰٛٚ حإلػخُٮ ٓزٚ أ٩ خالٙ  (صح٭)

 .ؿٜغش حالعظج٤خٍ
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ارح ٓذٝ حالعظج٤خٍ ٢ٟ ٓزٚ هذس ٟظ٢ٰ٠٨، ُب١ حألدٛش حإلػخُٰش حٛظٮ طٔزٚ رخعٞ أكذ٧ٞ، ُٮ كخٙ ٗخ٣ض  (كخء)

 . ٠٨ٟش، طئخز ُٮ حالهظزخس رخ٤ٛغزش ا٨ٰٛٞ ؿ٠ٰوًًخ

 

 

 187انًبدح 

 إخشاءاد االعزئُبف انًغزؼدهخ 

 

ُّٟٔذٝ ٩ًُٔ  (أَٛ) خ ٜٛٔ٪حهذ حٛلخػشس أ٩ ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ػ٠ش ٓشحس ٟخخَٛ ٌٛشُش حالعظج٤خٍ، ُب١ ٗٚ حعظج٤خٍ 

ٯخؼن إلؿشحءحص ٟغظوـٜش  ٩152 ٟ٘شس 60 ُّٟٔذٝ ؿو٤ًخ ُٮ ٓشحس طخدس ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدط٢ٰ

ٯ٢٘٠ حٛزض ُٮ . ح٣ـالًٓخ ٢ٟ ح٠َٜٛ حألعخعٮ ٛٔخػٮ حإلؿشحءحص حٛظ٨٠ٰذٯش أ٩ ٌٛشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 . حالعظج٤خٍ ر٘خ٦ٜٟ حعظ٤خًدح ا٬ٛ ح٠ٛزٗشحص حٛخـٰش

 

 .ه٬ٜ اؿشحءحص حالعظج٤خٍ ٧ز٥ 185ا٬ٛ  180 ال طـزْ ح٠ٛ٪حد  (رخء)

 

 

 188انًبدح 

 انوشاس االعزئُبكٙ

 

طظذس ًشُش حالعظج٤خٍ ٓشحس٧خ ر٤خًء ه٬ٜ َٟٜ حالعظج٤خٍ ٩ه٤ذ حالٓظؼخء ر٤خًء ه٬ٜ حألدٛش  (أَٛ)

 .186حإلػخُٰش ٩حألدٛش ح٠ٛٔخرٜش حٛظٮ ٓزٜض ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 

٩ٯشُْ ر٦ أ٩ ٯؤز٦ ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ سأ٭ خـٮ ٩ه٤ذ . ٯظذس حٛٔشحس رؤٗؼشٯش حٛٔؼخس  (رخء)

 . حالٓظؼخء حٱسحء حٛشخظٰش أ٩ ح٠ٛخخِٛش

 

. أ٩ حٛؤ٪رش أ٩ اهخدس ح٤ٛلش ٠٨ُٰخ/ٯـ٪ص ٠ٛل٠٘ش حالعظج٤خٍ طظذٯْ أ٩ ُغخ حٛل٘ٞ حالرظذحثٮ ٩ (ؿٰٞ)

لخ٠ٗش ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ؿذٯذ ٢ٟ ٓزٚ ًشُش ُٮ ٯـ٪ص ٨ٛخ، ه٤ذٟخ طٔظؼ٦ٰ ٟظٜلش حٛوذحٛش، أ١ طؤٟش ر٠

 .حٛذسؿش حأل٬ٛ٩

 

ُٯظ٬ٜ حٛل٘ٞ ُٮ ؿٜغش ه٤ٰٜش ٯ٘٪١ حِٛشٯٔخ١ ٠ٗخ ح٠ٛظؼشس١٩ ح٠ٛشخسٗ٪١ ُٮ حإلؿشحءحص ٓذ أرٌٜ٪ح   (دحٙ)

ًٔخ ر٠٪هذ٧خ ٨ٛ٩ٞ حٛلْ ُٮ كؼ٪س٧خ  .ٟغز
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 189انًبدح 

 ٔػغ انًزٓى ثؼذ طذٔس انوشاس االعزئُبكٙ

 

ًشُش حالعظج٤خٍ رظٔشٯش حإلدح٣ش أ٩ طظذٯ٨ٔخ أ٩ طلذٯذ حٛؤ٪رش أ٩ طظذٯ٨ٔخ ٣خًُزح ٤ٟز ٯوظزش ٓشحس  (أَٛ)

 .طخسٯخ طال٩ط٦

 

ارح ٛٞ ٯ٢٘ ح٠ٛظ٨ٞ كخػًشح ٩ٓض طال٩س حٛٔشحس حإلعظج٤خُٮ، اٟخ رغزذ طزشثظ٦ ُٮ ٩ٓض عخرْ ٢ٟ   (رخء)

ؿ٠ٰن حٛظ٨ٞ أ٩ أل٭ عزذ آخش، ٯـ٪ص ٌٛشُش حالعظج٤خٍ اطذحس حٛٔشحس ُٮ ًٰخر٦، ٩طؤٟش، ُٮ كخٙ 

 . حٛل٘ٞ رخإلدح٣ش، رظ٪٦ِٰٓ أ٩ رظغ٦٠ٰٜ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش

 

. د ٰٓذ حالكظـخص، ٯخ٬ٜ عز٦ٰٜ ُ٪سًح ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ػ٠ش ط٨ٞ أخش٫ ػذ٥ه٤ذ اهال١ رشحءس ح٠ٛظ٨ٞ ح٠ٛ٪ؿ٪ (ؿٰٞ)

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض ). ال ٯظٞ اخالء حٛغزٰٚ ُٮ حٛذ٩ٛش ح٠ٛؼِٰش رذ١٩ ٟ٪حُٔظ٨خ
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 انلظم انثبيٍ

 

 إػبدح انًحبكًخ

 

 190انًبدح 

 طهت إػبدح انًحبكًخ

 

ارح حٗظشِض روذ طذ٩س حٛل٘ٞ ح٨٤ٛخثٮ أدٛش ؿذٯذس ٠٨ٟش ٛٞ ط٢٘ ٟوش٩ُش ٢ٟ حِٛشٯْ رحص ح٠ٛظٜلش   (أَٛ)

٩ٓض عٰش حإلؿشحءحص ٩حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طئػش ُٮ حٛل٘ٞ رظ٪سس كخع٠ش ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ 

حٗظشخ٨ُخ رززٙ حٛو٤خٯش حٛ٘خُٰش، ٯـ٪ص ٜٛذُخم أ٩ ٠ٜٛذهٮ حٛوخٝ، خالٙ هخٝ ٩حكذ ٢ٟ طذ٩س حٛل٘ٞ 

٨٤ٛخثٮ، طٔذٯٞ ؿٜذ ا٬ٛ حٌٛشُش حٛظٮ أطذسص حٛل٘ٞ إلهخدس ح٠ٛلخ٠ٗش رشؤ١ ك٘ٞ رخإلدح٣ش أ٩ حٛزشحءس ح

ارح ٛٞ ٯوذ ٓؼخس حٌٛشُش حألطٰٜش أهؼخء ُٮ ح٠ٛل٠٘ش ٩ٓض طٔذٯٞ ؿٜذ اهخدس ح٠ٛلخ٠ٗش، . أ٩ حٛؤ٪رش

ًٔخ ٛإلؿشحء ٜٛشثٰظ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ حأل٢ٰٟ حٛوخٝ طغ٠ٰش ٓخػًٰخ رذٯاًل أ٩ أٗؼش ٜٛلٜ٪ٙ ٟل٨ٜٞ، ٩ُ

 (2009أٗظ٪رش /طششٯ٢ حأل٩ٙ 30ُٮ ُهّذٛض . )ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٤ٛلخٝ حألعخعٮ

 

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم حٛـٜذ  (رخء)  .ط٪دم ح٠ٛزٗشس حٛـ٪حرٰش ه٬ٜ ؿٜذ اهخدس ح٠ٛلخ٠ٗش خالٙ عظ٢ٰ ٯ٪

 

ًٟخ ٢ٟ طخسٯخ اٯذحم ٧  (ؿٰٞ)  .ز٥ حألخٰشسط٪دم ح٠ٛزٗشس رخٛشد ه٬ٜ ح٠ٛزٗشس حٛـ٪حرٰش خالٙ ػالػ٢ٰ ٯ٪

 

 

 191انًبدح 

 اإلخشاءاد انزًٓٛذٚخ

 

ه٬ٜ أ١ ٢ٟ شؤ١ حألدٛش حٛـذٯذس ُٮ كخٙ طل٨ٔٔخ أ١  190ارح حطِْ أٗؼشٯش ٓؼخس حٌٛشُش ح٠ٛشٜ٘ش ٩ًُٔخ ٠ٜٛخدس 

طوظزش كخع٠ش ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ٓشحس، طوٰذ حٌٛشُش ح٤ٛلش ُٮ حٛل٘ٞ ٩طظذس ك٠ً٘خ ؿذٯًذح روذ حالعظ٠خم ا٬ٛ 

 . حِٛشٯ٢ٰٔ

 

 192انًبدح 

 االعزئُبف

 

 . ٯـ٪ص حعظج٤خٍ حٛل٘ٞ حٛظخدس ه٢ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ روذ اهخدس ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ًُٔخ ألك٘خٝ حِٛظٚ حٛغخرن
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 193انًبدح 

 إػبدح انوؼٛخ إنٗ ؿشكخ انذسخخ األٔنٗ 

 

ارح ٗخ١ حٛل٘ٞ ٟ٪ػ٪م اهخدس ح٠ٛلخ٠ٗش ٰٓذ حالعظج٤خٍ ٩ٓض اٯذحم ؿٜذ اهخدس ح٤ٛلش، ٯـ٪ص ٌٛشُش 

 . ظج٤خٍ اهخدس حٛٔؼٰش ا٬ٛ ًشُش حٛذسؿش حأل٬ٛ٩ ٜٛزض ُٮ حٛـٜذحالع



142 

 

 انلظم انزبعغ 

 

 انؼلٕ ٔرخلٛغ انؼوٕثخ

 

 194انًبدح 

 انزجهٛؾ انًوذو يٍ انذٔل

 

ارح ٗخ١ ٓخ٣٪١ حٛذ٩ٛش كٰغ ٯ٤ِز ح٠ٛل٘٪ٝ ه٦ٰٜ هٔ٪رش حٛغـ٢ ٯـٰض اُخدط٦ ٢ٟ حٛوِ٪ أ٩ ٢ٟ طخِٰغ حٛؤ٪رش، 

 . ه٬ٜ حٛذ٩ٛش أ١ طزّٜي ح٠ٛل٠٘ش رزٖٛ

 

 

 195انًبدح 

 انلظم يٍ خبَت انشئٛظ

 

 ٯٔشس سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش، ر٤خًء ه٬ٜ ٧زح حٛظزٰٜي ٩رخٛظشخ٩س ٟن أهؼخء ٟـٜظ حٛٔؼخس ٩ٓؼخس حٌٛشُش حٛظٮ

 . ٓؼض رخٛؤ٪رش، ٟخ ارح ٗخ١ ٯٔظؼٮ ٤ٟق حٛوِ٪ أ٩ طخِٰغ حٛؤ٪رش

 

 

 196انًبدح 

 انوٕاػذ انؼبيخ نًُح انؼلٕ أٔ رخلٛغ انؼوٕثخ

 

ٛظٔشٯش ٟخ ارح ٗخ١ ٯٔظؼٮ ٤ٟق حٛوِ٪ أ٩ طخِٰغ حٛؤ٪رش، ٯؤخز حٛشثٰظ ُٮ حالهظزخس الع٠ٰخ ٟذ٫ خـ٪سس 

وخٟٜش حٛظٮ ٯٜٔخ٧خ عـ٤خء ُٮ ٩ػن ٠ٟخػٚ، ٩ٟخ ٯل٨ش٥ حٛـشٯ٠ش أ٩ حٛـشحثٞ حٛظٮ أدٯ٢ ر٨خ حٛغـ٢ٰ، ٩ح٠ٛ

 .حٛغـ٢ٰ ٢ٟ سًزش ُٮ اهخدس حٛظؤ٧ٰٚ، رخإلػخُش ا٬ٛ ٟذ٫ طوخ٦٣٩ حٛـ٪٧ش٭ ٟن ح٠ٛذهٮ حٛوخٝ

 

 

 

 


