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 المستخلص

تهدددهذه دددراهة هلة دددقهة دددطهبات تدددقههبتاق دددتوهتا دددقبهة ددديةرهة ى ددديههة ب دددت  قققهي قدددتصهبددده هتدددية له دددراه
ة بتاق توه يهة ىلةرهيكر زه ادت هتمدبقشهتامقبديه ق ديرهة ب تدلذهكهير دزه تادتبيهة ىتودقهإ دطهيوديهه درةهة  ديره

تددإلهراددلةتهة تىددياهبددصهت ق ددتوهةت ددىتلهيةد ددتصته ه ددتربلقصهة ىددلة ققصهد ددتدهةشهةهيةتتىددقهة صلمددقه قببددصهةوددسهإ
ه:بصه لصهة بضتل قه  اتعتوهأدل هبصهة وبهيلهيبصه اته لزوهبتكققهة هةل قهة تيهتتضبصهت قص

تربلقصه ديهته يهعهشهيويهه ديرهبدامشه ى ديههة ب دت  ققتوهقق ديهبتاق دتوهة بتىدياقصهية ب دبةتيسهباهه
ه.ة ىلةر

يةيهبددصه ددراهة تمددتبقشهبات دد ه ق ق ددقههية تددرهة رددتايهقتبرددسه دديهتىددهههة تمددتبقشهة تامقبقددقه هددراهةت دديةره
ه.هة ىلة قق

هتتضبص:هه ر زهةعتبهوهة هلة قهعقطهأل ىقهت تؤدوه
ه؟ يهبتاق توهتا قبهأ يةرهة ى يههة ب ت  قققهبت .1
ه؟به هيويههىتوقه تا قبه راهةت يةره يهة ىلةر .2
ه؟ةددتالذه يهة تمبقشهة تامقبيه هراهةت يةربته يه .3
 ؟ يهة ىلةره راهةد يةرهبه هةبكتاققهتا قبهه .4
ي غددلتهةروت ددقهعقددطه ددراهة ت ددتؤدوه  ددههتددشههلة ددقهبتاق ددتوهتا ددقبهأ دديةرهة ى دديههة ب ددت  قققهيةدددرهههههه

ربددتلةوهية قت ددتصهية هاددههير ددزهيههيسهعل قددقهيأوا قددقهي دديهة يدقددتوهة بتىدده هيهي ددقهة ددابددترألهت دديةرهبدتقصددقه
د دتدالصهبدته دديهبات د ه قتامددقشه ديهة  دديرهة ب تلىدقهية يمديسهإ ددطهأ ضدسهمددقدهة تامدقشهكبددتهتدشههلة ددقه
يتىققسهة بتاق توهة بتية ل ه يهة ىلةرهية تيهتهشهوتا هة تا قبه ميل هب تتل هي يهة  ق قهة تتلقىققهة ىلة ققه

هتايصهة بؤ دددوهت ددديةرهةتيلةرهة بت قدددقهي دددتايصة مدددققهي ددديهة  دددعدددقهبدددصهة  ددديةاقصهرةوهية تددديهتضدددباوهبوبيه
ضلق قهة هدسهي تايصهة بمدتلذهة ىلة قدقهة وهقدههيكدر زهتىققدسه ق دقهةد دتربتلههة تلكتوهة بىهسكهةد تربتلك

ة ىلة قدددقهة تددديهتتدددتبسهعقدددطهبوبيعدددقهبدددصهة ويةاددد هةتيسهباهدددتهة بؤ  دددتوهة بت قدددقهة ىلة قدددقهية تددديهتدددشههلة دددقه
يعددهه تههوته بددته اددتمهة بمددتلذهي اددتمهتددلكتوهةد ددتربتلهة بددت يهي قاددوهية دد ه ددراهة بؤ  ددت اددتعقصهباهدد

يب تلاقه رةهة ية  هبد هاصدبهة بؤ  دتوهة بت قدقه ديهه2002ه-12-31يلؤبهأبية هتهيىوشهاتتاهتهكبته يه
 ق دددقههيةتلهصهةبدددتهة وتاددد هة ردددتايهبدددصهويةاددد هية  دددىيهققهههيسهعل قدددقهبدتقصدددقه ددديههي دددقهةربدددتلةوهة ىل قدددق

تددل هبددصهة  ق ددقه قصها ددإلهبددصههيله دديه ددرهشةد ددتربتله هدديهة  قت ددقهة ا هقددقهة بت ىددقهىت قددته دديهة ىددلةرهيبددتهت دديه
ه.2002هي غتققه1991

ة تلىدددوهة هلة دددقهإادددتلةهعتبدددتهبتكدددتباله  ددديرهة ى ددديههة ب دددت  قققهة ب تدددلذهةتدددتبسهعقدددطهةرادددتلهة  دددتايايههههه
 تامقبديهيةتهة هة بت قدقهة ب تلىدقه قتدهةيسهي ديهعبقدقهة دهيدلهة تامقبيهة دريهتضدبصهعقدطهة هقكدسهةهشية تمبق

هةتبلقكي.
هي ههتيمقوهة هلة قهإ طهبوبيعقهبصهةد تاتتوتوهأ بهته:ههههههههه



 

 

 إبكتاقدددقهتا دددقبه ددديره قى ددديههة ب دددت  قققه ددديهة ىدددلةره ددديهىدددتسهتدددي لهة  ادددطهة تىتقدددقهةت ت دددققهية  ددديةاقصه
 ية تتلقىتوهة تيهتوقزه رةهة تا قب.

هتهتيمقوهإ طهبوبيعقهبصهة تيمقتوهأ بهت:كب
 ة  دده ه بلةىددسهة تا ددقبهة تددهلقويه هددراهةت دديةره دديهىددتسهتددي لهبتاق ددتوهتا ق ددهتهبددصهدددالسه ددت ه دديره

تهلأله قدإلهأهة هبت قدقهيةىده ه ديهة دهيدلهةتبلقكديهةيهبؤتدله ديرهة ىدلةره دليلةرهة بت قدقهيبدصهردشهتاديقلاه
ه)ة ى ي ه(.ه ق هزلةعققهأدل ه قتبسهأيلةرهبت ققهأي
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