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��#����= ا��ار ا��	���� .= >2ل إ�9اث ا��8�
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 )B)�اء رأ�&�  �    �335��ار #<�� ��45%   %�C. 4 وه�E"ا� 
�8. =. :

ر، ا�	5��H ا��&��، ا��%�  �Iا ،
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 و ا����خ ا��	����    
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 2011أدرك ا���ار ا������� %��$� ����? ا��2�=. ا��� "<!� 6=�ات    -

.2013 و 2012، 

-    E1!=/ أن 
و&G &�م ا�!
��ن �G/Kاع ��Iر/,��� ا�G/GHة و�- ا��=�8

 ���=$� �5/
. ا���ار &


 ��رس آ���G ��!'ق ا���ار �� ا�L!�ع ا�,�م    -�P .��Qدت ا��G% .
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 �- ا�,��1$- %  90أآ2
 �- (/�T ا���ار �� ا�L!�ع ا��Sص -
    .$%'Vا� 
$W ت���!L���)    ت��GSر/. وا��Hا�9=��$. وا�� ((

                                         

                               


 ��Gدة و/�Q- أن "�,
ض ��\�]+ �Z/ Tآ
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 +9V335ا�      .$&
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       ا��زارة ا(و�) :  ا���Oع ا���م �.
 ا���%�P
 وا��.��4R ا���"Qت ا��� .

 آ� 
 ا����ل  � ا���Oع ا��Wص وا���م    ا����د ا���م ا���/#� ��.-, ��R�.: 4R�� ا����ل   -2

X�%�5( .

��زارة ا�.�ون ا�������� وا��34�5 وا���/#��3 ����2رج      وه� ه�4C  �� : إدارة ا���4    -3

�Z ر���
 ه-ا ا��ار    	� ،    X9�86إ Z�� 4�9= ��!] وا��� .

ا����د ا���/#� �����89 وا���7رة   

، ا���9د�� ا��9? :ه�>�ت و�����ت ��8:4  
. . . ، ا�"�8ك ، ا�#���� ، ا�"��ول 
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 �: ا���Oع ا��Wص و�\

أ^��ب ا���4   -1




� ا��ار ا��	���� إ�Z ا$�!اءات ا�	����'�� J\W�     :

•                  _���( 4E"_�� ��_6
 )��ن ."	!ك )_�= ا�_زارة اIو�_Z و ا���_�د ا��_�م ا�	>�

�..����Oع ا���

•           5_�� ��_6
 ا�%�ق إ#�ري )�= ا����د ا���م ا�	� ��6�4E" وا����د ا�	���

.وا�	�8رة )����<
 ����Oع ا��Wص

�_�ت  ا�%�ق إ#�ري )�= ا����د ا��_�م ا�	� ��_6�4E"_ و)��_
 ا�&�e_�ت وا���8              •


 وا�	�8رة���5���6 ���f ا����د ا�	 
�\�. !�Eا�.
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 و��ده�  ا�8����%�� آ�O� 4ع �X�OE ا&��52و\�  :

 .�R��= �����ل  4 - 
 .�R��I =^��ب ا���4 4 - 
زارة  1 - �� 4R�. 

     
�hا��!آ 
ار �	!آi .=  ا��8���� :
 .�R��= �����ل   3-
 .�R��I =^��ب ا���4 3-
-     4E"�� ا����! ا���م.

ار �	!آi .=  ا��8�
 ا�����     ���:
وز�! ا�"jون ا��	����
 وا�	\�.= وا�	�W��( =���6رج       -

 وا�	�8رة     -���5���6 �رk�l ا����د ا�	
-      4E"�� ��6���د ا���م ا�	m� ا�.�= ا���م .
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:n �ق ا��ار ا��	����   


 ا�����Oت .= >2ل ."�ر�J ا�%����ت �� �<!م �!�<�              ��OE����O6 Jق �


         : ��o Z!ار�^5< 
O"6اء ، أ��ا� hاآ!. ، H�'�	ع ا��O�


 )�p ا��%����ت .J ا�ا�J ا����8      ��l2. :


 ا�	� ��	�� إ����O� Zت .	��دة ا�>	�5^�ت               •O"6Iا p�( إ !اد
      
�^�%����ت >5�( .

را             •O� f !� 
��!  
O"6"�4 أ	ت �����%� 	q .��د�= �p�( ��>O ا�
    Zو�Iت ا����%�)�� ^�ور ا�

�          
5^�	&� ا��&��
 وا�%��W� ت .!ا��ة���j. ت����%��6 إ)!ام ا J ا�� .
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 ا6	'�م ا���hدات  � ا��ر   -

     -   
�lدا 
��Kن ��� ا�	����

     -      
����� ا�	"4�E ا���	�! ا�-ى �\�= د>��l� 2 و� ! P!وف ��4 .���<  

   
و���9
 ا�	����

�k�!C .<�أ ا����واة  � ا���ق .&��ا>	�H ا�#�ر ا��&��        -     

     -        
 	q ا� �ق ا��&��
 .= >2ل ا�	"� J�8�Z ا�	�رج و ا�	!��
 ا��&�<
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 �bل أ�� +>I" .�ه� .$��QP_ د %�1ل�H/ر�. ا����\$. �1) إ�L�12 ",�+ ا����ب ا�,�+ و�
5
 ا���ار ا������� �    � ���=$� E$و�. ا��������6اء و G% (1� ص ا�,��ل
� e/e,�

ا�,�+ ا�']E وا�=��ض ���,Gا�. ا������$.      

:��4? أ��Dب ا���,   

ا��ة   � �,/
Iا�� G$,9و�. �1) ا�
 ��\����5ت  /
ون أ��T �� %��. إ�) �G/e �- ا��

:  ا���$h ا�&��9دي ا�Zي /��$e �ـ  
ا��=��\. ا�G/GIة    

ا��>& T1�j إ�
ازات ا�ز�. ا�&��9د/. ا�,���$.   

 ��L��ت ا��=��. ��1*6\.   $��"


ار ا��*6\. وإ/�Hد ا�k$�ت ا�'ز�. ��!�/
ه�  L�6وف ا
��lن �
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: ��&m ���12 ا�,��ل 


ون أن ا��
و�. "�Lد إ�) هP�I. ا�� +$>I���  n�V/���Hت وا6,. �ـ /:

•���L=ا� Eب ا��
l

ا�=$+ �- ا���Lق ا�6�6$. �1,��ل•

ا��j$HI �1) ا��6<'ل•


ار ا������� و� "�eV �1) ا_���ج و�$�� :\�رة �1) أ•L�6ا� G/G�"G$,b -� 
آ2

�Gم "��$
 ا�,Gا�. ا������$. •
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ص ا�,�+ ا�']E �- أ�+ ا�,Gا�. ا���   � e/e," م��V� �/
Q" ر�pو�� إ ، .$���

آ�ء ا������$$- �1)  Iا� j� ق�V"��� .��Qا�� +�,":

�Gم ا���$$e �� ا���Lق �6اء آ�ن ا�L!�ع ��$Q' أم �•
ا����/. Gl آ+ هP�I. ا&��9د/. أو ا�����$.•
•.1��Iا��<!$. ا������$. ا�

اف  •pا� -$� Eا���ا� E$L��� .$6�6وض آ`�$. أ�V1) ا��� j$HIا��

  
���� �$� -$�
 ا��$-، ���K  و�r- أ&
 �� هqZ ا��Gا:1. أن "�E$L ا���ا�E �$- ا�!

اف أ��GL أن ا�!'ق ا���H. ا��15L. �- ا���Vو�lت �6ف /�Qن ا_�pر ا�� ps�  +2

 G��\ا�� ?�<P -� وج ���9ر
Sط  وا��L=ا� qZا���ار %�ل ه E$�," G/e�� ذ�S"ة �1) ا
 
ا_�
اءات ا��H/K� .1$VQد ا���1ل ا��=�56. دون "v=I أو "�"
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��6
 ا�	� أر�  اه- )�>	�5ر .q.2 ا�	8!)
 ا�	
 4�h� �Cا6<&� و�� p�( �  �C�ن �� أ �دC� أن 


ا�"� !C�Z �9= ا��	�)�
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